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 أمام القضاء وحجيتها كدليلدور تكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة 
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 كلمة تقديمية

وسائل التقنية الحديثة أحدثت ثورة علمية في مجال اإلثبات الجنائي، لتمكين القائمين بالتحقيق أن  مما ال شك فيه

ضباط يقوم بها  تقنية النانو  باستحداث وسائل علمية مستخدمة بالتقنيات القائمة على ا الجريمةمن كشف خفاي

تحليل األدلة على الفور في مسرح الجريمة ، األمر الذي ال يوفر وقت التحليل فقط بل يقلل من فرص بالشرطة 

املتخلفة في  قد استفادت من واقع اآلثار املاديةالحديثة فأن وسائل التحقيق الجنائي الخطأ في التحقيق الجنائي ،  

لبصمات، وبقايا الشعر، وآثار اآلالت و األسلحة، وإفرازات الجسم، كما ظهرت إلي جانب هذه مسرح الجريمة كآثار ا

األدلة، أجهزة ذات تقنيات عالية، وإمكانات خارقة أقحمها في ساحة التحقيق الجنائي التطور العلمي، بهدف 

عليه بتطور التكنولوجيا العلمية تطورت طريقة أو سبل الحصول  قداملقرر في القانون، و  املاديالحصول على الدليل 

الحديثة وعلى هذا األساس أصبح استخدام الوسائل العلمية ،ضرورة حتمية ليقوم رجال البحث الجنائي بأداء 

مهامهم على أكمل وجه، فاستخدامها في مجال اإلثبات الجنائي يجعل عملية اإلثبات قابلة للتجديد والتطور وفقا 

 رة.لالنجازات اإلنسانية املستم

وملا كان التطور العلمي هو حتمية طبيعية، وملا كان من الصعب فصل املجرم عن هذا التطور، كان على املشرع 

مين ضرورة ابتكار وسائل إثبات حديثة وفق ضوابط علمية لالستدالل على املتهم وكشف أغوار الجريمة وإدانة املجر 

الدليل الجنائي نتيجة لتطور فكر عن مية في مجال البحث األساليب العلتطور  ونتجفي إطار الشرعية القانونية، 

 مادية تدل عليه قبل إقدامه على النشاط الجرمي، لذلك 
ً
املجرم الذي بات يعمل على التفكير في أسلوب ال يترك أثارا

بصمة أوجب على أجهزة البحث والتحقيق االستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي كالبصمات، وال

 .الوراثية والبقع واملتلوثات اللعابية والتصوير والتقاط املكاملات وآثار األقدام

يعتبر من أهم مبادئ نظرية اإلثبات الجنائي ألنه يتفق مع أسلوب التفكير للقاض ي مبدأ القناعة الوجدانية إال أن  

حسب قناعته باألدلة التي قدمت في  العادي واملنطقي في الحياة العادية، وفي البحث العلمي حيث يحكم القاض ي

فالقانون ال يهتم بالوسائل التي اقتنع بها القاض ي إذ لم يحدد القواعد التي يستمد منها األدلة الجنائية بل  الدعوى 

يلزم بأن بمبدأ القناعة الوجدانية للقاض ي الجزائي بصورته املعتدلة  فتقام البينة في الجنايات والجنح واملخالفات 

طرق اإلثبات ويحكم القاض ي حسب قناعته الشخصية، وإن له الحرية بجميع الطرق ويحكم في الدعوى بجميع 

من فهي تختلف  وكيفية الوصول إليها الجنائي  وسائل اإلثبات وبالرجوع إلى ، بحسب العقيدة التي تكونت لديه

مرحلة نظام األدلة القانونية الذي مجتمع إلى أخر، وتبعا لذلك تنوعت مراحل ظهور نظم اإلثبات القانوني، فمن 

يقوم على أساس أن املشرع هو الذي يحدد للقاض ي سلفا األدلة التي يجب أن يستند إليها، فيقرر قواعد قانونية 

 .تبين له وسائل اإلثبات املقبولةثابتة 
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الحديثة أصبح ضرورة أن استخدام األدلة وهذا ما حاولت الدكتورة منى كامل تركي التطرق إليه في موضوع دراستها 

بدأ م حتمية في مجال البحث الجنائي، إال أن االستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجال كشف الجريمة لم ينل من 

حرية القاض ي في تكوين عقيدته، إذ يبقى للقاض ي الحرية في تقديرقوة دليل اإلثبات في أدلة الدعوى املعروضة عليه، 

، وأن املتصفح علمي يقوم على مبادئ وأسس علميةيقتنع به، حتى لو كان دليل  وأخذ ما هو مناسب وطرح ما لم

 للدراسة سوف يدرك قيمتها العلمية سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية التي أجرتها بدراسة استطالعية عملية.

 

دى القيمىة العلميىة لهىذه الدراسىة الدكتورة منىى كامىل تركىي يتبىين مىومن خالل املراجع الكثيرة واملتنوعة التي اعتمدتها 

 للمهتمين بالشأن القانوني ملا يميزه من معالجة  متكاملىة للموضىوع ، لهىذا اغتنمنىا فرصىة 
ً
 علميا

ً
وهو بحق يعتبر مرجعا

 لتهنئة الدكتورة على ما بذلته من جهد في هذه الدراسة.

 مع تمنياتي لها بالتوفيق والنجاح الدائم

 وهللا ولي التوفيق

 ر مصطفي الفوركيالدكتو 
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 صدق هللا العظيم

 35ي  سورة فصلت اآل
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 يض ئ فكري بالنصح من ، بكل افتخار من أحمل أسمهإلى 
ً
تعهدني بالتربية في الصغر، وكان لي نبراسا

 ...........والدي رحمه هللا وأسكنه فسيح جناتهوالتوجيه......

مها هللا وأسكنها فسيح إلى من فقدت دعاؤها وحنانها،من كانت لي الحياة التي أطفئ نورها برحيلها........والدتي رح

 جناته

 أبني الحبيب الغالي عبد الرحمن ...............من يض ئ لي دنياي بوجوده حياتي إلى ثمرة

 ونحن نشق الطريق 
ً
 أسرتي وعائلتيدروب الحياة.......أخوتي وأخواتي و لإلى من سرنا سويا

 سطات-واألعمال الدولية  إلى كل من يساندي في مسيرتي العلمية والنشر املستديم مجلة القانون 

 األستاذ الدكتور رياض فخري والدكتور مصطفى الفوركي مختبر البحث قانون األعمال 
ً
إلى من أعتز بهم دوما

 جامعة الحسن األول بسطات

 إلى جميع إدارة مجلة القانون واألعمال الدولية والباحثين الناشرين بها 

 أهدي ثمرة جهدي املتواضع
ً
 إليكم جميعا
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 خص الدراسةمل

توضىىىىىىيح دور تكنولوجيىىىىىا النىىىىىىانو فىىىىىي اكتشىىىىىىاف الجريمىىىىىة مىىىىىىن خىىىىىالل اسىىىىىىتعرا  التطبيىىىىىق الحيىىىىىىوي لتقنيىىىىىة النىىىىىىانو  حاولنىىىىىا

 ةاستطالع الرأي عن آراء العاملين في مجال كشف األدلة الجنائية بالطب الشرعي في مسىرح الجريمىة ملعرفى ةمستخدم

( فىىىي مجىىىاالت متنوعىىىة مىىىن AFMوجيىىىا النىىىانو، كمجهىىىر القىىىوة الذريىىة  تطبيىىق تكنوللوتحديىىد األسىىىباب والىىىدوافع املختلفىىىة 

-Tof( والتحليل الطيفي الجماعي لألشعة تحت الحمراء  XPSالتحقيقات الجنائية والتحليل الطيفي لألشعة السينية  

MSوفاعليتها كدليل إثبات جنائي يعتد به القضاء. ( وتحليل املخدرات في فاعليتها بالكشف عن الجريمة 

بىىىىالرغم مىىىىن أن اسىىىىتخدام األدلىىىىة الحديثىىىىة أصىىىىبح ضىىىىرورة حتميىىىىة فىىىىي مجىىىىال البحىىىىث الجنىىىىائي، إال أن االسىىىىتعانة إال أنىىىىه 

بدأ حرية القاض ي في تكوين عقيدته، إذ يبقى للقاضى ي مبمعطيات التطور العلمي في مجال كشف الجريمة لم ينل من 

 .الحرية في تقديرقوة دليل اإلثبات

املىنج  التحليلىي الوصىفي بىالرجوع ، ملىنج  التحليلىي الوصىفي، املىنج  املقىارن، املىنج  اإلحصىائيوقد اسىتخدمت الباحثىة ا

لنصىىىوص املىىىواد القانونيىىىة التىىىي تىىىنظم وتحكىىىم  مىىىدى فعاليىىىة املىىىواد النانويىىىة التىىىي تىىىم تطبيقهىىىا فىىىي التحقيقىىىات الجنائيىىىىة 

 وإثبات الوقائع الجرمية واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات

 تكنولوجيا النانو،  الجريمة، التحقيقات الجنائية، الطب الشرعي  ت املفتاحية:الكلما

Abstract 

We tried to clarify the role of nanotechnology in crime detection by reviewing the vital 
application of nanotechnology, using opinion polls of workers in the field of forensic 
evidence detection in crime scenes to identify and determine the various reasons and 
motives for applying nanotechnology, such as atomic force microscopy (AFM) in various 
fields of Forensic investigations, X-ray spectroscopy (XPS), mass infrared spectroscopy (Tof-
MS), and drug analysis in their effectiveness in detecting crime and their effectiveness as 
evidence for criminal prosecution for the judiciary. 

However, although the use of modern evidence has become an imperative in the field of 
forensic research, the use of scientific development data in the field of crime detection has 
not undermined the principle of the judge’s freedom to form his beliefs, as the judge 
remains free to assess the strength of the evidence. 

The researcher used the descriptive analytical approach, the comparative approach, the 
statistical approach, the descriptive analytical method by referring to the texts of legal 
articles that regulate and govern the effectiveness of nanomaterials that have been applied 
in criminal investigations and to establish criminal facts. The study concluded with results 
and recommendations. 

Key words: nanotechnology, crime, criminal investigations, forensic medicine 
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 مقدمة

ات اإللكترونيىىىىة والىىىىنظم إن عصىىىىر الثىىىىورة العلميىىىىة ومىىىىا تىىىىاله مىىىىن اكتشىىىىافات تقنيىىىىة وتكنولوجيىىىىا كىىىىان مىىىىن أهمهىىىىا الحاسىىىىب

املعلوماتية أدى إلى تطىور أسىاليب ارتكىاب الجريمىة وتنفيىذها وقابىل هىذا التطىور تطىورا أخىر مىن جانىب أجهىزة الشىرطة 

بىىىوزارة الداخليىىىة فىىىي وسىىىائل مواجهىىىة الجريمىىىة، فقىىىد توصىىىل العلىىىم الحىىىديث إلىىىى معطيىىىات اإلثبىىىات باسىىىتخدام الوسىىىائل 

والنظريات العلمية، وأصبح االعتمىاد علىى تلىك الوسىائل العلميىة إلثبىات الفصىل فىي الحديثة، والقائم على هذه األسس 

 .ية أو الكيميائية أو اإللكترونيةارتكاب بعض الجرائم التي تحتاج إلى الخبرة الطب

وقىىىىد أدى التقىىىىدم العلمىىىىي املىىىىذهل وثىىىىىورة التكنولوجيىىىىا إلىىىىى االعتمىىىىاد علىىىىى األسىىىىىاليب العلميىىىىة الحديثىىىىة فىىىىي الكشىىىىف عىىىىىن 

رائم ومعرفىىىة مرتكبيهىىىا فالهىىىدف مىىىن اإلثبىىىات الجنىىىائي هىىىو الوصىىىول إلىىىى اليقىىىين والجىىىزم بوقىىىوع الجريمىىىة، ونسىىىبتها إلىىىى الجىىى

املتهم ومن ثم إدانته وأن يتم ذلك بوسائل وإجراءات مشىروعة تحتىرم فيهىا الحريىات وتىيمن فيهىا الضىمانات التىي رسىمها 

 القىانون الحتىىرام حقىوق املىىتهم وكرامىة اإلنسىىان وكفالى
ً
 واحىىدا

ً
ة حقىىوق الىدفاع ونزاهىىة القضىاء فقىىد وضىع القىىانون طريقىا

 .(1 لدحض أصل البراءة 

مىىن أهىىم جوانىىب البحىىث عىىن الحقىىائق اللجىىوء إلىىى الوسىىائل العلميىىة فىىي التحقيىىق الجنىىائي السىىيما فىىي الجىىرائم الخطيىىرة ف

لىى أقىل تقىدير يىتم مىن خىالل معرفىة للكشف عن األساليب املبتكرة التىي ينتججهىا املجرمىون إلخفىاء معىالم جىرائمهم، فع

األسىىىلوب الىىىىذي ارتكبىىىت بىىىىه الجريمىىىة، تتبىىىىع أثىىىىار املجىىىرم فىىىىي دخولىىىه وخروجىىىىه مىىىىن مسىىىرح الجريمىىىىة، التىىىي تكشىىىىف كىىىىذلك 

النقىىىاب عىىىن األدلىىىة املييىىىدة لالتهىىىام، وهىىىو الهىىىدف الىىىذي تتطلىىىع إليىىىه املجتمعىىىات املتطىىىورة، و سىىى ى إليىىىه األجهىىىزة األمنيىىىة 

 .ل اإلفالت من يد العدالةلضبط املجرم الذي يحاو 

ومع تقدم تكنولوجيا النانو املستخدمة في املجاالت األخرى وتطبيقاتها الواسعة في تصميم وتطوير علوم املواد واألجهزة 

والطاقة الذرية والبيولوجيا وصناعة األدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية وهندسة األنسجة الحيوية 

نولوجيىىىىىا املعلومىىىىىىات، وحمايىىىىىة البيئىىىىىة والزراعىىىىىىة واألغذيىىىىىة واملخىىىىىاطر ال ىىىىىىحية، والتوقعىىىىىات املسىىىىىىتقبلية واملعلوماتيىىىىىة وتك

لدراسىىىة املىىىواد النانويىىىة والتىىىي تىىىم  عىىىديلها واسىىىتخداماتها فىىىي علىىىم الطىىىب الشىىىرعي بمىىىا فىىىي ذلىىىك التحليىىىل الكرومىىىاتوجرافي 

ع باألشىىىىىعة تحىىىىىت الحمىىىىىراء، واملسىىىىى  التفاضىىىىىلي (، واإلشىىىىىعاSPM( ، ومجهىىىىىر املسىىىىى  الضىىىىىوئي  HPLCالسىىىىىائل عىىىىىالي األداء  

( وقىىىد أدت هىىىذه AFM( ، وامليكروسىىىكوب الىىىذري  Tof-MS( والكتلىىىة الزمنيىىىة للطيىىىران  XPSلألشىىىعة السىىىينية الضىىىوئية  

األجهزة املستخدمة للمىواد النانويىة إلىى التطىور الكبيىر فىي الطىب الشىرعي ملىا أمكنهىا أن تكتشىف وتحلىل عينىة فىي املقيىاس 

( فىىىىىىي التحقيقىىىىىىات  Au-NPsبتحليىىىىىىل الوحىىىىىىدات الفيزيائيىىىىىىة املسىىىىىىتخدمة كمىىىىىىواد مضىىىىىىيفة للعناصىىىىىىر الكيميائيىىىىىىة    النىىىىىىانوي 

( أو البصىمة املسىتخدمة فىي DNAالجنائية املستخدمة فىي كشىف بصىمات األصىابع أو األقىدام وبصىمة الحمىض النىووي 

عىىىن الجريمىىىة املوجىىىودة فىىىي الىىىذاكرة   ( أو البصىىىمة الدماغيىىىة للمىىىا للمعلومىىىاتNano sensorالكشىىىف عىىىن املتفجىىىرات  

                                                           
، ص 5112، القاهرة، دار النهضة العربية،1الطحاوي: األدلة اإللكترونية ودورها في اإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة، ط أحمد بوسف( 1(

 7، ص 5113، القاهرة، دار النهضة العربية، 1الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة املا في اإلثبات الجنائي، ط، 5-3
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كأدلىىىة إثبىىىات جنىىىىائي لكشىىىف الحقىىىىائق بتدانىىىة املىىىىتهم ملىىىا تمتلكىىىىه املىىىواد النانويىىىىة مىىىن خصىىىىائ  جديىىىدة  سىىىىاعد فىىىي جمىىىىع 

 .(2 اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانوو 

إلىىىى أخىىىر، وتبعىىىا لىىىذلك تنوعىىىت مىىىن مجتمىىىع بىىىات وكيفيىىىة الوصىىىول إليهىىىا مختلفىىىة ووفقىىىا لهىىىذا االخىىىتالف كانىىىت وسىىىائل اإلث

مراحىىل ظهىىور نظىىم اإلثبىىات القىىانوني، فمىىن مرحلىىة نظىىام األدلىىة القانونيىىة الىىذي يقىىوم علىىى أسىىاس أن املشىىرع هىىو الىىذي 

بىىين لىىه وسىىائل اإلثبىىات املقبولىىة، يحىىدد للقاضىى ي سىىلفا األدلىىة التىىي يجىىب أن يسىىتند إليهىىا، فيقىىرر قواعىىد قانونيىىة ثابتىىة ت

املتخلفىىىة فىىىي مسىىىرح الجريمىىىة كآثىىىار البصىىىمات،  الجنىىىائي قىىىد اسىىىتفادت مىىىن واقىىىع اآلثىىىار املاديىىىةأن وسىىىائل التحقيىىىق كمىىىا 

ظهىىىرت إلىىي جانىىىب هىىىذه األدلىىىة، أجهىىىزة ذات تقنيىىىات عاليىىىة، و وبقايىىا الشىىىعر، وآثىىىار اآلالت و األسىىىلحة، وإفىىىرازات الجسىىىم، 

صىىول علىىى الىىدليل املعنىىوي، املقىىرر فىىي وإمكانىىات خارقىىة أقحمهىىا فىىي سىىاحة التحقيىىق الجنىىائي التطىىور العلمىىي، بهىىدف الح

القانون، و لكن تطورت طريقة أو سبل الحصول عليه بتطور التكنولوجيىا العلميىة الحديثىة وعلىى هىذا األسىاس أصىبح 

استخدام الوسائل العلمية ،ضرورة حتمية ليقوم رجال البحث الجنائي بأداء مهامهم على أكمل وجه، فاستخدامها في 

 ئي يجعل عملية اإلثبات قابلة للتجديد والتطور وفقا لالنجازات اإلنسانية املستمرة.مجال اإلثبات الجنا

واكبة املستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة، ومساندة الكوادر العلمية واملتخصصة بأحدث ما ومل

ألدلة الجنائية وعلم املها في توصلت إليه التكنولوجيا، وتطبيقها ألفضل املعايير العاملية في مختبراتها الجنائية وع

إن تخص  األدلة الجنائية وعلم الجريمة يتطور بتطور الجريمة وابتكار الجناة لوسائل وأدوات وعليه الجريمة، ف

اكتشاف وإثبات الجرائم جمع و  جديدة، وهو ما يتطلب استباقهم واستشراف مستقبل التخصصات العلمية في مجال

جهود حثيثة نظرا لكونه أحد األعمدة الرئيسية للكشف عن خيوط الجريمة باألدلة من خالل تقنية النانو ، وبذل 

وعلى الرغم من ان وسائل التقنية الحديثة أحدثت ثورة علمية في مجال القاطعة واستنادا لألدلة العلمية املعتمدة، 

لم ينل من مبدأ حرية  لميالجريمة، إال أن التطور الع عنكشف للئي، لتمكين القائمين بالتحقيق اإلثبات الجنا

القاض ي في تكوين عقيدته إذ يبقى للقاض ي الحرية، في تقدير القوة التدليلية ألدلة الدعوى املعروضة عليه حتى لو 

كان دليل علمي يقوم على مبادئ وأسس دقيقة، فبالرغم من قطعية الدليل املادي الحديث من الناحية العلمية، إال 

 ما يرى أن وجود الدليل ال يتناسب منطقيا مع ظروف الواقعة ومالبساتهاأنه يمكن للقاض ي رفضه عند

ومىىىن هنىىىا تبىىىدو أهميىىىة موضىىىوع دراسىىىتنا كولهىىىا تبىىىرز وتبىىىين فاعليىىىة الىىىدليل العلمىىىي الحىىىديث فىىىي مجىىىال اإلثبىىىات الجنىىىائي، 

األدلىىىة وىىىي وسىىىائل ومىىىدى تىىىأثيره علىىىى القاضىىى ي باعتبىىىار أن هنىىىاك تىىىالزم بىىىين القاضىىى ي واألدلىىىة فىىىي خضىىىم عمليىىىة اإلثبىىىات، ف

إظهىىار الحقيقىىة، وقىىد تكىىون واالىىحة فىىي داللتهىىا املباشىىرة عليهىىا، وقىىد ال تكىىون كىىذلك، إنمىىا يقت ىى ي استخالصىىها، وعمليىىة 

 .االستخالص هذه يقوم بها القاض ي من خالل تقديره لقيمة هذه األدلة

 

                                                           
دا:  تطبيقات الطب الشرعي الناشئة في تقنية النانو، املجلة الدولية للهندسة والعلوم فاندان براسادا، سالي لوكوسيب، الليت براسا( 2(

،  صادرة عن مدرسة العلوم األساسية والتطبيقية ، جامعة جالجو س، نويدا الكبرى، والية أوتار 5112، فبراير ، 5( املجلد IJEASالطبية  

 7براديش، الهند ص 
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 أهمية الدراسة

تقنيىىة النىىانو فىىي تحليىىل ي والتقنىىي املسىىتمر، بتوضىىيح دور االهتمىىام بازديىىاد التطىىورم العلمىى سىىياتبىىرز أهميىىة الدراسىىة فىىي تر 

مىىىن خىىىىالل ومىىىدى قوتىىىه كىىىدليل إثبىىىات جنىىىىائي يعتىىىد بىىىه القضىىىاء أدلىىىة التحليىىىل الطىىىب الشىىىرعي للكشىىىف عىىىىن الجريمىىىة ، 

 النقاط التالية:

 .ظهور األدلة الحديثة واالعتداد بها كدليل يعد نقلة نوعية في اإلثبات الجنائي .1

حديثة ثىار بشىألها جىدل فقهىي وقىانوني بىين علمىاء التحقيىق الجنىائي، تتعلىق أساسىا بشىأن قيمىة إن دراسة األدلة ال .5

 .أو حجية كال من األدلة املادية واملعنوية وتقدير مراتب األدلة، وحجيتها في اإلثبات الجنائي حسب قوتها

على اآلثار الخفية، وذلك بتعادة أهمية اعتماد سلطات التحقيق على تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة بناء  .3

تقنىىىي العلمىىىي و التطىىىور الة بنىىىاء الىىىدليل الجنىىىائي، ومىىىا توصىىىل إليىىىه بنىىىاء الىىىذرات والجزئيىىىات للجريمىىىة، ومىىىن ثىىىم إعىىىاد

 .يجعلها تقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم

لتشمل حماية املواطنين والدولة من الجريمة املنظمة، ستقبل أن فاعلية تقنية النانو سيزداد االعتماد عليها في امل .4

 والكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية.

دور تقنيىىة النىىانو فىىي تحليىىل أدلىىة الطىىب الشىىرعي وتقىىديم مواضىىيع تخصصىىية شىىاملة لقضىىايا الطىىب الشىىرعي وعلىىم  .2

ة، فحىىى  اآلثىىىار الدقيقىىىة واملتفجىىىرات، وعلىىىوم البيولىىىو ي األجنىىىاس، علىىىم األسىىىنان الجنىىىائي، علىىىم الكيميىىىاء الجنائيىىى

والحمىىىض النىىىووي والجينىىىات، وعلىىىوم السىىىموم الشىىىرعية، وعلىىىوم الفيزيىىىاء النوويىىىة، وعلىىىوم جىىىرائم األدلىىىة الرقميىىىة، 

وجىىرائم الحاسىىوب وجىىرائم شىىبكات املعلومىىات املجتمعيىىة، إضىىافة إلىىى الهندسىىة الجنائيىىة، وقضىىايا فحىى  وتزييىىف 

 دارة مسىىىرح الجريمىىىة بجميىىىع أنواعهىىىاائق الرسىىىمية، وقضىىىايا األسىىىلحة الناريىىىة واآلالت، وتخصصىىىات إالعمىىىالت والوثىىى

 حيث 
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
 للحصول على اإلدانة وغالبا

ً
 أساسيا

ً
 . عتبر األدلة الجنائية عنصرا

يبقى للقاض ي االستعانة بمعطيات التطور العلمي، لم ينل من مبدأ حرية القاض ي في تكوين عقيدته إذ إن  .2

الحرية، في تقديرقوة دليل اإلثبات حتى لو كان دليل علمي يقوم على مبادئ وأسس دقيقة، فبالرغم من قطعية 

الدليل املادي الحديث من الناحية العلمية، إال أنه يمكن للقاض ي رفضه عندما يرى أن وجود الدليل ال يتناسب 

لضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات املاسة بالحرية من أجل تقت  ي اكما  منطقيا مع ظروف الواقعة ومالبساتها

الكشف عن الحقيقة، مما ييدي إلى وجوب وحتمية تقرير مشروعية هذه اإلجراءات، لذلك فقد أحاط املشرع 

هذه اإلجراءات بمجموعة من الضمانات والشروط معا، إلقامة توازن دقيق بين الحق في الحياة الخاصة وبين 

 اب لذلك فقد اخضع املشرع سلطة تقديرها للقاض ي.حق املجتمع في العق

 أهداف الدراسة

يكمىىن الهىىدف الرئيلىى ي للدراسىىة فىىي توضىىيح دور تكنولوجيىىا النىىانو فىىي اكتشىىاف الجريمىىة مىىن خىىالل اسىىتعرا  التطبيىىق 

ومىىىىدى تناسىىىىب األدلىىىىة مىىىىع طىىىىب الشىىىىرعي فىىىىي مسىىىرح الجريمىىىىة للفىىىىي مجىىىىال كشىىىف األدلىىىىة الجنائيىىىىة  الحيىىىوي لتقنيىىىىة النىىىىانو 

 تحقيق األهداف الفرعية التاليةظروف الواقعة ومالبستها وقناعة القاض ي الجنائي بها باإلضافة إلى 

 .التعرف على الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي ودور تكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة .1
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الشىىرعي فىىي مسىىرح الجريمىىة بيىىان كيفيىىة اعىىادة بنىىاء مسىىرح الجريمىىة بطريقىىة األبعىىاد الثالثيىىة ومىىدى حداثىىة الطىىب  .5

توضيح تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في كشف الجريمىة فىي إعىادة بنىاء ، و النووية

  .مسرح الجريمة

إن األدلة املادية تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتيثر في اقناع القاض ي بطريق مباشر، فقد يتىرك الجنىاة  .3

جريمة بعض األدوات التي استخدمت في ارتكابها أو بصمات األصابع أو األقدام أو غير ذلك من الظواهر في مكان ال

 .دية التي تفيد القاض ي في اإلثباتاملا

إن اإلثبىىىىىات العلمىىىىىي الىىىىىذي يسىىىىىتند إلىىىىىى معطيىىىىىات العلىىىىىم الحىىىىىديث باسىىىىىتخدام الوسىىىىىائل والقىىىىىائم علىىىىىى هىىىىىذه األسىىىىىس  .4

 بعىد يىوم فىي والنظريات العلمية لها طبيعة خاصة أل
ً
لها ترتبط بالتكور العلمي حيث يىزداد تىدخل التكنولوجيىا يومىا

مجىىال القىىىانون الجنىىىائي فمىىن تحليىىىل الىىىدم والتصىىنت التلفىىىوني واملراقبىىىة عىىن طريىىىق الفيىىىديو والتجىىارب علىىىى األجنىىىة 

 .واملعلوماتية وكافة اإلجراءات املستخدمة في مجال كشف الجريمة

داء يعتبىىىر مىىىىن األعمىىىىال الفنيىىىىة البحتىىىة الواجىىىىب القيىىىىام بهىىىىا بكفىىىاءة عاليىىىىة حتىىىىى يبىىىىدأ إن إثبىىىات أو نفىىىىي الجريمىىىىة ابتىىىى .2

التحقيىق، لىىذلك يعىىد جمىع األدلىىة املاديىىة بأسىلوب علمىىي حىىديث واالسىىتفادة مىن مىىدلوالتها وىىي حجىر الزاويىىة فىىي فىىك 

الىذي سيسىاهم إلىى إدخىال  وتفسير لغز الجريمة والتعرف على األداة املستخدمة في تنفيذها و كيفية ارتكابها، األمر 

 القناعة الوجدانية في نفس القاض ي لينطق بالحكم وهو مرتاح الضمير.

استشىىراف املسىىتقبل بىىاإلدارة العامىىة لألدلىىة الجنائيىىة وعلىىم الجريمىىة مىىن خىىالل تقنيىىة النىىانو لألدلىىة الجنائيىىة وعلىىم  .2

اإلدارة العامىىىة لألدلىىىة  سىىىتخداماتاالتعىىىرف علىىىى البصىىىمة الحركيىىة والقياسىىىات الحيويىىىة كأحىىىد مىىىع خىىىالل الجريمىىة 

 .الجنائية في علم الجريمة

دور اإلدارة العامىىىة لألدلىىىة الجنائيىىىة وعلىىىم الجريمىىىة فىىىي كشىىىف غمىىىو  الجىىىرائم املرتكبىىىة باألدلىىىة والبىىىراهين العلميىىىة  .7

 في عدد من التخصصات في 
ً
 وعمليا

ً
علم املوثقة، من خالل خبرائها املتخصصين من ذوي الخبرات وامليهلين علميا

الجريمىة، وإعىادة بنىاء مسىرح الجريمىة لىربط األثىر املعثىىور عليىه فىي مكىان الجريمىة بالفاعىل أو الجىاني، وتحويىل هىىذا 

 .األثر املادي إلى دليل مادي إلثبات جرم املتهم أو براءته من خالل تقنية النانو من خالل تقنية النانو

 مشكلة الدراسة

األنشطة اإلجرامية ليس لها حىدود جغرافيىة وال قيىود تقنيىة مثىل أنشىطة   غيرت طبيعة الجريمة بشكل كبير فأصبحت

اإلرهىىىىابيين فىىىىىي تهريىىىىىب املخىىىىىدرات والجىىىىرائم املاسىىىىىة باألشىىىىىخاص واألمىىىىىوال والنهىىىىب والسىىىىىرقة والجىىىىىرائم اإللكترونيىىىىىة وغىىىىىش 

وتتمثللللل اليىىىىوم، املنتجىىىىات النفطيىىىىة والتىىىىي شىىىىكلت أحىىىىدث أشىىىىكال الجىىىىرائم اإليكولوجيىىىىة التىىىىي تواجههىىىىا القضىىىىايا األمنيىىىىة 

فىىي أن التطىىور التقنىىي والعلمىي ال يمكننىىا إدراك حىىدوده، فهىىو كىىل يىىوم يىىأ ي بجديىىد فىىي مجىىال اكتشىىاف إشللكالية الدراسللة 

، كما إن األدلىة الحديثىة ثىار بشىألها جىدل فقهىي وقىانوني بىين  وإثبات الوقائع الجرمية، خاصة في مواجهة جرائم العصرم

اسىىىا بشىىىأن قيمىىىة أو حجيىىىة كىىىال مىىىن األدلىىىة املاديىىىة واملعنويىىىة وتقىىىدير مراتىىىب األدلىىىة، علمىىىاء التحقيىىىق الجنىىىائي، تتعلىىىق أس

وحجيتهىىا فىىي اإلثبىىات الجنىىائي حسىىب قوتهىىا الدالليىىة وصىىدقها ومىىدى ارتباطهىىا بوقىىائع وعناصىىر الجريمىىة ومىىا يصىىاح ها مىىن 

ي إصىدار الحكىم بىالبراءة أو ظروف ومالبسات، وما تحتىوي عليىه مىن أدلىة وقىرائن ودالالت مىيثرة علىى وجىدان القاضى ي فى
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بطللرح السللاال الرئيالل ي التللالي: مللا هللو دور تكنولوجيللا النللانو فللي اك شللاف مشىىكلة الدراسىىة ممىىا يجعلنىىا نحىىدد  اإلدانىىة

 الجريمة ؟ وماهي حجيتها القانونية كدليل إثبات جنائي؟

 تساؤالت الدراسة

طريقىىة األبعىىاد الثالثيىىة بىىاإلدارة العامىىة لألدلىىة كيىىف يمكىىن اعىىادة بنىىاء مسىىرح الجريمىىة بو  مىىاوي تكنولوجيىىا النىىانو   .1

 الجنائية وعلم الجريمة  

 ما هو دور الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي في الكشف عن الجريمة   .5

هىل لألدلىىة الجنائيىة الحديثىىة بنوعيهىا املاديىىة واملعنويىة، فعاليىىة وقىوة ثبوتيىىة تىيثر علىىى القناعىة الشخصىىية للقاضىى ي  .3

 ار حكمه الجنائي في إصد

 الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في كشف الجريمة ما مدى مشروعية  .4

مىا و  كيف  ساعد البصمة الحركية والقياسات الحيوية مىن خىالل النىانو تكنولىو ي فىي فحى  البصىمات بأنواعهىا  .2

رتبطة بجرائم الصوت التي ما وي القضايا املو  هو دور تقنية النانو باإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة  

 استحدثتها تكنولوجيا النانو  

 ، املنج  املقارن، املنج  اإلحصائياملنج  التحليلي الوصفياستخدمت الباحثة : نهجية الدراسةم

لتحديد مشىكلة الدراسىة  بالرجوع لنصوص املواد القانونية التي تنظم وتحكم هذا املوضوع، املنهج التحليلي الوصفي

توضىىىيح مىىىدى فعاليىىىة املىىىواد النانويىىىة التىىىي تىىىم تطبيقهىىىا فىىىي التحقيقىىىات الجنائيىىىة ومىىىدى دقىىىة الطىىىب الشىىىرعي ولوأبعادهىىىا 

 .من خالل تطبيقات تكنولوجيا النانو في إعادة بناء مسرح الجريمة النوويةوإثبات الوقائع الجرمية 

  استجالء اآلراء الفقهية والقضائية إذا اقت  ى األمر لذلك: املنهج املقارن 

تدخىال البيانىات ومعالجتهىا إحصىائيا عىن طريىق برنىامج الحىزم ملنج  اإلحصائي: في تطبيق نموذج اإلسىتطالع التطبيقىي با

، في توضيح مدى فعالية املواد النانوية التي تم تطبيقها في التحقيقىات الجنائيىة Spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية الى 

 لفيزيائية النووية والهندسة الجنائيةومدى دقة الطب الشرعي في تحليل الوحدات ا

 نائي ودورها في الكشف عن الجريمةالوسائل الحديثة في اإلثبات الج: املبحث األول 

 املطلب األول: ماهية تكنولوجيا النانو

 املطلب الثاني: دور تقنية النانو في اإلثبات الجنائي  

 مسرح الجريمة تطبيقات تكنولوجيا النانو في إعادة بناء : املبحث الثاني

 املطلب األول: اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية

 النانو تكنولو ي في مسرح الجريمة النووية  املطلب الثاني:

 فعالية األدلة املادية املستمدة من الوسائل الحديثة: املبحث الثالث

 املطلب األول:القيمة الثبوتية للدليل املادي الحديث

 : الدليل باستخدام اآلثار املادية البيولوجيةنيثااملطلب ال

 النموذج التطبيقي
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 املبحث األول 

 الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي ودورها في الكشف عن الجريمة

إن التعامل في مسرح الجريمة سىواء كىان مسىرح مىادي أو مسىرح إلكترونىي يتطلىب إجىراءات روتينيىة معينىة متفىق عليهىا 

وإبىىراز قيمتىه االسىىتداللية، إال أن طىىرق حفىو األدلىىة واستخالصىىها تختلىف مىىن مسىىرح املىادي إلىىى مسىىرح  لحمايىة الىىدليل

الجريمة الرقمي أو اإللكتروني، ذلك ألن التطبيقات أو البرامج والبيانات الرقمية عنصران أساسيان يتحتم على أجهزة 

لجنائيىىة جمعهىىا واستخالصىىها، وتمكىىن هىىذه األجهىىزة مىىن وخبىىراء األدلىىة ا الشىىرطة، النيابىىة، القضىىاءمثىىل  القىىانون إنفىىاذ 

معرفىىىىة متىىىىى وأيىىىىن يمكىىىىن اسىىىىتدعاء خبىىىىراء األدلىىىىة الجنائيىىىىة وكيفيىىىىة املحافظىىىىة علىىىىى مسىىىىرح الجريمىىىىة وكيفيىىىىة اسىىىىتخالص 

فنظىىىام اإلثبىىىات الجنىىىائي تحكمىىىه قرينىىىة البىىىراءة كلمىىىا تتطىىىرق للىىىدليل الشىىىك، ولىىىذلك يثىىىار التسىىىا ل حىىىول  الىىىدليل الرقمىىىي

الدليل الرقمي بتكنولوجيا النانو في إثبات الوقىائع الجنائيىة، السىيما إذا علمنىا مقىدار التطىور العلمىي فىي مجىال مقبولية 

تكنولوجيىىا النىىانو والفيزيىىاء النوويىىة فىىي تقنيىىة املعلومىىات والهندسىىة الجنائيىىة فىىي كشىىف الجريمىىة، ولتوضىىيح ذلىىك قسىىمنا 

 املبحث إلى:

 نواملطلب األول: ماهية تكنولوجيا النا

   املطلب الثاني: دور تقنية النانو في اإلثبات الجنائي

 املطلب األول 

 ماهية تكنولوجيا النانو

( يعنىي عىن نىانومتر  نىانومتر( لىذلك تتعامىل تكنولوجيىا 111كلمة نانو كلمة يونانية  عني قزم، والذي يشير إلى املليار  

  (3 نانومتر أو أقل وهكذا  111 النانو مع املواد أو األجهزة الناشئة التي لها حجم يساوي 

 111علىىىى ألهىىىا دراسىىىة ومراقبىىىة املىىىادة علىىىى مقيىىىاس ذري وجزيكىىىي، مىىىع هياكىىىل ال جىىىم بشىىىكل عىىىام  تعريلللف تقنيلللة النلللانو:

نانومتر أو أصغر، حيث  سهم تكنولوجيا النانو إسهاما قيما في مختلف املجاالت العلمية في العلوم والتكنولوجيا اليوم 

لكترونيىىىات والهندسىىىة والعلىىىوم الفيزيائيىىىة والعلىىىوم املاديىىىة وفىىىي مجىىىال العلىىىوم الطبيىىىة، وتقىىىدم تكنولوجيىىىا بمىىىا فىىىي ذلىىىك اإل

النانو دراسىة املىواد النانويىة واسىتخداماتها فىي علىم الطىب 

الشىىىىىىرعي بمىىىىىىا فىىىىىىي ذلىىىىىىك التحليىىىىىىل الكرومىىىىىىاتوجرافي السىىىىىىائل 

(، SPM(، ومجهىىىىىىىىىىىر املسىىىىىىىىىىى  الضىىىىىىىىىىىوئي  HPLCعىىىىىىىىىىىالي األداء  

عة تحىىىت الحمىىىراء  إشىىىعاع األشىىىعة تحىىىت واإلشىىىعاع باألشىىى

( ، واملسىىى  Raman-IRو  FUF  IRالحمىىراء مىىىن فورييىىىه(  

املعىىىىىىدل( ، ومقيىىىىىىاس  DSCالتفاضىىىىىىلي باملسىىىىىى  التفاضىىىىىىلي  

( ومقياس الكتلىة الزمنيىة XPSاألشعة السينية الضوئية  

( AFM( ، الىذري فىر  امليكروسىكوب  Tof-MSللطيران  

                                                           
 25، ص 5113، 323ية الصغر، مجلة األمن والحياة العدد محمد الدوسري: التقنية متناه (3(
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ر الكبيىىر فىىي الطىىب الشىىرعي حيىىث أن هىىذه يمكىىن أن تكتشىىف وتحلىىل عينىىة فىىي املقيىىاس وقىىد أدت هىىذه األجهىىزة إلىىى التطىىو 

النىىىانوي، األدلىىىة الحرجىىىة التىىىي ال يمكىىىن جمعهىىىا وتحليلهىىىا قبىىىل أن يرجىىىع ذلىىىك إلىىىى حىىىدود الكشىىىف بهىىىذه األجهىىىزة السىىىابقة 

   (4 والتي يمكن تحليلها واستخدامها لدعم التحقيقات بمساعدة هذه األدوات 

عمىىىىىىل تقنيىىىىىىة النىىىىىىانو علىىىىىىى إعىىىىىىادة ترتيىىىىىىب الىىىىىىذرات  يعتمىىىىىىد أسىىىىىىاسو 

لتصىىىىىىىىىىىىنيع جزيئىىىىىىىىىىىىات جديىىىىىىىىىىىىدة ذات مواصىىىىىىىىىىىىفات جديىىىىىىىىىىىىدة محىىىىىىىىىىىىددة 

ومخطىىىىىىط لهىىىىىىا، فىىىىىىأن ترتيىىىىىىب الىىىىىىذرات فىىىىىىي الجىىىىىىزيء بصىىىىىىورة معينىىىىىىة 

يعطىىي تلىىك الجزيئىىة صىىفات فيزيائيىىة وكيميائيىىة معينىىة، وأن هىىذه 

 علىىى الترتيىىب الىىذي تتخىىذه الىىذرات لتشىىكيل 
ً
الصىىفات  عتمىىد كليىىا

وأفضىىل مثىىال علىىى ذلىىك أن حجىىر األملىىاس والفحىىم ئىىة، تلىىك الجزي

كالهمىا مصىنوعان مىىن الكربىون، غيىر أن ترتيىىب الىذرات فىي جىىزيء 

األملىىاس يختلىىف عىىىن ترتيىىب الىىىذرات فىىي جزيئىىىة الفحىىم والخاصىىىية 

التىىىىىىي يسىىىىىىتند إليهىىىىىىا هىىىىىىذا العلىىىىىىم تتمثىىىىىىل فىىىىىىي أنىىىىىىه كلمىىىىىىا صىىىىىىغر حجىىىىىىم 

تىي وجىد الحبيبات زادت نسىبة املسىاحة السىطحية إلىى ال جىم وال

ألهىىىىىا  سىىىىىاعد علىىىىىى سىىىىىرعة التفىىىىىاعالت الكيميائيىىىىىة، وكىىىىىذلك  بىىىىىىروز  

لىىبعض الظىىواهر الفيزيائيىىة، مثىىل بىىروز لتىىأثيرات قىىوانين امليكانيىىك 

اإلحصىىىائي وامليكانيىىىىك الكمىىىي، وهىىىىذه التأثريىىىات ال تظهىىىىر بالىىىىذهاب 

ومىىىن التىىىأثيرات املالحظىىىة تحىىىول مىىىن األحجىىىام االعتياديىىىة إلىىىى مقيىىىاس امليكىىىرو ولكىىىن تظهىىىر بالوصىىىول إلىىىى مقيىىىاس النىىىانو، 

بعض املواد إلى الشفافية مثل النحاس، وتحول بعض املواد الخاملة إلى مواد سريعة التفاعل مثل البالتينيوم وتحىول 

بعىىىض املىىىواد املسىىىتقرة إلىىىى عكىىىس ذلىىىك مثىىىل األملنيىىىوم، وتحىىىول بعىىىض املىىىواد مىىىن الحالىىىة الصىىىلبة إلىىىى الحالىىىة السىىىائلة فىىىي 

وتحىول بعىىض املىواد العازلىىة إلىى مىىواد موصىلة مثىىل السىليكون  وقىىد وصىل علىىم  (5 ة مثىل الىىذهب، درجىات حىرارة اعتياديىى

الكيميىىىاء التركي يىىىة إلىىىى درجىىىة مىىىن التقىىىدم بحيىىىث أصىىىبح مىىىن املمكىىىن  شىىىكيل أي جزئيىىىة بىىىأي شىىىكل نشىىىاء، وهىىىذه الطىىىرق 

  (6  ستعمل اليوم لتصنيع منتجات كيميائية مثل بعض األدوية ومواد التجميل 

                                                           
فاندان براسادا ، سالي لوكوسيب ، الليت براسادا: تطبيقات الطب الشرعي الناشئة لتقنية النانو، مدرسة العلوم األساسية  (4(

  7، ص 5112، 1والتطبيقية ، جامعة جالجو س، كلية إدارة املرور، والية أوتار براديش، الهند، ط
 45، ص 5111، 1صفات سالمة: النانو تكنولو ي، مقدمة في فهم علم النانو تكنولو ي بيروت، الدار العربية للعلوم، ط (5(

(6) Dietram A. Scheufele: The public and nanotechnology: How citizens make sense of 

emerging technologies. Madison School of Journalism & Mass Communication, University of 
Wisconsin,  2 April 2005; pp. 821 
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 كمىىىا تفعىىىل بعىىىض اإلنزيمىىىات الطبيعيىىىة التىىىي  عىىىرف الكيفيىىىة واملكىىىانوكىىىذل
ً
، تمامىىىا

ً
 ك تصىىىنيع جزيئىىىات ترتىىىب نفسىىىها ذاتيىىىا

اللىىذين تىىيثر فيهمىىا، ومصىىنعات حيويىىة  شىىبه الطبيعيىىة فىىي عملهىىا وهيكلهىىا الجزيكىىي فىىتن صىىالبة جسىىيمات النىىانو ملىىادة مىىا 

ل املثىىىىال أن صىىىىالبة جسىىىىيمات النىىىىانو الكرويىىىىة املصىىىىنعة مىىىىن تفىىىىوق صىىىىالبتها فىىىىي حالتهىىىىا الكبيىىىىرة بمئىىىىات املىىىىرات فعلىىىىى سىىىى ي

نىانومتر تفىوق صىالبة مىادة السىليكون بمئىات املىرات، بىل ذات  111نىانومتر إلىى  41السليكون والتي يتراوح حجمها مىا بىين 

صىىىىىالبة تجعلهىىىىىا واحىىىىىدة مىىىىىن أصىىىىىلب املىىىىىواد علىىىىىى األر ، وتمتلىىىىىك صىىىىىالبة مىىىىىا بىىىىىين صىىىىىالبة اليىىىىىاقوت واملىىىىىاس، كمىىىىىا تتسىىىىىم 

املوجيىىة للضىىوء وعليىىه فتلهىىا  عكىىس وال تكسىىر الضىىوء، ممىىا الشىىفافية، فجسىىيمات النىىانو ذات أبعىىاد أقىىل مىىن األطىىوال ب

 ،  (7 يجعلها ذات شفافية عالية

ممىىا يعنىىى أنىىه يمكىىن االسىىتفادة منهىىا فىىي كثيىىر مىىن التطبيقىىات دون أن يىىيثر اسىىتخدامها علىىى لىىون أو شىىكل املنىىتج كمىىا هىىو 

شىىفافة ومستحضىىرات التجميىىل فشىىكل الحالىىة الصىىلبة وحجمهىىا ثابتىىان، لوجىىود روابىىط قويىىة بىىين الحىىال مىىع األغلفىىة ال

جزيئاتهىا، بينمىا الحالىة السىائلة لهىا حجىم ثابىت، وشىكل يتغيىر بتغيىر شىكل الوعىاء الىذي توضىع فيىه، والسى ب هىو ضىىعف 

، وهىىذا تماسىىك جزيئاتهىىا، أمىىا الحالىىة الغازيىىة فشىىكلها وحجمهىىا متغيىىران، ألن قىىوى التماسىىك بىى
ً
ين جزيئاتهىىا ضىىعيفة جىىدا

يجعلها تنتشر بسرعة في الفىرا  املحىيط بهىا، ويفسىر ذلىك االحسىاس بتسىرب غىاز املاىزل مىن رائحتىه، أمىا حالىة البالزمىا ، 

ن عنىىىدما تصىىىطدم األشىىعة فىىىوق البنفسىىجية أو األشىىىعة الكونيىىىة بىىاملواد الغازيىىىة، فترتفىىع درجىىىة حرارتهىىىا،  فهىىي حالىىىة تتكىىوا

م للنجىىىوم وفىىي الطبقىىىة األيونيىىىة التىىي تقىىىع علىىىى وتتحىىرر اإللكترو
 فىىىي الجىىو الغىىىازيا

ً
نىىىات السىىطحية وتتشىىىرد ويظهىىىر ذلىىك جليىىىا

 (8 ارتفاع يبلغ حوالي مئة كيلومتر عن سطح األر  

أمىا العنصىر فهىو مىادة تتكىون مىن نىوع واحىد مىىن الىذرات، ال يمكىن تجزئتىه إلىى مىادة أبسىط منىه إال بالتفاعىل الكيميىىائي، 

 وىىي االلكترونىىات السىىالبة والبروتونىىات املوجبىىة التىىي تحىىدد هويىىة فالىىذرة قابلىى
ر
ة لالنقسىىام وتحىىوي جسىىيمات صىىغيرة جىىدا

                                                           
(7) Gaskell G., T. Ten Eyck, J. Jackson & G. Veltri, 2004. Public attitudes to nanotechnology in 

Europe and the United States. Nature Materials 3(8), 496. 
 42بق، ص صفات سالمة: النانو تكنولو ي، مرجع سا  (8(
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 ووىي نىواة 
ر
 فيهىا وذلىك لكىي تكىون الىذرة متعادلىة كهربائيىا

ً
الذرة وإنه البد أن يكون عدد اإللكترونات والبروتونات متساويا

 وموجبىىة الحتوائهىىا علىىى البروتونىىات، والتىىي 
ر
 شىىغل مركىىز الىىذرة وتتركىىز فيهىىا معظىىم كتلتهىىا، وتىىدور حىىول النىىواة صىىغيرة جىىدا

 كمىىىا تىىىدور الكواكىىىب حىىىول الشىىىمس 
ر
 وفىىىي مىىىدارات خاصىىىة وااللكترونىىىات سىىىالبة الشىىىحنة تمامىىىا

ر
وعلىىىى أبعىىىاد كبيىىىرة نسىىى يا

ن  فيسمى املدار األبعد عن النواة، بمدارم التكافي وعدد االلكترونات فيه يحدد خواص ذرته وهكذا فتن املادة التي تتكوا

حسىب قىوانين نيىوتن، ولىم  سىتطع هىذه القىوانين،  من عدد هائل من الذرات، كانت  عتبر ثابتة الكتلة في كل الظىروف 

أن تفسر  غير كتلة املادة مع تزايد سرعتها، كما ألها لم  ستطع أن تفسىر انطىالق الطاقىة بشىكل متقطىع، عنىدما ينتقىل 

  (9 إلى مدار أقرب إليها، أللها  عتبر الطاقة متصلة وثابتةاإللكترون، من مدار أبعد عن النواة 

فتعتبىىر تقنيىىة النىىانو مىىن التقنيىىات اإللكترونيىىة ذات الجيىىل الخىىامس حيىىث قسىىمت األجيىىال اإللكترونيىىة حسىىب تطورهىىا 

الىدارات  إلى خمسة أجيال وي الجيىل األول املصىباح اإللكترونىي، والجيىل الثىاني اسىتخدام الترانزسىتور، والجيىل الثالىث

التكاملية، والجيل الرابع املعالجات الدقيقة التي أحدثت ثىورة هائلىة بتنتىاج الحاسىوب الشخوى ي والرقىائق الحاسىوبية 

السىىليكونية، والجيىىل الخىىىامس املنمنمىىات الجزئيىىىات املتناهيىىة فىىىي الصىىغر التكنولوجيىىا املجهريىىىة الدقيقىىة ثىىىورة العلىىم فىىىي 

  . (10 قرنه الحادي والعشرين

تكنولوجيا النانو حقل واسع متعدد التخصصات يشمل جميع فروع العلوم والهندسة والتكنولوجيا، وكذلك، إن كما 

إدارة األعمىىال، واملاليىىة، واالقتصىىاد، والعلىىوم االجتماعيىىة والطبيىىة والطىىب الشىىرعي، وهىىو تكنولوجيىىا جديىىدة مىىن العلىىوم 

ي للعمىىىل فىىىي مسىىىرح الجريمىىىة والتحقيقىىىات فىىىي االنشىىىطة الشىىىرعية املرتبطىىىة بتطىىىوير تقنيىىىة النىىىانو وأجهىىىزة الكشىىىف النىىىانو 

اإلرهابيىىىىىة مىىىىىن خىىىىىالل تحديىىىىىد وجىىىىىود الغىىىىىازات املتفجىىىىىرة، والعوامىىىىىل البيولوجيىىىىىة واملتبقيىىىىىات، والعديىىىىىد مىىىىىن التخصصىىىىىات 

األخرى، إذ ان تطبيق معارف وتقنيات العلوم الطبيعية يساعد العلوم الجنائية، في تحديد هدفها وتقيىيم األدلىة ودعىد 

يىىىتم اسىىىتخدام األدلىىىة إلعىىىادة بنىىىاء مسىىىرح الجريمىىىة، وتوجيىىىه التحقيقىىىات وتقىىىديم املجىىىرمين إلىىىى العدالىىىة، حيىىىث أن ذلىىىك 

 (11 استخدام تكنولوجيا النانو بين تطبيقات تقنية النانو العديدة

                                                           
 31حسن عز الدين: النانو وتطبيقاته، مجلة عجمان للدراسات والبحوث، املجلد العاشر، العدد األول، ص  (9(

(10) Bainbridge W.S., 2002. Public attitudes toward nanotechnology. J. Nanoparticle. Res. 4(6), 

561–570. 
 17، ص 5113، 1و، القاهرة، دار الكتب العلمية، طعبد الحميد بسيوني: مفاهيم تكنولوجيا النان (11(
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جنائيىىة مىىع يعتبىىر التحليىىل النىىانوي التطبيىىق األك ىىر شىىيوعا ممىىا يمكىىن تطبيقىىه فىىي العلىىوم التطبيقللات تكنولوجيللا النللانو: 

أدوات القيىىاس بمىىا فىىي ذلىىك املجهىىر اإللكترونىىي املاقىى ، ومجهىىر القىىوة الذريىىة ومقيىىاس رامىىان الصىىغرى وأدوات القيىىاس، 

والتطبيقىىىىىات الجنائيىىىىىة املعروفىىىىىة باإلضىىىىىافة إلىىىىىى املىىىىىواد النانويىىىىىة املختلفىىىىىة، وتكنولوجيىىىىىا النىىىىىانو تتعامىىىىىل مىىىىىع إعىىىىىداد املىىىىىواد 

نىىانومتر حيىىث توجىىد  111إلىىى  1ياكىىل التىىي تمتلىىك بعىىدا واحىىدا علىىى األقىىل ب جىىم مىىن واألجهىىزة واملعىىدات أو غيرهىىا مىىن اله

ظىواهر فريىدة تمكىىن مىن عمىل تطبيقىىات جديىدة غيىر مألوفىىة فىي العلىوم والهندسىىة والتقنيىة النانويىة االبعىىاد، فىتن تقنيىىة 

النىىىىانو تتضىىىىمن التصىىىىوير، والقيىىىىىاس، والنمذجىىىىة، والتعامىىىىل باملىىىىىادة 

  ز التقىىىىدم والريىىىىادة فىىىىي مجىىىىال تقنيىىىىة النىىىىانوعلىىىىى هىىىىذه االبعىىىىاد لتعزيىىىى

وتقىىىىىىىىىوم تقنيىىىىىىىىىة النىىىىىىىىىانو بفحىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىموم مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل الجسىىىىىىىىىيمات 

املستنشىقة التىي تلحىق الضىرر بىالرئتين وبطانىة الشىرايين واكتشىىاف 

ة، فىىأن الحيىىز القىىائم بينهمىىا، آحىىاد الجزيايىىات علىىى األجهىىزة الحيىىآثىىار 

متناهيىة الصىىغر  أي أنىه عنىدما يىتم تحويىل كتىل املىواد إلىى جزيايىات

الىىىذرات، فىىىتن ذلىىىك يسىىىفر عىىىن حىىىدوث ال تزيىىىد عىىىن بضىىىع مئىىىات مىىىن 

 غيىىىىىىرات فىىىىىىي خصائصىىىىىىها الفيزيائيىىىىىىة والكيميائيىىىىىىة وهىىىىىىذا بالىىىىىىذات هىىىىىىو 

السىىىىىىى ب الىىىىىىىذي يجعىىىىىىىىل مىىىىىىىن املىىىىىىىواد النانويىىىىىىىىة املصىىىىىىىنعة مىىىىىىىواد مثيىىىىىىىىرة 

لالهتمىام فىىي العديىىد مىىن التطبيقىىات حيىىث ألهىىا يمكىىن أن تىىدخل إلىىى 

رئتين، وأن تتبع ىىىىر فىىىي كامىىىل الجسىىىم وتنفىىىذ إلىىىى أعضىىىىاء أخىىىرى كمىىىا أن العديىىىد مىىىن املختبىىىىرات مجىىىرى الىىىدم مىىىن خىىىالل الىىى

 عىن االستنشىاق كطريقىة إلعطىاء املىواد النانويىة، ويىتم ذلىك 
ً
 ستخدم التستيل وذلىك بتدخىال املىواد قطىرة قطىرة عوضىا

 على شكل جرعة كبيرة
ً
  (12 عموما

  بير، وتمتاز هذه املواد الثنائيةيمكن ر يتها بامليكروسكوبيات عالية التككما 
ً
بخواص ميكانيكية وفيزيائية فريدة، فمثال

 بعىىىد زوال 
ر
لهىىىا مقاومىىىة شىىىد تفىىىوق مئىىىة مىىىرة مقاومىىىة شىىىد الحديىىىد الصىىىلب وهىىىذا ييهلهىىىا للعىىىودة إلىىىى شىىىكلها األصىىىلي فىىىورا

. وهىىىذه املزايىىىا الفريىىىدة  اإلجهىىىاد املىىىيثر عليهىىىا، كمىىىا ولهىىىا ناقليىىىة للحىىىرارة والكهربىىىاء تفىىىوق ناقليىىىة النحىىىاس بىىىألف مىىىرة
ر
تقريبىىىا

ألنابيىىب الكربىىون تجعىىل مىىن الصىىىعب حصىىر تطبيقاتهىىا، لكىىن يمكىىن اختصىىىارها بتخىىزين الطاقىىة الشمسىىية وتحويلهىىا إلىىىى 

طاقىة كهربائيىىة حيىىث أن رقىائق النىىانو  سىىتطيع تحويىىل 

مىىىىىىىن الطاقىىىىىىىة الشمسىىىىىىىية إلىىىىىىىى الطاقىىىىىىىة  % 31أك ىىىىىىىر مىىىىىىىن 

 الشكل هذا الكهربائية كما في 

طول وعر   ووي املواد التي لها  الثية األبعاد:املواد ث

وارتفىىاع، ال يتعىىدى كىىل منهىىا مئىىة نىىانو متىىر، ومىىن أمثلتهىىا 

الحبيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىات ومسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحيق املعىىىىىىىىىىىىىىىىىىادن كالىىىىىىىىىىىىىىىىىىذهب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي 

اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخدمت حبيباتىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي القضىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى األورام 

                                                           
 11-11، ص5111، 1قحطان الخزر ي، وأسيل الزبيدي، ورنا عنائي: العلم النانوي ودوره في حياتنا، عمان األردن، دار دجلة، ط (12(
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مثل أكاسيد األملنيوم السرطانية، وتحديد الحامض النووي للفيروسات حتى يسهل القضاء عليها، أما أكاسيد املعادن 

 لتعدد استخداماتها فىي قطاعىات اإللكترونيىات 
ر
، نظرا

ً
والحديد والتيتانيوم وغيرها، فألها  عتبر أك ر املواد النانوية إنتاجا

 . (13 واألدوية واملعدات الطبية واألجهزة البصرية

 واسىىىتخدام وىىىي تىىىتم عىىىن طريىىىق تكبيىىىر الىىىذرات والجزيئىىىات الصىىىغيرة طريقلللة التجميلللع والترتيلللب: و
ً
بتجميعهىىىا وترتي هىىىا أليىىىا

أنىىواع مىىن امليكروسىىكوبات االلكترونيىىة بمىىا  عمىىل علىىى فحىى  وتحليىىل البنيىىة الداخليىىة للمىىواد، ويكىىون تكبيرهىىا أك ىىر مىىن 

مليىىىىون مىىىىرة، حتىىىىى يسىىىىتطيع الباحثىىىىة أن يىىىىرى الىىىىذرات والجزيئىىىىات مىىىىن خاللهىىىىا، وأهىىىىم هىىىىذه امليكروسىىىىكوبات االلكترونيىىىىة 

 ( كما في الشكل. STMذرية الذي وامليكروسكوب النفقي املاق    ميكروسكوب القوة ال

( فىىىىىىىىىىىىىي العلىىىىىىىىىىىىىوم Nano-analysisويعتبىىىىىىىىىىىىىر التحليىىىىىىىىىىىىىل النىىىىىىىىىىىىىانوي  

ىىىىىة مىىىىىع أنظمىىىىىة الكشىىىىىف   ( مثىىىىىل Imaging Systemsالجنائيَّ

 transmission electronاملجهىىىىىىر اإللكترونىىىىىىي النافىىىىىىذ  

microscope (TEM   واملجهر اإللكتروني املاق ))electron 

microscope (SEM) scanning ىىىىىة (، ومجهىىىىىر القىىىىوة الذريَّ

 atomic force microscope (AFM ىىىة رامىىىان (( ومطيافيَّ

  Raman spectroscopy بىىىىىىىين تطبيقىىىىىىىات تقنيىىىىىىىة النىىىىىىىانو ،

ة   (14 العديدة في املجال األدلة الجنائيَّ

 املطلب الثاني

 دور تقنية النانو في اإلثبات الجنائي

مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية التي  ستخدم تقنيات مقت سة من العلوم  العلوم الجنائيةإن 

الطبيعية للحصول على األدلة القانونية أو الجنائية أو غيرها ومنها تقنية النانو فهو علم من العلوم الطبيعية 

الجسيمات النانوية الجزيكي، فللحصول على األدلة القانونية أو الجنائية أو غيرها لتحليل املادة على املستوى الذري و 

ووي جزيئات البوليمر والتي  غير واحدة من خصائصها القابلة للقياس عند ربطها بجزيء متفجر من خالل كشفها 

 . (15 ، ومسبار النانو الدائري القائملخصوصية املتفجرات باإلضافة إلى أجهزة النانو املختلفة مثل النانو اإللكترونية

نابيب النانوية وامليكانيكية الدقيقة في  شكيل منصات تكنولوجية قابلة للتطبيق للكشف و ستخدم مفاهيم األ 

( nmانتقلت تقنية النانو لدراسة تقنيات مواد الطب الشرعي إلى املقياس النانوي  بترتيب قد و  عن املتفجرات

ملقياس النانوي، وأن أحد هذه باستخدام التقنيات واآلالت التي أصبحت اآلن قادرة على التالعب بالجزيئات على ا

                                                           
(13) Cobb M.D. & J. Macoubrie, 2004. Public perceptions about nanotechnology: Risks, benefits 

and trust. J. Nanoparticle Res. 6(4), 395–405. 
  14قحطان الخزر ي، وأسيل الزبيدي، ورنا عنائي: العلم النانوي ودوره في حياتنا، مرجع سابق ص (14(

(15) Roco M.C. & W.S. Bainbridge, (eds.) 2001. Societal Implications of Nanoscience and 

Nanotechnology. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.316. 
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ر والتالعب باملواد على مستوى الجزيئات الفردية ( AFMكمجهر القوة الذرية  التقنيات هو  في الذي يسمح بالتصوا

مجاالت متنوعة من التحقيقات الجنائية بما في ذلك الوثائق املشكوك فيها في تقدير وقت الوفاة وعمر بقع الدم، 

النانو املتقدمة األخرى املستخدمة في تحليل الطب الشرعي مثل التحليل الكروماتوجرافي  وتطبيق أدوات تكنولوجيا

( والتحليل الطيفي الجماعي لألشعة تحت XPS( والتحليل الطيفي لألشعة السينية  HPLCالسائل عالي األداء  

ر في الوثائق لتحديد  سلسل فح  معبر الحب AFM جهر القوة الذريةيمكن ملو ( وتحليل املخدرات  Tof-MSالحمراء  

ضربات القلم السطحي ثالثي األبعاد، والذي يوفر معلومات أساسية لتحديد  سلسل الخطوط التي يتم إنتاجها 

بواسطة قلم حبر جاف وصبغة الشريط ويمكن تحديد عمق صور عبور الحبر والسعة والطور للحبر على الورق 

 (16 و سلسل العبور بشكل واال  

إن تكنولوجيا النانو تمكن خبراء األدلة الجنائية من معرفة متىى وأيىن وكيىف يمكىن املحافظىة  ئع الجنائية:إثبات الوقا

على مسرح الجريمىة وكيفيىة اسىتخالص الىدليل الرقمىي 

فنظىىىىىىىام اإلثبىىىىىىىات الجنىىىىىىىائي تحكمىىىىىىىه قرينىىىىىىىة البىىىىىىىراءة كلمىىىىىىىا 

تتطىىىىىىىىرق للىىىىىىىىدليل الشىىىىىىىىك، ولىىىىىىىىذلك يثىىىىىىىىار التسىىىىىىىىا ل حىىىىىىىىول 

كنولوجيىىىىىىا النىىىىىانو فىىىىىي إثبىىىىىىات مقبوليىىىىىة الىىىىىدليل الرقمىىىىىي بت

الوقىىىىىىىىىائع الجنائيىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىيما إذا علمنىىىىىىىىىا مقىىىىىىىىىدار التطىىىىىىىىىور 

العلمىىي فىىي مجىىال تكنولوجيىىا النىىانو والفيزيىىاء النوويىىة فىىي 

 تقنية املعلومات والهندسة الجنائية في كشف الجريمة

وملىىىىا كىىىىىان التطىىىىور العلمىىىىىي هىىىىو حتميىىىىىة طبيعيىىىىة، وملىىىىىا  (17 

تطىىىور، كىىىان علىىىى املشىىىرع ضىىىرورة ابتكىىىار وسىىىائل إثبىىىات حديثىىىة وفىىىق ضىىىوابط كىىىان مىىىن الصىىىعب فصىىىل املجىىىرم عىىىن هىىىذا ال

تطىور األسىاليب  قىدن فىي إطىار الشىرعية القانونيىة، و علمية لالسىتدالل علىى املىتهم وكشىف أغىوار الجريمىة وإدانىة املجىرمي

ر فىي أسىلوب ال يتىرك نتيجىة لتطىور فكىر املجىرم الىذي بىات يعمىل علىى التفكيىال البحث في الىدليل الجنىائي العلمية في مج

 ماديىىىىىة تىىىىىدل عليىىىىىه قبىىىىىل إقدامىىىىىه علىىىىىى النشىىىىىاط الجرمىىىىىي، لىىىىىذلك أوجىىىىىب علىىىىىى أجهىىىىىزة البحىىىىىث والتحقيىىىىىق االسىىىىىتعانة 
ً
أثىىىىىارا

بالوسىىىائل العلميىىىة الحديثىىىة فىىىىي اإلثبىىىات الجنىىىائي كالبصىىىىمات، والبصىىىمة الوراثيىىىة والبقىىىىع واملتلوثىىىات اللعابيىىىة والتصىىىىوير 

ويعتبىىر مبىدأ القناعىة الوجدانيىة مىىن أهىم مبىادئ نظريىة اإلثبىىات الجنىائي ألنىه يتفىق مىىع والتقىاط املكاملىات وآثىار األقىدام، 

أسىىلوب التفكيىىر العىىادي واملنطقىىي فىىي الحيىىاة العاديىىة، وفىىي البحىىث العلمىىي حيىىث يحكىىم القاضىى ي حسىىب قناعتىىه باألدلىىىة 

د القواعىد التىي يسىتمد منهىا األدلىة فالقانون ال يهتم بالوسائل التي اقتنع بها القاض ي إذ لىم يحىد التي قدمت في الدعوى 

الجنائيىة بىل يلىزم بىأن بمبىدأ القناعىىة الوجدانيىة للقاضى ي الجزائىي بصىورته املعتدلىىة  فتقىام البينىة فىي الجنايىات والجىىنح 

                                                           
،  ص 5111هى، 1431نهى علوي الح ش ي: ما وي تقنية النانو، وزارة اإلعالم والثقافة، اململكة العربية السعودية، الكتب اإللكترونية،  (16(

ص 13، ص 5111، 1لعربية، طجميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة ا، 13

55 
، الهاني 113ص 5114، أكاديمية شرطة القاهرة، 312محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مجلة األمن والحياة، العدد  (17(

 12-13طايع: مرجع سابق، ص 
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واملخالفىىات بجميىىع طىىرق اإلثبىىات ويحكىىم القاضىى ي حسىىب قناعتىىه الشخصىىية، وإن لىىه الحريىىة بجميىىع الطىىرق ويحكىىم فىىي 

 (18 دة التي تكونت لديه الدعوى بحسب العقي

علىىى  العلىىوم الجنائيىىة الحديثىىةسىىاعد ي األدلىىة الجنائيىىة وعلىىم الجريمىىة بتعىىادة بنىىاء الىىذرات والجزئيىىات للجريمىىةفاهتمىىام 

ألنىىه مهمىىا يكىىن حىىرص الجىىاني وذكىىا ه وتخطيطىىه فالبىىد أن يتىىرك مىىن اآلثىىار املاديىىة مىىا يىىدل  سىىرعة الكشىىف عىىن الجريمىىة

رز  عىاظم أهميىة صىيانة وحمايىة اآلثىار املاديىة بمسىرح الجريمىة وصىوال لألدلىة املاديىة التىي علية ويكشف سرة ومن هنا ب

خلفها الجناة والتىي ترتقىي إلىى مرتبىة الىدليل الىذي ال يقبىل إثبىات العكىس، والتىي يسىتند إليهىا القاضى ي الجنىائي فىي تكىوين 

 (19 الخاص وتطبيق القانون واحترامه وسيادته عقيدته وتوافر قناعته بتدانة الجناة مما يكفل تحقيق الردع العام و 

 علىىىى ذلىىىك مسىىىرح الجريمىىىة اإلرهابيىىىة ملىىىا يحققىىىه إعىىىادة بنىىىاء مسىىىرح الجريمىىىة مىىىن أهميىىىة كبيىىىرة فىىىي كشىىىف غمىىىو  
ً
ومثىىىاال

الحىىىوادث فهىىىو مسىىىتودع أسىىىرارها والشىىىاهد الصىىىامت علىىىى الجنىىىاة وعلىىىى مىىىا ارتكىىىب مىىىن أفعىىىال بداخلىىىة ومنىىىة تن ثىىىق أدلىىىة 

التقنيىىات والعلىىوم التىىي يىىتم تطويرهىىا مىىع تكنولوجيىىا النىىانو  عمىىل علىىى  ألن  قعىىت األحىىداث وتركىىت آثارهىىااالتهىىام وعليىىة و 

إحىداث اختراقىىات هائلىة مثىىل تحسىين جىىودة الحيىاة، والحصىىول علىىى طعىام ومىىاء نىوعيين للجميىىع، والقضىاء علىىى معظىىم 

از أو غيرها من أنواع الوقود األحفىوري ويمكىن املنهكة، أو الحصول إلى مصادر طاقة ال  عتمد على النفط والغ األمرا 

الحصول على املعلومات عبر أجهزة الكمبيوتر وسوف  عمل تكنولوجيا النانو في املسىتقبل علىى تطىوير اسىتخدام الىذكاء 

االصطناعي فتتمكن املصانع من انتاج وتصنيع املنتجات اعتىادا فقىط علىى عمىل الروبوتىات والحواسىيب، باإلضىافة إلىى 

  (20 ة على ايصال التجهيزات األرضية األخرى مثل املحطات الفضائية الى القمر أو ما هو أبعد من ذلكالقدر 

فىىىتن فكىىىرة  تصلللوير أثلللار بصلللمة األصلللابع باسلللتخدام تقنيلللة النلللانو:

اسىىىىىىتخدام الصىىىىىىبغ النىىىىىىانوي علىىىىىىى املىىىىىىواد التىىىىىىي تىىىىىىم معالجتهىىىىىىا مسىىىىىىبقا 

عىىىىىن  بىىىىىىاستخدام شىىىىىبه املوصىىىىىل النىىىىىانوي الومي ىىىىى ي لتعزيىىىىىز الكشىىىىىف

البصىىمات الكامنىىة وعلىىى الجانىىب اللىىزج مىىن الشىىريط الكهربىىائي دون 

معالجة مسبقة وذلك بتصوير متبقيات بصمة النانو، حيث  عتمد 

البصمات على حقيقة علمية ميداها أن لكل شخ  في الوجود له 

تفرد بيولو ي خاص به يأخىذ مىن أبويىه بالتسىاوي لحظىة اإلخصىاب 

ي فريىىىىد يتميىىىىز بىىىىه عىىىىن غيىىىىره مىىىىن بنىىىىي ويمكنىىىىه االسىىىىتقالل بنظىىىىام وراثىىىى

                                                           
، ص 5114، لسنة 51والقانون، العدد  ممدوح خليل البحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة (18(

محمد عبد الكريم العبادي: القناعة الوجدانية للقاض ي الجزائي ورقابة القضاء عليها، دراسة تحليلية مقارنة، عمان ، األردن، دار  353

اه، جامعة القاهرة، فرج العدوي عبده: سلطة القاض ي الجنائي في تقدير األدلة، رسالة دكتور  13، ص 5111الفكر ناشرون وموزعون، 

 13، 15، ص 1112
 12رجع سابق صتكنولوجيا اإلثبات الجنائي، م محمد محمد عنب:، 12ص مرجع سابق نهى علوي الح ش ي: ما وي تقنية النانو،  (19(
 2، ص 5112 ،1سالم علي الص يحات: الوجيز في إجراءات ضابط مسرح الجريمة ، اإلمارات العربية املتحدة، أكاديمية شرطة ددي، ط (20(

 111محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 
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  -micro-X-ray fluorescenceجنسىىه فيمىىا عىىىدا التىىوائم املتطابقىىىة فقىىد وضىىىعت طريقىىة جديىىىدة باسىىتخدام تقنيىىىة  

MXRF ظهىر البصىمة
 
(  للكشف عن صور من البصمات غير املرئية تختلف عن  طرق املىواد الكيميائيىة العاديىة حيىث ت

 (21 بين املواد الكيميائية واألحما  األمينية، أو األحما  الدهنية من بصمات األصابع غير املرئية من خالل التفاعالت

.  

يولد صور بصمات األصابع غير املرئية بالكشف عن العناصر غير العضوية في البصمة باإلضافة الى  MXRFفتن تقنية 

غيىىىىر العضىىىىوية، حيىىىىث تظىىىىل البصىىىىمات  ( واسىىىىتقرار البقايىىىىاnon-destructiveكونىىىىه أك ىىىىر فائىىىىدة بسىىىى ب طبيعىىىىة التحليىىىىل  

( عىن elemental analysisسليمة أثنىاء التحليىل ويمكىن اسىتخدامها إلجىراء فحىوص إضىافية، مثىل التحليىل العنصىري  

بقايىىا الطلقىىات الناريىىة، حيىىث يمكىىن تصىىوير أثىىار البصىىمة حتىىى ثمانيىىة أشىىهر تقريبىىا ضىىمن آليىىات تخىىزين مناسىىبة لألدلىىة 

ضىىىوية التىىىي تالحىىىو فىىىي بصىىىمات األصىىىابع وىىىي ايونىىىات البوتاسىىىيوم والكلوريىىىد، اضىىىافة الىىىى عناصىىىر فىىىتن أك ىىىر األثىىىار غيىىىر الع

 شىىىمل السىىىيليكون والكالسىىىيوم واأللومنيىىىوم ومىىىع  MXRFأخىىىرى يمكىىىن العثىىىور عليهىىىا فىىىي الطبعىىىات الكامنىىىة التىىىي يكشىىىفها 

، أو نظامىه الغىذائي، وهىذا وهىو اعتمىاد التركيىب العنصىري للبصىمة علىى الشىخ  فتن لهذه الطريقىة عيىب واحىد ذلك،

يىىىىىوفر تحليىىىىىل عنصىىىىىري للعناصىىىىىر غيىىىىىر العضىىىىىوية املوجىىىىىودة فىىىىىي  MXRFاألسىىىىىلوب ال يمكىىىىىن تطبيقىىىىىه علىىىىىى كىىىىىل الحىىىىىاالت ألن 

بصىىمات األصىىابع، كمىىا ان ايىىة مىىواد غيىىر مكونىىات البصىىمة يمكىىن ان يىىتم الكشىىف عنهىىا أو تصىىويرها بمىىا فىىي ذلىىك العىىرق، 

النانويىة، فىي حىين يمكىن الكشىف عىن العىرق وعىالوة  ZnOأو  TiO2شف عن أثىار واللعاب، ويمكن على س يل املثال الك

يمكن استخدامها لفح  االستهالك الغذائي من خالل ربط العناصر املكتشفة في اللعاب  MXRFعلى ذلك فتن تقنية 

 ( 22 وبقايا الطعام املوجودة في بصمات األصابع للتحقيق حاالت األطفال املفقودين 

ثبات في العصر الحديث إلى األخذ باألساليب العلمية والتكنولوجية، وظهرت نظرية البصمة، والطب فقد اتجه اإل

( وغيرها من األساليب DNAالشرعي و شريح الجثث، والكيمياء الجنائية، والحمض النووي لجسم اإلنسان  

كانت تتبع في العصور القديمة  والوسائل الحديثة الجاري العمل بها إلى اآلن وبناء عليه اندثرت األساليب التي

 والوسطى وجرم التعذيب وسيطرت الشرعية على اإلجراءات واألدلة الجنائية التي  شكل جوهر اإلثبات الجنائي

فالبصمة الوراثية تتواجد في جميع خاليا جسم اإلنسان منذ لحظة اإلخصاب األولى وتظل ثابتة من غير أن تتغير أو 

                                                           
(21) Scheufele D.A., 2000. Agenda-setting, priming, and framing revisited: Another look at 

cognitive effects of political communication. Mass Communication & Society 3(2 & 3), 297–
316. 

، 34-31، ص 5111، 1طارق إبراهيم الدسوقي عطية: البصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط (22(

، دار النهضة هاللي عبد الاله أحمد: النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين النظم الالتينية االنجلوسكسونية، القاهرة

 111ص ،5113، 1العربية، ط
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ته فيمكن بقاء البصمة الوراثية لفترات طويلة من الزمن وإمكانية إعمالها من خالل تتبدل طوال حياته ودعد مما

 (23 خاليا قد م  ى عليها اآلالف السنين 

ومثال لذلك يمكن نزع بعض الخاليا من جلد مومياء يعود تاريخها إلى ألفين وخمسمائة عام، بحيث يتم زرع تلك 

الذاتية الشخصية إلى الظهور لتحديد هوية ومعرفة أصل الشخ  الخاليا في حقل من البكتريا إلعادة خصائصها 

باعتماد سلطات التحقيق على تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الباحثة إثباته  توهو ما حاول األصلي صاحب املومياء 

فة والتي يتم من الجريمة بناء على اآلثار الخفية مثل البصمات املختلفة األنواع مثل األثار الدموية السائلة أو الجا

  .خاللها تحديد هوية الشخ  السيما في جرائم القتل والسرقة وحوادث االغتصاب

( من عينات DNAوذلك باستخالص تكاثر الحمض النووي  باستخدام تقنية النانو: العظام واألسنان فحص 

ج أو اللثة فتلها تصل إلى العظام واألسنان حيث يتم حقن روبوتات نانوية ضمن اللثة ودعد تماسها مع سطح التا

اللب السني عن طريق امليزاب اللثوي والصفيحة القاسية واألنابيب العاجية عندما تصل هذه الروبوتات إلى اللب 

عندها يمكن لخبير األدلة الجنائية التحكم بها 

ويتم إعطاء أمر للروبوت إلعادة اإلحساس 

وإلغاء التحكم بالسيالة العص ية ومن ثم 

السن بطريق مشابه للدخول،  الخروج من

 على ذلك استخالص الحمض النووي 
ً
وتطبيقا

 DNA من عظام املتهم الذي مات في مخيم )

حيث تمكن  1132أوستووتيش بهولندا عام 

خبراء األدلة الجنائية من تحليل عظامه 

ومقارنة البصمة الوراثية للحمض النووي 

 DNA فوجد 
ً
( مع عينة ولده الذي كان حيا

( من خالل خاليا DNA، كما يمكن استخراج الحمض النووي  (24 بين البصمة الوراثية للجثة وبين األبن الحي تطابق 

   (25 النخاع وجماجم الرأس لتحديد هوية أصحابها 

إن القن يات املصنعة أو املواد املحاكية للقنب تضم أنواع تقنية النانو: باملخدرات املصنعة الحديثة الكشف عن 

 JWH, WIN, CP, HU, AM  ب، وأن املواد األولى نوع ( مرك411( ويقارب عددهاJWH   تم إنتاجها ألغرا  األبحاث

                                                           
مديحة فياد  31، ص 1133، فبراير 512عز الدين وهدان: البصمات الجسدية، مجلة الشرطة، دولة اإلمارات العربية املتحدة، العدد  (23(

، 551، ص 1131، 1الخضري وأحمد بسيوني أبو الروس: الطب الشرعي والبحث الجنائي، اإلسكندرية، دار املطبوعات الجامعية، ط

 57، ص 1112يولوجيا والقانون، أطروحة ماجستير مقدمة للمعهد األعلى للقضاء في تونس مشعب الهادي: الب
أبو الوفا محمد إبراهيم: مدى حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي في القانون الوض ي والفقه اإلسالمي، بحث مقدم إلى ميتمر  (24(

 15ص  12/11/1113و  13نعقد بالكويت في الفترة من الهندسة الوراثية والجينوم ال شري والعالج الجيني امل
 551إبراهيم صادق الجندي : الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، السعودية، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، ص  (25(
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الدوائية في بداية الثمانينات إليجاد العالقة بين التركيب الكيميائي لألدوية ونشاط مستقبالت املا، فيتم تحضير 

لعلمي، ومن ثم وجدت طريقها إلى املختبرات السرية األنواع األخرى باملصانع الدوائية والجامعات كمركبات للبحث ا

ب، حيث يرش محاليل تلك املواد على مواد عش ية مختلفة غير  بالصين وأوروبا وبدأ ترويجها كبدائل مشروعة للقنا

الة في غال ها مع إضافة مكونات أخرى إليها مثل فيتامين هى   عل فحصها ( وغيرها، وذلك لطمس املادة املخدرة وجEفعا

 
ً
 . (26  وتحليلها أك ر  عقيدا

وقد تم رصد العديد من أنواع القن يات املصنعة في قسم الكيمياء الجنائية باإلدارة العامة لألدلة الجنائية ، فتعاطي 

يدي في شبيهات القنب ييدي إلى إتالف الجهاز العصبي املركزي وأهمها املا مما ينتج عنها هبوط حاد بالجهاز التنفل ي ي

وتتمثل تحديات املخدرات املصنعة الحديثة في التداول بين املتعاطين، والترويج والبيع عبر  الت إلى الوفاة.أسوأ الحا

االنترنت، وإنتاج بدائل جديدة، باإلضافة إلى عدم توفر مواد مرجعية قياسية ملجموعة السبايس، وعدم توفر قواعد 

معتمدة، وعدم توفر املعلومات الكافية أو البيانات املتعلقة بيانات محدثة  خاصة بأجهزة التحليل( من مصادر عاملية 

بعمليات األيض واإلستقالب داخل الجسم والنواتج التي يمكن التعرف عليها كدليل على التعاطي من عدمه، مما 

فكلما  عددت لذلك  DART NMRDART LC/Ms-Ms (Tof )يتطلب استخدام مجموعة من األجهزة الدقيقة مثل:  

ساليب الجرائم من قتل أو سرقة أو سطو مسل  أو إرهاب، تطورت وسائل الكشف عنها، األمر الذي يجعل وسائل وأ

علوم األدلة الجنائية مرتبطة بتطور الجريمة وطرق الكشف عنها والوقاية منها، والبحث وراء الحقيقة و عقب 

تطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية المما يث ت  املجرمين

 (27 ائية وعلم الجريمة لتقنية النانوكشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجن

 املبحث الثاني

 تطبيقات تكنولوجيا النانو في إعادة بناء مسرح الجريمة 

د فىىىىىي مجىىىىىال اكتشىىىىىاف وإثبىىىىىات الوقىىىىىائع أن التطىىىىىور التقنىىىىىي والعلمىىىىىي ال يمكننىىىىىا إدراك حىىىىىدوده، فهىىىىىو كىىىىىل يىىىىىوم يىىىىىأ ي بجديىىىىى

، فىأن فاعليىة تقنيىة النىانو سى يىزداد االعتمىاد عليهىا فىي املسىتقبل وتترقى  وف الجرمية، خاصة في مواجهة جىرائم العصىرم

أهميىىة اعتمىاد اإلدارة العامىىة لألدلىة الجنائيىىة وعلىىم  ةالباحثى تأهميتهىا بازديىىاد التطىورم العلمىىي والتقنىي املسىىتمر، فقىىد رأ

مىىة وسىىلطات التحقيىىق علىىى هىىذه التقنيىىة بتعىىادة بنىىاء مسىىرح الجريمىىة بنىىاء علىىى اآلثىىار الخفيىىة، وذلىىك بتعىىادة بنىىاء الجري

الذرات والجزئيات للجريمة، ومن ثم إعادة بناء الىدليل الجنىائي، ومىا توصىلت إليىه مىن تطىورو علمىي وتقنىي يجعلهىا تقىوم 

 .(28  جرمية إليهمة، وإسناد الواقعة البدور مهم في تحديد شخصية الجنا

لىىىذلك رأينىىىا أن نقسىىىم هىىىذا املبحىىىث إلىىىى مطلبىىىين أولهىىىا سىىىيلقي الضىىىوء علىىىى اعىىىادة بنىىىاء مسىىىرح الجريمىىىة بطريقىىىة األبعىىىاد 

الثالثية ماهية وطبيعة بقع الدم، ودور بقع الدم في اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانو، وأثر تقنيىة النىانو 

                                                           
(26) Amitkumar N. Lad a, Alok Pandya b, Y.K. Agrawal Overview of nano-enabled screening of 

drug-facilitated crime: A promising tool in forensic investigation 49(1), 103–122. 
مديحة فياد الخضري وأحمد بسيوني أبو الروس: الطب الشرعي والبحث  23ص  مرجع سابقعز الدين وهدان: البصمات الجسدية،  (27(

 51ص مرجع سابق ، مشعب الهادي: البيولوجيا والقانون، 552ص  مرجع سابقالجنائي، 
 531 -551ص مرجع سابق إبراهيم صادق الجندي : الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،  (28(
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ركز على ماهية وداللة بقىع الىدم الجنائيىة دور مجىاهر تقنيىة النىانو فىي فحى  بقىع الىدم في فح  وتحليل بقع الدم وسي

تقنيىة النىىانو فىىي تحديىد أعمىىار الجنىىاة مىن خىىالل بقىىع الىدم لدراسىىة تقنيىىات إعىادة بنىىاء مسىىرح الجريمىة والثىىاني: سىىيتناول 

 ريمة النووية كما يلي:في مسرح الج ماهية تقنية النانو تكنولو ي وأهميتها في فح  وتحليل بقع الدم

 املطلب األول: اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية

 النانو تكنولوجي في مسرح الجريمة النووية  املطلب الثاني:

 املطلب األول 

 اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية

ريمة بطريقة األبعاد الثالثية في مسرح الجريمة النووية أن نظام التحقيقات الجنائية يسهم في اعادة بناء مسرح الج

في قضايا فح  األحياء بأنواعها املختلفة مثل حاالت اإليذاء البدني فيبين الطبيب الشرعي وجود اإلصابة من أيضا 

عر 
 
  على عدمه، ويعين سب ها واألداة املحدثة لها ويحدد مدة عالجها وهل يتخلف عنها عاهة مستديمة أم ال، كما  

الطب الشرعي قضايا الجرائم الجنسية لفح  أطرافها وبيان األدلة املادية التي تدين املتهمين، واإلدارة الفرعية 

 البصمات املحفوظة لدى اإلدارة  األخرى تتمثل في إدارة البصمات التي تخت  بقراءة وتصنيف البصمات ومقارنتها مع
 29). 

ى األسطح املختلفة في إظهار البصمات غير املرئية من علفتن 

أمكان الحوادث وتضم أردعة أقسام  كومبيوتر البصمة ورفع 

ومقارنة البصمات وأرشفة البصمات واإلظهار الكيميائي ويستفاد 

في مسرح الحادث لتعيين أماكن   K9من إدارة التفتيش األمني 

املواد املتفجرة واملخدرات، وأماكن وجود الجثث في حال وقوع 

 (30 ضم قسمي الشيون الفنية والرعاية ال حيةالكوارث، فت

بينما تخت  إدارة التطوير والتدريب واألبحاث بتوفير املراجع 

العلمية والدورات التخصصية لتمكين الخبراء من مواكبة 

التطورات و شجيعهم على إجراء األبحاث والدراسات 

وكذا  املخصصة التي  سهم في نشر املعرفة وتبادل املعلومات

كاميرا غير مرئية لألصوات الفجائية تدس في بعض  توجد

األماكن، و عمل عند حدوث صوت فجائي كتطالق النار أو 

أصوات الشغب والعنف الفجائي، و سجل الكاميرا األصوات 

 في البنوك لضبط أي واقعة  عدي
ً
 وتصور الجناة، و ستخدم هذه الكاميرات في حوادث الشغب، كما  ستخدم أيضا

ى أساليب ووسائل أخرى عديدة حديثة  ستخدم في اإلثبات الجنائي، فيتم التعامل مع األدلة املتعلقة باإلضافة إل
                                                           

-13، مرجع سابق ص أبو الوفا محمد إبراهيم: مدى حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي في القانون الوض ي والفقه اإلسالمي (29(

 113-111الجنائي: مرجع سابق ص هاللي عبد الاله أحمد: النظرية العامة لإلثبات ، 51
 15قحطان الخزر ي، وأسيل الزبيدي، ورنا عنائي: العلم النانوي ودوره في حياتنا، مرجع سابق  ص (30(
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بالحمض النووية والبصمة الوراثية ورفع آثار الدماء وتحديد ماهيتها، وبيان عالقتها بمسرح الجريمة وربطها بالجاني 

خصية الجاني في حوادث القتل واالغتصاب وغيرها أو املجني عليه، وفح  إفرازات الجسم املختلفة للتعرف على ش

من االعتداءات الجنسية باستخدام تحاليل البصمة الوراثية وغيرها، فيما تتمثل مهمة قسم الحرائق باالنتقال ضمن 

فرقة األدلة الجنائية إلى أماكن حوادث الحريق لتحديد أسبابها وكيفية وقوعها، ومعاينة أماكن االنفجارات لتحديد 

  (31 ثار الناجمة عنها بعد الحادث والتعليق على التقرير املصور اآل

( الذي يوفر معلومات أساسية 3D( السطح ثالثي االبعاد morphologyيمكنه دراسة  شكل   تكنولوجيا النانو 

لتحديد  سلسل الخطوط التي صنعتها كرة حبر القلم وصبغ الشريط حيث تظهر الصور التي يحصل عليها باستخدام 

( نفس املعلومات النوعية نفسها التي تظهرها الصور التي تم AFMتقنية النانو باستخدام مجهر القوة الذرية  

( يمكن  شغيله تحت ظروف محيطة AFMوعالوة على ذلك، وحيث ان مجهر القوة الذرية   SEMالحصول عليها في 

 ( 32 تجن هال الفح  يمكن دون تفريغ وطالء موصل للعينات، فتن األضرار املحتملة للعينة خال

وعادة يفتش مسرح الجريمة بعناية للبحث عن بقايا الدم، ويساعد على ذلك وضع املصابيح اليدوية بزاوية من 

( الذي يستطيع الكشف عن وجود وحتى  عقب كمياتو luminolالسطح املراد فحصه  باإلضافة إلى بخاخ لومينول  

ة في مسرح من الدماء، وتتواجد االختبارات االفتر  مرر اضية التي باستطاعتها تمييز الدم عن البقع األخرى املائلة للح 

الجريمة، مثل بقع الكا شب أو الصدأ  ويشمل البحث املناطق الواقعة خارج مسرح الجريمة األساس ي، حيث تم مس  

مة الخارجية، يمكن الدماء أو حيث توجد آثار بصماتو دموية على املناشف أو مقابض األبواب، وفي مسارح الجري

استعادة بقع الدم من األر  أو من على أسطح النباتات وتتضمن الوثائق القياسية لبقايا الدم صوًرا فوتوغرافية 

 (33 وأوصاف عن شكل ولون وحجم وموقع كل بقعة دم تم العثور عليها

 

 

كما يتم إنتاج صور فوتوغرافية ورسومات عامة لتوضيح عالقة  

مسرح الجريمة األخرى والسماح بخلق تحليلو بقايا الدم بعناصر 

نمطي وميخًرا كانت هناك محاولة الستخدام تقنيات الصور ثالثية 

للتوثيق والتحقيق في بقع الدم كمرتكز يعتد به لدى  3Dاألبعاد 

السلطات القضائية من خالل تحليل عناصر قرينة بقع الدم التحليل 

صرها باعتبار أن هذا النوع الوافي الذي يوال  أبعادها وجوان ها وعنا

من القرائن يكتنفها ش يء من الغمو  والتعقيد، ويصعب على 

                                                           
 5114لسنة  714محكمة تمييز ددي في الطعن الجزائي رقم  (31(
 35رجع سابق صا اإلثبات الجنائي، متكنولوجي محمد محمد عنب:، 11ص مرجع سابق نهى علوي الح ش ي: ما وي تقنية النانو،  (32(
 33ص  مرجع سابق  جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، (33(
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الشخ  العادي سبر أغوارها واإلحاطة بأبعادها وتفهم مراميها، وذلك بخالف األدلة املعنوية التي يسهل إلى حد كبير 

ى حجيتها في اإلثبات من شأنه إضاعة مناقشتها والخو  فيها، فعدم اإلحاطة الكافية بأبعاد قرينة الدم وتقدير مد

ا؛ ويتم تحقيق هذه األهداف عن طريق الربط بينر الواقع العملي  الحقوق وذلك أمام هالة الغمو  التي ترتبط بهم

ه بالقرائن العلمية في إثباتا،  واألسس واملبادئ النظرية من خالل نظرة القاض ي الجزائي إلى عناصرم الجريمة وقناعتم

ة التحقيق أو املحاكمة، ويكون ذلك بصب القواعد العلمية تقنية النانو بقالب قانوني ليظهر التطبيق سواء في مرحل

معاينة مسارح وتتمثل مهمة قسم األسلحة واآلالت في  (34 العملي املباشر دون فصلو بين القانون والعلم املعاصر

ع آثار اآلالت ومقارنتها باألدوات املضبوطة، حوادث السرقات والسطو وتحديد األدوات املستخدمة في الجريمة ورف

وتحديد دخول وخروج املقذوفات النارية ومسافة اإلطالق على األجسام املصابة، والتأكد من آثار الطلق الناري 

ومكوناته الكيميائية، وتتولى إدارة األدلة اإللكترونية، فح  جميع القضايا املتعلقة بالحاسب اآللي من الناحية 

 لوجود هذا الفنية 
ً
وتحليل األنظمة والبرامج وفح  شبكات االتصال وتقديم املشورة لحماية قواعد املعلومات ونظرا

التطور الهائل في األجهزة وتكنولوجيا اإلثبات الجنائي، فتن هذا يتطلب تخص  رجال األمن والعدالة في مجاالت 

دمة بدقة وإتقان، ويعتبر العمل على الحاسب اآللي محددة والتدريب على أساليب العمل وتقنياته واألجهزة املستخ

 (35 وفهم تقنياته وبرامجه من أسس العمل التكنولو ي في مجال اإلثبات الجنائي

البحث عن وجود البقع الدموية وإن كان يختلف من جريمة  الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في كشف الجريمة:

التحقيق فيها، إال أن ما يمكن قوله بصورة عامة أن البحث عن البقع إلى أخرى حسب نوع الجريمة التي يجري 

الدموية يتركز على مسرح الحادث، ومالبس وجسم املشتبه به، ومالبس وجسم املجني عليه باإلضافة إلى األدوات التي 

بناء مسرح الجريمة، استعملها الجاني في ارتكاب الجريمة أو نحوها، فتن أفضل االستراتيجيات التي تتبعها وي إعادة 

ى هذه العملية بشكل عام تنميط الجاني ووي أداة تحقيق سلوكية  ساعد املحققين في التنبي، وتحديد أنماط و سم

دقيقة ملواصفات الجرائم، والجناة املجهولين، فتن العملية الفعلية إلعادة تمثيل كيفية وقوع الجريمة و عد بقع 

في الكشف عن مالبسات الجريمة، فأن بقع الدم لها نمط خاص، ويمكن  وقطرات الدماء أحد الوسائل الهامة

  للمحللين تتبع مصدر الدماء بتطبيق قوانين الفيزياء كما في الشكل التالي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
عمر عبداملجيد مصبح: دور بقع الدم في اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانو، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب   (34(

 41ص  5114/ 15/ 53م وقبل للنشر بتاريا  5115/ 11/ 15ورد إلى املجلة بتاريا  73 -41 - 21العدد   31املجلد 
عمر عبداملجيد مصبح: دور بقع الدم في اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانو، بحث منشور في املناهل العربية للدراسات  (35(

 35، ص 5114االمنية، الريا ، 
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فىىالخطوة األولىىى وىىي رصىىد بقىىع الىىدم، ومىىن ثىىم رصىىد حجمهىىا، والتكىىرار، واملكىىان، والشىىكل، كىىذلك ملمىىس السىىطح الىىذي 

رات الدماء؛ لتوفير بيانات كافية  ساعد محللي الطب الشرعي في حساب سرعة تلك القطرات وأصلها تناثرت عليه قط

ومنشأها، وتفسير أنماطهىا، والخطىوة التاليىة، فتكىون بتيصىال حبىال أو خيىوط مىن قطىرات الىدم الكبيىرة وتتبىع مسىارات 

العىىىودة إلىىىى تلىىىك النقطىىىة التىىىي تىىىم حسىىىابها عنىىىد منشىىىأ القطىىىرة، فاتجىىىاه 

يىىىة قطىىىرات الىىىدم مفتىىىاح أساسىىى ي فىىىي هىىىذه العمليىىىة، هىىىذه الخطىىىوط وزاو 

لة مىىىىىن الخيىىىىىوط سىىىىىتتقاطع عنىىىىىد نقطىىىىىة هامىىىىىة، ووىىىىىي 
ا
املسىىىىىتقيمة املتشىىىىىك

ىىىىىر عىىىىىن مكىىىىىان التىىىىىحية وقىىىىىت حىىىىىدوث الجريمىىىىىة، وتتبىىىىىع  النقطىىىىة التىىىىىي  عبا

مسىىىار قطىىىرات الىىىدم مىىىن املهىىىام الصىىىعبة لوجىىىود متغيىىىرات مثىىىل مقاومىىىة 

 (36 يةالهواء وغيرها من العوامل الخارج

بعد إجراء عملية التحليل الدقيقة للدماء وغيرها من األدلة املادية 

في مسرح الجريمة، فتلها توصل لطريقة قتل التحية، وهو ما 

يساعد في التعرف على مرتكب الجريمة؛ بناء على تحليل نوع وطريقة 

الجريمة، وبناء على نتائج التحليل الجنائي، يتم تحديد الجوانب 

لشخصية املجرم من خالل خياراته قبل وأثناء ودعد وقوع املختلفة 

الجريمة، ويتم الجمع بين هذه املعلومات مع التفاصيل األخرى ذات 

الصلة واألدلة املادية، ومن ثم مقارنتها بخصائ  أنواع شخصية معروفة، والعقليات الشاذة املختلفة لتكوين وصف 

( فعلى الرغم من التناقض مع الدليل الفني املتمثل في تقرير 153/5115ومثال لذلك في الطعن رقم   ألفعال للجاني

الطب الشرعي بخصوص األداة التي استخدمتها الطاعنة في االعتداء عليها وتناقض أقوال املجني عليها فيما قررته من 

التهاب باملهبل من أن الطاعنة أجبرتها على ممارسة الجنس بصورة متكررة ومتالحقة بما ميداه ترك أثار احتقان أو 

جراء ذلك مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود إصابات أو أثار لحيوانات منوية بمنطقتي قبل ودبر املجني 

وهو ما  (37 ( برفض الطعن عن الحكم املطعون به 153/5115عليها  قضت به محكمة تمييز ددي في الطعن رقم  

قيقات الجنائية يساعد البصمة الحركية والقياسات الحيوية كأحد مبادرات أن نظام التحإلى إثباته في  ةالباحث تسع

 .اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة

يتم استخدام  ( في الكشف عن الجريمة:AFMاستخدام مجهر القوة الذرية )

( في تحليل  الياف النسيج واملواد الالصقة الحساسية AFMمجهر القوة الذرية  

( باستخدام مجهر Trace Evidenceووي نوع من أنواع تحليل االدلة النادرة   للضغط

                                                           
 41بح : دور بقع الدم في اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانو، مرجع سابق صعمر عبد املجيد مص (36(
 5115لسنة  153محكمة تمييز ددي في الطعن الجزائي رقم  (37(
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( حيث تم دراسة األلياف الطبيعية مثل القطن والصوف، وألياف السليلوز املصنع بتعريضها AFMالقوة الذرية  

س معامالت ( واستخدام الصور لقياAFMلضغوط بياية لفترات زمنية وتم التحليل بواسطة مجهر القوة الذرية  

 مع مدة التعر  لإلجهاد والضغط وذلك ملالحظة 
ً
سطح نسيج األقمشة املوضوعة تحت تأثير الظروف البياية كميا

 
ً
فيمكن التمييز بوضوح (38 التفاصيل الدقيقة على املستوى النانوي من أسطح األقمشة الثالث التي تم اختبارها بيايا

(  ستخدم في تحليل التربة AFMياية املفروضة فتقنية مجهر القوة الذرية  بين اآلثار الضارة املترتبة على الظروف الب

البياية بتعريض األنواع الثالثة من األلياف لنوعين من التربة األرضية والتربة املائية والتي تمثل نوعين مختلفين من 

وستة أسابيع تم تحليل مورفولوجيا  املياه كمياه البرك ووي املياه املتراكمة لفترات زمنية من اسبوعين واردعة أسابيع

سطح كل عينة عن متوسط أقو ى ارتفاع، ومتوسط أقو ى عمق للمياه، وقياس مردع متوسط الجذر وغيرها من 

املعالم لقياس التغييرات تحت الظروف البياية املختلفة من درجة الحرارة الشديدة ودرجة الحرارة املعتدلة والدرجة 

ملالحظة التفاصيل الدقيقة على  والتحكم في درجات الحرارة املختلفةت تحت الصفر صفر شديدة البرودة والدرجا

   (39 املستوى النانوي  

(  عتبر أداة قوية في الفحوصات الجنائية لأللياف كأدلة نظرا لقدرته على التمييز AFMفتن تقنية مجهر القوة الذرية  

بقوى خارجية  اللواصق الحساسة للضغط مثل تلك املستخدمة بين مختلف املخاطر البياية على األلياف أو اتالفها 

في التعبئة والتغليف واألشرطة الالصقة، وكثيرا ما  ستخدم في األنشطة اإلجرامية ويمكن استخدام أشرطة التغليف 

ط للحزم التي تحتوي على املخدرات، املتفجرات، أو الوثائق، في حين  ستخدم األشرطة الالصقة والكهربائية لرب

( في املناطق املظلمة واملضيئة املقابلة لجزيئات AFMالتحايا في قضايا االختطاف، وتظهر صور مجهر القوة الذرية  

البوليمر لألسطح الناعمة والخشنة، على التوالي على ثالثة أشرطة تم فحصها يمكن التفريق بين الخصائ  

مات املكونة للمنطقة الالصقة واملسافة القصوى امليكانيكية ملختلف األشرطة من خالل أقو ى قوة لصق للجسي

 (40 لتشوه هذه الجسيمات وطاقة االلتصاق 

فتقدم تقنية النانو له امكانات كبيرة وخدمات جليلة لصال  املجتمع؛ لكن تلك املواد النانوية لديها خصائ  غير 

مخاطر الناجمة عن املواد النانوية معروفة يمكن أيضا أن  س ب مخاطر على اإلنسان والبيئة، واملصدر األساس ي لل

هو عدم معرفة اآلثار ال حية، رغم أن األدلة املباشرة التي تمكن من استنتاج أن كل املواد النانوية مضرة للبيئة 

ولكن ودشكل عام يمكن القول انه كلما صغر حجم الجسم النانوي كلما زادت خطورته الن   (41 وال حة محدودة

                                                           
ية الريا ، اململكة العرب . عبد هللا الحاج، كتاب العربية،تودى شيللى: تقنية النانو آمال ومخاطر جديدة، ترجمة، عقال الحري  ود (38(

 12م ص  5111ه /  1431السعودية، 
)39) S. Viviana, Nanotechnology in glucose monitoring: advances and challenges in the last 10 

years, Biosen. Bioelectron. 47 (2013) 12–25.  
 11قنية النانو، مرجع سابق، صفاندان براسادا ، سالي لوكوسيب، الليت براسادا:  تطبيقات الطب الشرعي الناشئة في ت (40(

)41) A. Pandya, S. Menon, A.S. Lodha, H. Goswami, Host-guest mediated sensing of biologically 

relevant small molecules using supramolecular nanoassembly, Mol. Cytogenet. 7 (Suppl. 1) 
(2014) 80. 
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ن يخترق مناطق أك ر في الجسم، فلنفس الكمية من عينة جسيمات نانوية، فتن الجسيمات الجسم االصغر يستطيع ا

األصغر ستتمكن من مالمسة مساحة اوسع من املادة التي تتفاعل معها من جسم اإلنسان وبالتالي فتلها من املحتمل 

ل ثالثة مسارات االبتالع ان تتفاعل أك ر مع مكوناته و يمكن أن تدخل املواد النانوية لجسم اإلنسان من خال

   (42 واالستنشاق، والجلد االمتصاص واالبتالع وتأ ي خطورة السمية النانوية نظريا من خالل االستنشاق مثال

حيث يمكن للجسيمات النانوية ان تتجول في جميع أنحاء الجهاز التنفل ي وتتدخل في الخاليا، ومجرى الدم والدورة 

ا من أن تخترق النخاع العظمي، والعقد الليمفاوية والطحال، والقلب باإلضافة إلى الدموية الليمفاوية مما يمكنه

ذلك، فتلها يمكن أن  عبر حاجز الدم في الدما  وتخترق النظام العصبي املركزي والعقد العص ية، مما  س ب أشد 

من خالل تطوير تقنيات فهي التكنولوجيا الوحيدة التي يمكن أن تحتوي على هذه املشكلة  الضرر لجسم اإلنسان

مطابقة لكشف الجريمة والوقاية منها ومكافحتها باستخدام علم التكنولوجيا في تزويد العالم بأدوات لكشف الجريمة 

ومراقبتها، وبالتالي تحسين سالمة بيئة املعيشة واألمن الشخو ي وامللكية واإلثبات والهوية واألصالة ويجب تخصي  

 (43  عن تكنولوجيات الكشف عن الجرائم والوقاية منها ومكافحتها وتطويرها قدر أكبر من املوارد للبحث

فالجريمة وي فعل مرتكب ينتهك القانون الذي يحظره والذي  تكنولوجيات الكشف عن الجرائم والوقاية منها: 

ل املثال ال تفر  العقوبة عليه عند اإلدانة ووي نشاط غير قانوني ال سيما في انتهاك لألخالق؛ ويشمل على س ي

الحصر، السرقة واالختالس والعمليات غير مشروعة في تجريد شخ  من ممتلكاته الشرعية الحقيقية، أو ما إلى 

ذلك من االبتزاز في الحصول على املال من خالل التهديد بالعنف أو عن طريق الرشوة والتهديدات والهروب من 

انة أو االحتيال، املخالفات السلوك الخاطئ أو غير السليم أو غير العدالة، والعصابات الجريمة املنظمة، وخيانة األم

الصادق، أو السلوك االحتيالي، أو اإلساءة بالقيام بعمل أو سلوك إجرامي؛ ال سيما القيام بش يء قانوني بطريقة غير 

 (44 قانونية حتى يتم انتهاك حقوق اآلخرين 

فتقنية النانو وي مستقبل العلوم الجنائية مع التطور   ائية:العلوم الجنفي  التطور املستمر لتكنولوجيا النانو

املستمر لتكنولوجيا النانو، عند مواجهة مختلف األدلة ملقياس النانوي بعلوم الطب الشرعي في املستقبل من خالل 

ة للمساعدة الجمع بين علم الطب الشرعي مع تكنولوجيا النانو عن طريق التركيز على تطوير البحوث العلمية والتربوي

وتوفير القوى العاملة املاهرة والبنية التحتية الداعمة واألدوات الالزمة لتطوير تكنولوجيا النانو سيتطلب تحسين 

                                                           
)42) A. Pandya, P.G. Sutariya, A. Lodha, S.K. Menon, A novel calix[4]arene thiol functionalized 

silver nanoprobe for selective recognition of ferric ion with nanomolar sensitivity via DLS 
selectivity in human biological fluid, Nanoscale 5 (2013) 2364–2371. 

شخصا من الحمى والصداع وصعوبة في  31دام بخاخ "ماجيك نانو" في أملانيا، شكا أك ر من ، ودعد استخ5112مثال ذلك في عام  (43(

التنفس، والعديد ذهب إلى املستشفى بس ب آالم رئوية، هذا البخاخ تم تصنيعه لتعزيز مقاومة الزجاج والسيراميك والبالط للرطوبة 

تحذيرا من استخدام املنتجات املازلية التي تحتوي على منتجات تكنولوجيا واألوساخ  وأصدر املعهد االتحادي األملاني لتقييم املخاطر 

 النانو وقد أدى ذلك الحادث الى قحب هذه املنتجات من األسواق األملانية
، ص 5111نيسان / أبريل  11-15ورقة عمل بميتمر األمم املتحدة الثاني عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية في السلفادور، البرازيل،  (44(

4 
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االستفادة من أدوات القياس بمختبر الطب الشرعي، بالتزامن مع املعدات التي يمكن أن تيدي تحليل النانو لذا يجب 

لوعي على آخر التطورات في الطب الشرعي علوم وتكنولوجيا النانو وتطوير أن يس ى علماء الطب الشرعي لضمان ا

 (45  األبحاث والبنية التحتية الداعمة وأدوات للتقدم تكنولوجيا النانو

فطرق اإلثبات الجنائي باألدلة الجنائية تقسم األدلة إلى أدلة مادية، وأدلة قولية أو شفوية، وأدلة قانونية، فاألدلة 

عث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتيثر في اقناع القاض ي بطريق مباشر، فقد يترك الجناة في مكان املادية تنب

الجريمة بعض األدوات التي استخدمت في ارتكابها أو بصمات األصابع أو األقدام أو غير ذلك من الظواهر املادية التي 

لتفتيش أو الخبرة، وهنا يظهر دور اإلدارة العامة لألدلة ووي تكون باملعاينة أو الضبط أو ا(46 تفيد القاض ي في اإلثبات 

الجنائية وعلم الجريمة والتقنيات املتطورة  للكشف عن األدلة العلمية في مجموعة متنوعة من املجاالت منها 

استخدام بصمات األصابع  واألقدام كوسيلة لتحديد الهوية فتن تخص  األدلة الجنائية وعلم الجريمة يتطور 

الجريمة وابتكار الجناة لوسائل وأدوات جديدة، وهو ما يتطلب استباقهم واستشراف مستقبل التخصصات  بتطور 

العلمية في هذا املجال، وبذل جهود حثيثة نظرا لكونه أحد األعمدة الرئيسية للكشف عن خيوط الجريمة باألدلة 

( في التحقيقات الجنائية AFMة الذرية  فعند استخدام مجهر القو  القاطعة واستنادا لألدلة العلمية املعتمدة

بالطريقة الحاسوبية التي تحسب للتقييم الكمي للشعر وتحليل تصوير توزيع حجم جسيمات مسحوق رذاذ  عزيز 

حيث تتصل بالشعرة غدة دهنية أو أك ر تفرز مادة زيتية تكسب الشعر ليونته ويتركب البصمات الكامنة بالشعر 

ت ووي القشرة وال شرة والنخاع ويتكون طولها من الجذور أو البصيلة وجزء الظاهر عر  الشعرة من ثالثة طبقا

والطرف حيث يشكل الشعر بتكوينه السابق مجال واسع الستخالص البصمات الوراثية منه باستخدام مجهر القوة 

شتبه فيه أو من الذرية، فيقدم الشعر كدليل إثبات على ارتكاب الجريمة فوجود شعره واحدة متخلقة من جسم امل

رأسه في مسرح الجريمة، أو وجود شعر املجني عليه على جسد املشتبه فيهم أو العكس أو شعره من عائلة املغتصب 

  (47 في جسم املغتصبة املجني عليها(  عد دليل حاسم وقاطع إلثبات الجريمة 

( يمكن من AFMباإلضافة إلى ذلك فتن تقنية مجهر القوة الذرية  

 PCRتخدام جسيمات الذهب النانوية لتعزيز فعالية خاللها اس

فجسيمات الذهب النانوية على نحو مثير لتعزيز فعالية تفاعل 

(، فعند اضافت polymerase chain reactionالبلمرة املتسلسل  

نانومتر الى  13نانومتر و 1.7جسيمات الذهب النانوية ذات االبعاد 

معدل دورة التدفئة تنخفض مدة التفاعل، وينخفض  PCRكاشف 

                                                           
محمود محمد سليم صال : تقنية النانو وعصر علمي جديد، الريا ، مكتبة امللك فهد الوطنية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  (45(

 513-511، ص 5112، 1والتقنية، ط
ية الحقوق جامعة الزقازيق ، أحمد أبو القاسم: الدليل املادي ودوره في اإلثبات في الفقه اإلسالمي، أطروحة رسالة دكتوراه  في كل (46(

 513-511، محمود محمد سليم صال : تقنية النانو وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص 377-372، ص 1111
فاندان براسادا ، سالي لوكوسيب، الليت  ،512محمود محمد سليم صال : تقنية النانو وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص  (47(

 31ناشئة في تقنية النانو، مرجع سابق، صبراسادا:  تطبيقات الطب الشرعي ال
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التقليدية، فالتحسن امللحوظ في كفاءة  PCRمرات عن  11تتحسن من إلى  PCR/ التبريد الحرارية، فأن حساسية 

PCR  يعزي إلى خاصية جسيمات الذهب النانوية املتميزة في نقل الحرارة، ولذلك قد بدأت مجموعات بحثية عديدة

فأن خصائ  املواد قد تتغير  بحاث البيولوجيا املتعلقة بالعلوم الجنائية في االستفادة من هذه الخاصية النانوية أل 

 عندما نصل إلى مقاييس  النانو( أو أقل، عندها قد تبدأ الحبيبات 
ً
عندما تتجزأ إلى قطع أصغر فأصغر وخصوصا

عرف من قبل، أي غير موجودة في خصائ  املادة األم وت
 
يدي كذلك الثانوية إظهار خصائ  غير متوقعة ولم  

تقنيات النانو لتصغير األجهزة وتقليل سعرها وتوفير طاقة التشغيل، و عتبر خطورة هذه التقنية ألها حقل واسع من 

العلم التطبيقي يرتكز على التفكيك والتركيب الفيزيائي للمواد ومن ثم تجميعها وخلق مواد جديدة لم نرها من قبل 

قياس النانوي مثال ذلك تفكيك الفحم ثم تجميعه كماس وباإلمكان بها وكذلك خلق أجهزة وآالت ب جوم دقيقة بامل

تصنيع الروبوتات الدقيقة ب جوم امليكروبات غير مرئية التي تملك عقوال الكترونية يمكن برمجتها للقيام بمهام 

النصهار وكذلك هو أن معظم الخصائ  األساسية للمواد واآلالت كالتوصيل والصالبة واللون ودرجة ا (48 خاصة

 عتمد على ال جم، وبمعنى آخر أن جميع القوانين الفيزيائية والكيميائية العادية ال يبقى لها وجود عند هذا املستوى 

من التقنية، فعلى س يل املثال السلك أو املوصل النانوي ال جم ال يتبع بالضرورة قانون أوم الذي تربط معادلته 

على مبدأ تدفق االلكترونات في السلك كما تتدفق املياه في النهر؛ فاإللكترونات ال التيار والجهد واملقاومة، فهو يعتمد 

 (49   ستطيع املرور عبر سلك يبلغ عرضه ذرة واحدة بأن تمر عبره إلكترونا بعد اآلخر 

 املطلب الثاني

 النانو تكنولوجي في مسرح الجريمة النووية

ه في مجال العلم الفيزيائي والكيمياء فوق الجزياية، فاملواد النانو تكنولو ي هو علم متعدد التخصصات له جذور 

النانوية، واإللكترونيات النانوية، وأجهزة النانو التكنولوجية ب ساطة  عني إمكانية قياس املادة أو النشاط في نانومتر 

ي إلنشاء مواد وعمليات جديدة و شير تقنية النانو إلى التقنيات التي يتم فيها معالجة املادة على املقياس الذري والجزيك

من خالل التطبيق العملي لتلك املعرفة، فهناك طريقتان رئيسيتان للدخول إلى عالم النانو يشمل التصنيع الجزيكي أو 

التالعب بالذرات الفردية كالعمل من األسفل إلى األعلى؛ وإمكانية قياس املادة أو النشاط في نانومتر بتغيير كل جزء في 

ألصغر والبناء من األعلى إلى األسفل، إن تطوير تكنولوجيا النانو كأحدث االتجاهات العمالقة في العلوم األجهزة ا

الشرعية والهندسة تجلب موجة من االبتكار الراديكالي، بس ب تأثيرها املحتمل، سييدي إلى ثورة صناعية جديدة في 

 (50 مجاالت التطبيق املختلفة

ة على  غيير كل جزء من الحياة فييثر على جميع املواد كالسيراميك، واملعادن، فالنانو تكنولو ي لديه القدر  

 والبوليمرات، واملواد الحيوية واملواد الجديدة وي أساس التقدم التكنولو ي الرئيل ي وفي املستقبل سيكون 
                                                           

عبد هللا عبد الغني وأخرون: دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، بحث مقدم مليتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون  (48(

د سليم صال : تقنية النانو محمود محم 3/1531ص  12/11/1113و  13والجينوم ال شري والعالج الجيني املنعقد بالكويت في الفترة من 

 514وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص 
  5، ص 5114، ، اإلحساء، اململكة العربية السعوديةجامعة امللك فيصلتقنية النانو ونظرة على املستقبل، بحث منشور في : أسامه صابر (49(
، العدد 1، املجلد. ISSN: 0976-E–7649و :ISSN 0976–7630تكنولوجيا النانو وعلم الطب الشرعي النانو تكنولو ي وعلم النانو،  (50(

  51، ص 5111، 1
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ترونيات وتكنولوجيا التقدم في املستقبل يمكن أن يغير نج   التصنيع وااللكألن لتكنولوجيا النانو تأثير هائل، 

املعلومات واالتصاالت وتمتلك املواد النانوية خصائ  جديدة يمكن أن  ساعد في جمع وكشف األدلة التي ال يمكن 

الحصول عليها مسبًقا و شمل بعض األمثلة كميات ضايلة من بقايا أعيرة نارية، واملعادن الثقيلة، واملتفجرات، 

   (51 و األقداموالحمض النووي على بصمات األصابع أ

إلى إجراء محاولة  ةالباحث تقيقات الطب الشرعي وفيرة لذلك سعولذلك فتن درجة تفسير هذه التكنولوجيا في تح

لتطبيق تكنولوجيا النانو في مجاالت مختلفة من العلوم الشرعية، فالجسيمات النانوية ووي جزيئات البوليمر والتي 

عند ربطها بجزيء متفجر من خالل توفير كشف خصوصية املتفجرات،   غير واحدة من خصائصها القابلة للقياس

مجهولة الجاني يتم العثور عليها مع جزيئين فقط من بقايا طلقات  ةفي قضايا القتل بالطلقات الناري على س يل املثال

املجهرية لبقايا نارية في جيب الجاني،  فبعد تفريغ السالح الناري يتم تحليل بقايا البنادق حيث تكون الجسيمات 

الطلقات النارية موجودة على يد مطلق النار، باإلضافة إلى أجهزة النانو املختلفة مثل النانو اإللكترونية، ومسبار 

النانو الدائري القائم، و ستخدم مفاهيم األنابيب النانوية وامليكانيكية الدقيقة في  شكيل منصات تكنولوجية قابلة 

 (52 اتللتطبيق للكشف عن املتفجر 

علم الطب الشرعي هو تطبيق مجموعة واسعة من العلوم لإلجابة  الفرع األول: الطب الشرعي في مسرح الجريمة:

على األسئلة التي تهم النظام القانوني. يستخدم العلم الشرعي تقنيات متطورة للكشف عن األدلة العلمية كلمة 

و عني عامة و عني االستخدام ملحاكم القضاء أو للمناقشة الطب الشرعي مأخوذة من الكلمة الالتينية الطب الشرعي 

وقد انتقلت تقنية النانو تحقيق العدالة وألغرا  القانون  العامة أو النقاش فعلم الطب الشرعي هو علم يستخدم في

بحت ( وذلك باستخدام التقنيات واآلالت التي أصnmلدراسة تقنيات مواد الطب الشرعي باملقياس النانوي  بترتيب 

 (53  على املقياس النانوي اآلن قادرة على التالعب بالجزيئات 

ر والتالعب باملواد على مستوى الجزيئات الفردية   يمكن لى  AFMأحد هذه التقنيات هو   AFMالذي يسمح بالتصوا

اسية فح  معبر الحبر في الوثائق لتحديد  سلسل ضربات القلم السطحي ثالثي األبعاد، والذي يوفر معلومات أس

                                                           
تكنولوجيا النانو وعلم الطب الشرعي النانو  35جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، مرجع سابق ص   (51(

 51تكنولو ي وعلم النانو، مرجع سابق  ص 
)52) A. Pandya, P.G. Sutariya, A. Lodha, S.K. Menon, A non enzymatic glucose biosensor based 

on an ultrasensitive calix[4]arene functionalized boronic acid gold nanoprobe for sensing in 
human blood serum, Analyst 138 (2013) 2483–2490 
)53) A. Pandya, K.V. Joshi, N.R. Modi, S.K. Menon, Rapid colorimetric detection of sulfide using 

calix[4]arene modified gold nanoparticles as a probe, Sens. Actuators B Chem. 168 (2012) 
54–61. 
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لتحديد  سلسل الخطوط التي يتم إنتاجها بواسطة قلم حبر جاف وصبغة الشريط ويمكن تحديد عمق صور عبور 

   (54 الحبر والسعة والطور للحبر على الورق و سلسل العبور بشكل واال  

الجنائية فتعمل إن تقدير وقت الوفاة من أهم املشكالت بالنسبة للطب الشرعي وعلم األدلة  تقدير وقت الوفاة :( 1)

تقنية النانو من خالل الجسيمات النانوية على تقدير وقت الوفاة حيث  عمل على تقدير وقت الوفاة فيتم تقييم 

التغيرات بعدد الجسميات الفيزيائية والكيميائية لتقدير وقت الوفاة، ويعد تحليل نمط بقايا بقع الدم وما بعد الوفاة 

لشرعي، ويمكن أن تكون التغييرات الخلوية لخاليا الدم مفيدة للتقييم الكمي لوقت أحد املعالم الهامة لعلم الطب ا

( يمكن أن يحل القضايا األك ر أهمية في العلوم الشرعية بتقدير وقت AFM  مجهر القوة الذريةالوفاة فأن تطبيق 

م مما قد يوفر الوقت والجهد ( ييدي إلى تطوير سريع في تقييم بقع الدAFM  مجهر القوة الذريةفتن أداة  الوفاة 

   (55 للخبراء الطبيين القانونيين

 وخبراء األدلة الجنائية كما يوفر معلومات مفيدة وأدلة منطقية للتحقيق الجنائي ولذلك ، فتن الكشف باستخدام

سرح ( على الزمن املعتمد في مسرح الجريمة يعتمد على درجة الحرارة / الرطوبة في مAFM  مجهر القوة الذرية

، ينطوي على تطبيق محتمل في الطب RBCالجريمة ويوال  التغيرات املستقلة في التشكل واللزوجة السطحية لى 

كما هو أداة جديدة في الطب الشرعي   (56 الشرعي أو التحقيقات، على س يل املثال، تقدير عمر الدم أو وقت الوفاة

دعض الخاليا الخلوية التي تقابل منحنى املسافة التي  سيطر (، و RBC عتمد على مورفولوجيا من خاليا الدم الحمراء  

وبين درجة الحرارة  ٪ 72.5درجة مئوية ونسبة الرطوبة  52عليها درجة حرارة الغرفة والتي تقع ما بين درجة الحرارة 

درجة  4 والتحكم في درجات الحرارة املنخفضة عند درجة الحرارة  ٪37.3-33.4درجة مئوية ونسبة الرطوبة:  33.7

 (AFM) 57  مجهر القوة الذريةمن خالل   %25.4مئوية  مشترطة نسبة الرطوبة

: تقنية النانو في فح  بقع الدم في علم الطب الشرعي، تتمثل في فح  بقع الدم أثناء مسرح فحص بقع الدم( 2)

م املشتبه بها مثل الفينول الجريمة فهناك الكثير من الطرق املوثوقة لكشف وتحديد بقع الدم لتقييم محلول بقع الد

فثالين، يمكن استخدام مقياس االيبوزدالين أللها  غير لولها عندما تتالمس مع البيروكسيد أو الهيموجلوبين في الدم 

الدم هو واحد من أهم ف محلولة في العمل الروتيني الشرعيومع ذلك، فتن تحديد عمر بقعة الدم يبقى مشكلة غير 
                                                           

)54)S. Menon, N.R. Modi, A. Pandya, A. Lodha, Ultrasensitive and specific detection of 

dimethoate using a p-sulphonato-calix resorcinarene functionalized silver nanoprobe in 
aqueous solution, RSC Adv. 3 (2013) 10623–10627. 
)55)A. Pandya, H. Goswami, A. Lodha, S.K. Menon, A novel nanoaggregation detection 

technique of TNT using selective and ultrasensitive nanocurcumin as a probe, Analyst 137 
(2012) 1771–1774. 
)56) A. Pandya, K.V. Joshi, P.G. Sutariya, S.K. Menon, Thioctic acid modified gold nanoprobe for 

highly specific and ultrasensitive detection of lanthanide in soil and water, Anal. Methods 4 
(2012) 3102–3106. 

، محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات  3الص يحات: الوجيز في إجراءات ضابط مسرح الجريمة ، مرجع سابق ص سالم علي  (57(

 115الجنائي، مرجع سابق ص  
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ات، والدورة الدموية تنقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون، واملواد الغذائية... إل ، السوائل في جسم الثديي

فاإلنسان البالغ يحمل خمسة لترات من الدم، والدم يحتوي على خاليا كرات الدم الحمراء وبالزما الدم تحتوي 

أو على أداة الجريمة، كما  ، و عد البقع الدموية من ضمن اآلثار البيولوجية التي توجد في مسرح الحادث11على%

توجد بمالبس الجاني أو املجني عليه، ووي ذات أهمية بالغة في اإلثبات الجنائي فتن املواد التي تم تطويرها من خالل 

تكنولوجيا النانو ييدي إلى أمور مثل األلواح الشمسية أفضل تكون أك ر كفاءة في تحويل الطاقة الشمسية إلى 

ف وزنا يمكن ان تحل محل الصلب لتشييد املباني والهياكل، وأدوات لنقل األدوية إلى املرض ى كهرباء، مواد أقوى وأخ

 (58 وتحليل الدم والخاليا 

 بني محمر المع ثم  يختفي اللون تحت تأثير  تقدير عمر بقع الدم الجاف:( 3)
ً
جففة حديثا

 
يكون لون بقع الدم امل

تحول البقعة إلى اللون الرمادي، كذلك قد ييثر السطح الذي توجد أشعة الشمس، أو الطقس أو محاوالت اإلزالة وت

مجهر  باستخدام   AFM Force Spectroscopyعليه الدماء على لون البقعة، ويتم استخدام تقنية التحليل الطيفي 

املقياس ( لتحديد عمر بقع الدم جافة، وذلك بتحليل التغيرات في مرونة الكريات الحمراء على AFM  القوة الذرية

النانومتري عبر إجراء من خطوتين ففي الخطوة األولى تنتج صورة شاملة تظهر وجود عدة خاليا دم حمراء، والتي 

( الختبار AFM  مجهر القوة الذريةيمكن أن تكشف بسهولة بحكم مظهرها النموذ ي بعد ذلك، يتم استخدام أداة 

 31ساعة و 31ساعة،  1.2ات املباشرة بعد التجفيف ودعد املرونة من خالل  سجيل منحنيات قوة مسافة، فالقياس

، نمط املرونة انخفض مع مرور الوقت، ٪31( ورطوبة C 20يوما، وتحت ظروف ثابته  شمل درجة حرارة الغرفة  

والذي من املرج  أنه تأثر بالتغيير في بقع دم خالل عمليات التجفيف والتخ ر عندما يرسم منحنى معايرة للمرونة مع 

 لزمن، يكون ممكنا تقدير عمر بقعة الدم ومن ثم  ستخدم للمساعدة في التحقيقات الجنائية وتأخذ الشكل التاليا

 

القوة  مجهر فأن 

 الذرية

أداة   AFM وي )

سريعة 

التطور يتم 

تقييم  إدخالها في 

عمر بقع  الدم،

على  مما يوفر 

الطب الشرعي، لذلك تم استخدامه الختبار مرونة الدم عن الخبراء الطبيين القانونيين معلومات مفيدة لتحقيقات 

طريق  سجيل منحنيات قوة املسافة، انخفض نمط املرونة بمرور الوقت، والذي من املرج  أن يتأثر بتغير بقع الدم 

                                                           
، عمر عبداملجيد مصبح: دور بقع الدم في اكتشاف 111هاللي عبد الاله أحمد: النظرية العامة لإلثبات الجنائي، مرجع سابق ص  (58(

  25من خالل تقنية النانو، مرجع سابق صوإثبات الجرائم 
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 ذريةمجهر القوة ال أثناء عمليات التجفيف والتجلط. حاملا يتم تطوير منحنى املعايرة للمرونة بمرور الوقت من قبل

 AFM كما يستخدم  (، يمكن تقدير عمر بقع الدم ويمكن استخدامها بشكل أكبر للمساعدة في التحقيقات الجنائية

تقنية النانو في التحليل الدوائي في مجموعة األدوية القانونية مثل تحليل الباراسيتامول واللوراتادين والعقاقير 

اكتشافها بشكل روتيني وتحديدها باستخدام تقنيات النانو مثل املحظورة مثل الكوكايين واالكستاس ي والتي يتم 

HPLC وFT-IR وXPS وTof-MRS  وتتيح التطورات الحديثة في هذه التقنيات تحديد جرعات النانو من األدوية

 (59 وتركيبات الدواء بما في ذلك الدم والبول والشعر

ل التشكل، والتركيب الكيميائي، وتصلب السطح  على وقد أدى التقدم في هذه التقنيات إلى ثروة من املعلومات مث

فتذا كان مرتكب  املخدرات، واألصناف واألدلة املتوفرة على نطاق واسع ملحقق الطب الشرعي في العصر الحديث

بواسطة  micro extractionالجريمة أو الحية للجريمة تحت تأثير املخدرات أو الكحول، فقد تم استخدام مزيج من 

( هذه التقنيات لم تحسن فقط DART Tof-MS( والتحليل املباشر في الوقت الحقيقي  MEPSمعبأة   مواد ماصة

سرعة استخالص األدوية من البول في أقل من دقيقتين ولكن أيضا معدل اكتشاف العقاقير أقل من دقيقة واحدة، 

ك في بول الشخ  كما يمكن أن تيدي إلى إمكانية اكتشاف مستويات منخفضة من األدوية، بعد أيام من االستهال

تيدي قدرة التقنية على تحديد كمية الدواء وجعله شبه آلي إلى استخدامه بشكل روتيني لفح  مجموعة من نواتج 

 (60 الدواء في الطب الشرعي

سلسل ( يعد تفاعل البلمرة املتPCR: تقنية النانو لتعزيز فعالية تفاعل البلمرة املتسلسل  DNAتقنية النانو في ( 4)

 PCR  طريقة شائعة إلنشاء نس  من أجزاء محددة من )DNA يقوم )PCR  بسرعة بتتخيم جزيءDNA  61)  واحد

هو أداة قيمة في تحليل الحمض النووي الشرعي املستخدمة لتحديد  PCRإلى العديد من مليارات الجزيئات، وبالتالي 

ب النانوية يمكن أن  ستخدم بشكل كبير شخ  واحد وكذلك مجموعة من الناس، وقد وجد أن جسيمات الذه

في  NO-NPنانومتر من مادة  13نانومتر من  1.7( عندما تتم إضافة PCRلتعزيز كفاءة تفاعل البلمرة املتسلسل  

كاشف تفاعل البوليميرية املتسلسل، ينخفض وقت التفاعل أثناء زيادة معدل دورة التسخين الحراري / الحراري 

باإلضافة إلى ذلك، فقد   2، وAu 5إلى خاصية نقل الحرارة من الجسيمات النانوية  PCRفاءة و عزى التحسينات في ك

(  تقنية جنبا إلى جنب مع تفاعل متساوي الحرارة من البلمرة والنيكل ECLيعزز الوميض الكيميائي   AuNPsث ت أن 

                                                           
)59) K. Joshi, B. Joshi, A. Pandya, P. Sutariya, S. Menon, Calixarene capped ZnS quantum dots as 

an optical nanoprobe for detection and determination of Menadione, Analyst 137 (2012) 
4647–4650. 

 12- 11وكوسيب، الليت براسادا:  تطبيقات الطب الشرعي الناشئة في تقنية النانو، مرجع سابق، صفاندان براسادا، سالي ل (60(
وهو حمض نووي داخل نواة الخلية للمخلوق ، شريط مزدوج حامل للمعلومات  Deoxyribonucleicهو اختصار للحمض  DNAيعد  (61(

 إال في 
ً
الخاليا الجنسية تكون نصف العدد فقط بحيث أنه يكتمل العدد أو النسبة الوراثية ، ونس ته في كل أنحاء الجسم ثابته تقريبا

 مرة ثانية عند حدوث عملية االلتقاء والتكاثر بين البويضة املخصبة بالحيوان املنوي 
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ذرات من الحمض النووي   2قرب من ألها حساسة بما يكفي الكتشاف ما ي AuNPs ECLنوكلياز لذلك، أثبتت طريقة 
 62) 

إن أحد الجوانب الهامة ألي تحقيق في موقع الجريمة هو اكتشاف وتأمين وتحليل تقنية النانو وأدلة الت بع: ( 5)

( أداة لتقانة النانو يمكن استخدامها في الطب الشرعي AFMاألدلة النادرة، فيعد الفح  املجهري للقوة الذرية  

ومات عن مجموعة متنوعة من األدلة النادرة بما في ذلك قياس ارتفاع خطوة بشرة في الشعر، بالحصول على معل

والخصائ  املورفولوجية واملرونة من الشعر واأللياف، والكثافة مع الخصائ  الهيكلية للعظم فأن استخدام 

على التمييز بين التعر  البيكي ( في الفح  الشرعي لألدلة الليفية بس ب قدرتها AFMالفح  املجهري للقوة الذرية  

في خاليا اللعاب  ةالحه الباحثتو وهو ما  (63 املختلفة أو األضرار القسرية لأللياف كأداة قوية لإلثبات الجنائي

 واملخاط، العرق والبول، األنسجة الجلدية واألظافر، الشعر

 يحتوي على خاليا بشرية إال أن هناك فاللعاب يوجد بصفة دائمة في فم اإلنسان وال  ( خاليا اللعاب واملخاط:5/1)

نوع الخاليا املوجودة بالجدار الخلفي للفم يعلق باللعاب والبصاق، ويتوقف ذلك على حالة العينة التي تتواجد بها 

( AFMخاليا من الفم بس ب اإلصابة ال سيطة التي ال ترى بالعين املجردة، فاستخدام الفح  املجهري للقوة الذرية  

بالطب الشرعي لألدلة الليفية للخاليا غير املرئية بالفم يمكن الحصول على البصمة الوراثية من اللعاب  كأداة فح 

والبصاق وبقايا الطعام التي يع ر عليها في مكان الحادث ومن أعقاب السجائر وخرطوم الشيشة  وأكواب الشاي أو 

تحية وكذلك من بقايا البصاق واملخاط في املحارم القهوة واللبان املستعمل ومن مكان العضة األدمية على جسم ال

 (64 الورقية ومن طوابع البريد امللصقة على أطراف املظاريف واملعثور عليه في مسرح الجريمة  

يعتبر العرق والبول من الوسائل اإلخراجية لإلنسان التي يتخل  جسم اإلنسان عن طريقهما  ( العرق والبول:5/2)

ير املرغوب فيها، ويقوم باستخالص العرق وإخراجه من الجسم، فالغدد العرقية عن طريق من املواد الضارة أو غ

مليون وحدة،  5.2مسام الجلد، وتوجد في هذه الغدد في الطبقة السفلى للجلد في كل أجزاء الجسم وتقدره بحوالي 

القبعات واألقنعة الخاصة به ومن على وعلى هذا يمكن العثور على أثار العرق من املالبس التي كان يرتديها املتهم ومن 

األسطح املالمسة لألصابع والكفين ومن جميع األشياء التي ملسها املتهم وكذلك من ملس املفاتيح والهاتف واألكواب، 

إلى جزئيات باستخدام إنزيمات البتر أثار العرق  ( يتم تصغير AFMالفح  املجهري للقوة الذرية  فعن طريق 

Restriction enzymes  ثم تفصل باستعمال جهاز الفصل الكهربائي بالتفريدElectrophoresis )   ثم تنقل إلى غشاء

                                                           
ادا:  فاندان براسادا، سالي لوكوسيب، الليت براس 517محمود محمد سليم صال : تقنية النانو وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص  (62(

 11تطبيقات الطب الشرعي الناشئة في تقنية النانو، مرجع سابق، ص
ص  1111، 1عبد الرحيم الحنيطي: استخدام الهندسة الوراثية في التعرف على الهوية، منشورات أكاديمية نايف للعلوم األمنية، ط (63(

11  
  15هوية،  مرجع سابق ص عبد الرحيم الحنيطي : استخدام الهندسة الوراثية في التعرف على ال (64(
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وكذلك أثار البول تحتوي على  ( ليتم  عيين بصمة العرق على فيلم األشعةProbesنايلون باستخدام مسار خاص  

   (DNA)   65(  عتبر من املصادر الهامة للحمض النووي  Epithelialخاليا أثيليه  

تمثل األنسجة بجميع أنواعها مصدر أساس ي إلثبات البصمات الوراثية حيث  ( األنسجة الجلدية واألظافر:5/3)

( في نواتها مثل الخاليا املخاطية والجلدية فقد تتخلف قشور الجلد أو أجزاء من DNAالنووي  تحتوي على الحمض 

الجريمة نتيجة إصابة املجني عليه بخدوش أو جروح شخصية األظافر أو أجزاء من األنسجة املتطايرة أثناء ارتكاب 

أثر مقاومة املجني عليه، وفي جميع الحاالت عند الحصول على جزء بسيط من أظافر أو أنسجة الجاني عالقة في 

أثار األنسجة الجلدية  ( يتم تصغير AFMالفح  املجهري للقوة الذرية  أظافر املجني عليه يمكن تحليلها باستخدام 

 (66 األظافر إلى جزئيات صغيرة وتحليلها للوصول إلى البصمة الوراثية للجاني كدليل إلثبات جنائيو 

يوجد في الطبقة السفلية من الجلد، وتتصل بالشعرة غدة دهنية أو أك ر تفرز مادة زيتية تكسب  ( الشعر:5/4)

خاع ويتكون طولها من ثالثة أجزاء وي الشعر ليونته ويتركب عر  الشعرة من ثالث طبقات وي القشرة وال شرة والن

الجذور أو البصيلة والجزء الظاهر والطرف، ويشكل الشعر بتكوينه مجال واسع الستخالص البصمة الوراثية منه 

وإنجاز البحث الجنائي وتطويره كان استخدامه مقتصر على توفير البيانات عن شخصية الجاني من حيث عمره 

يقدم كدليل إثبات على ارتكاب الجريمة، وتحليل الحمض النووي، وتحليل أنماط وساللته وجنسه، فأصبح الشعر 

الفح  املجهري باستخدام  الشعر والدم، والبصمات، آثار الحيوانات والنباتات والتربة وفحوص الشعر وتحليلها

 (67 للوصول إلى البصمة الوراثية للجاني كدليل إلثبات جنائي  (AFMللقوة الذرية  

إن أمن الوثائق الرسمية والسرية يعد دائًما قضية  النانو تكشف التزوير في الوثائق الرسمية والسرية: تقنية( 6)

كبيرة بالنسبة لدولة ما فيما يتعلق بأمنها القومي لذلك هناك العديد من الطرق لجعل أو محاولة تقديم مستند آمن 

ف و شمل هذه العالمات املائية، واألحبار الفلورية، و  األلياف األمنية، والحبر املتغير البصري، ونوع الخط، ومزيا

والهولوغرام ومع ذلك، إذا كان أحد يريد وضع عالمة على وثيقة برمز غير مرئي   حبر سري( فيستخدم الفوسفور غير 

العضوي أو الفلورسنت العضوية مثل الجسيمات النانوية املتوهجة مثل النقاط الكمومية أو الفوانيس الضوئية 

ت ال جم النانوي واملحول األعلى وهكذا يجري النظر في النقاط الكمومية والجسيمات النانوية األخرى على ألها ذا

فقط  NPsمواد انارة، فالجسيمات النانوية التي يمكن استخدامها لجيل جديد من أحبار منع التزوير ال  ستبدل 

                                                           
عبد الرحيم الحنيطي : استخدام  373أبو الوفا محمد إبراهيم: مدى حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي مرجع سابق ص  (65(

  15الهندسة الوراثية في التعرف على الهوية،  مرجع سابق ص 
 121ص  1112، 1شأة دار املعارف، طرمسيس بهنام : البوليس العلمي وفن التحقيق، اإلسكندرية، من (66(
أحمد أبو القاسم: الدليل الجنائي املادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء األول، أطروحة دكتوراه، الريا ،املركز  (67(

  377-372ص 1113دراسات األمنية والتدريب،  العردي لل
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حظات النقدية ولكنها  عطي أيًضا ميزات أمان أك ر دقة ورفع باألصبا  الفلورية القديمة التي يمكن استخدامها في املال 

 (68 مستوى من ذي قبل 

إن استخدام الجسيمات النانوية أظهر إمكانات كبيرة في إنتاج الجيل التالي من  تقنية النانو وبصمات األصابع:( 7)

ق في مسرح الجريمة هو تقنيات تطوير بصمات األصابع املعروفة باسم بصمات النانو أحد أهم عناصر التحقي

الكشف عن بصمات األصابع ألن بصمات األصابع وي الدليل األك ر انتشاًرا في التحقيقات الجنائية حيث ألها دليل 

عام على الهوية ال شرية  قد تكون بصمات األصابع كامنة أو براءة اختراع أو بالستيكية في طبيعتها، فأن بصمة األصبع 

 ما يكون العرق من نوع مختلف من الغدد والتلوث من البيئة  وي خليط معقد من اإلفراز 
ً
ات الطبيعية للجسم غالبا

 69) 

لذلك ، يعتمد اختيار تقنية تطوير بصمة الكامنة على تركيبة بصمات األصابع الكامنة، على نوع الركيزة وعلى قدرة 

ن التقنيات لتطوير البصمات غير التقنية على تطبيقها بالتسلسل في سياق الحالة و ستخدم مجموعة متنوعة م

املرئية مثل تبخير اليود، نينهدرين، نترات الفضة وسيانوأكريليت ومع ذلك، في حالة املطبوعات العمرية اإلضافية قد 

تلوث البيئة بصمات األصابع املخفية وقد  عاني بصمات األصابع من انخفا  التفاعل للكشف عن هذه الطرق  

 Au-NPsانو تقنيات متطورة بشكل متزايد الستغالل تأثيرات الجسيمات النانوية مثل لذلك، استخدم علماء الن

 كبريتيد الزنك( لتطوير بصمات كامنة في لتحديد أفضل لبصمات األصابع   ZnS كادميوم الكبريتيد( و  CdS الذهب(، 

في ذلك ؛ تحسين االنتقائية  وهكذا تقدم تقنية النانو الفرصة لتطوير تقنيات بصمة جديدة مع خصائ  متفوقة بما

  (70 وتحسين التباين مع الخلفية وزيادة الحساسية  

إن اإلثبات العلمي الذي يستند إلى معطيات العلم الحديث باستخدام الفرع الثاني: النانو تكنولوجي في بصمة املخ: 

بالتكور العلمي حيث يزداد تدخل الوسائل والقائم على هذه األسس والنظريات العلمية لها طبيعة خاصة أللها ترتبط 

 بعد يوم في مجال القانون الجنائي فمن تحليل الدم والتصنت التلفوني واملراقبة عن طريق الفيديو 
ً
التكنولوجيا يوما

  (71 والتجارب على األجنة واملعلوماتية وكافة اإلجراءات املستخدمة في مجال كشف الجريمة 

                                                           
)68) L.L. Brunton, J.S. Lazo, K.L. Parker, Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis Of 

Therapeutics, eleventh ed., McGraw-Hill, 2006. 
)69) H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, R.J. Flower, G. Henderson, Rang and Dale’s 

Pharmacology, seventh ed., Elsevier, Churchill Livingstone, 2012. 
، عبد هللا عبد الغني وآخرون: دور البصمة 514ل : تقنية النانو وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص محمود محمد سليم صا (70(

   4/1531الوراثية في مكافحة الجريمة، مرجع سابق ص 
، 5طعمر سالم: املراقبة اإللكترونية، طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، القاهرة، دار النهضة العربية،  (71(

 1، ص 5111
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هة يتكون من عظام فالتركيب التشريحي ملنطقة أعلى الج 

( وهو يقوم Frontal bone  الجمجمة املسمى بالعظام الجبهي

بحماية أحد فصوص املا املسمى بالف  الجبهي أو 

 ( وهو العضو املستتر وراء أعلى الج هةFrontal Lobeاألمامي 

ويحتوي املا ال شري على خمسة مراكز عص ية يوجد أحدها 

وتمثل  (Pre-Frontal Cortexفي القشرة األمامية الجبيهة  

( وترتبط Frontal Lobe الجزء األكبر من الف  الجبهي للما 

 ( Individual’s Personalityوظيفتها بتكوين شخصية الفرد  

كما 

ألها 

 عتبر مركز علوي من مراكز التركيز والتفكير 

والذاكرة وتقوم بالتحكم في مشاعر الفرد 

ي اتخاذ القرارات باإلضافة إلى تأثيرها في املبادرة ف

 Initiative  والتمييز وتقع هذه القشرة مباشرة )

خلف الج هة وتكون وي املوجهة لبعض تصرفات 

اإلنسان التي تنم عن شخصيته مثل الكذب 

والصدق والصواب، فتن املا هو الذي يقوم بالتخطيط والتنفيذ و سجيل ما حدث في الجريمة، وأن مرتكب الجريمة 

 (72 ين أحداث الجريمة في ذاكرته الفعلي يقوم بتخز 

 :
ً
: بصمة املا وي عبارة عن مفهوم بصمة املخ وكيفية عملهاأوال

( للمعلومات عن الجريمة P300موجات وإشارات مخية  سمى  

املوجودة بالذاكرة الدماغية والتي يتم  سجيلها وتحليلها عند 

وتحويل  استرجاع هذه املعلومات باستخدام الحاسب اآللي

ارات الكهربائية الناتجة عن النشاط العصبي لخاليا الدما  اإلش

إلى أوامر يتم عبرها التحكم باآلالت واألنظمة اإللكترونية 

واألجهزة، فعلى الرغم من أن مسار اإلشارات العص ية معزول إال 

أنه ليس معزول بشكل مثالي وبالتالي تتمكن بعض اإلشارات 

وما يقوم به أخصائي الدما  والطب العصبي هو التقاط هذه اإلشارات العص ية الكهربائية من التسرب منه 

                                                           
من دون اسم ناشر في املوقع اآل ي  55/1/5111مقال منشور في  –استخدام بصمة املا في اإلثبات الجنائي  (72(

http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php Jun2, 2016   
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و سجيلها لتحديد الفعالية والنشاط العصبي لخاليا الدما  العص ية وبالتالي تحديد حالة الدما  ككل وتحديد 

استجابة الخاليا العص ية عندما يتم نقل تن يه عصبي من عضو حساس مثل العين حين ترى لون محدد، ويتم 

 شكيل تن يه عصبي يرسل للدما   كي يفسر العص يات في الدما  وبالتالي تنتج إشارات كهربائية أثناء عملها فيمكن 

  (73 ضبط عمل الدما  

 :
ً
إن بصمة املا تقوم على أساس أن كيفية عمل بصمة املخ: ثانيا

املا أو العقل هو مركز كافة األعمال التي يقوم بها اإلنسان، ففي 

لجنائي تكون هناك أدلة يقينية أو ال تكون، ولكن املا الذي القانون ا

يخطط وينفذ ويسجل الجريمة وهو ما يحدد الفاعل األصلي 

للجريمة وبين الشخ  البريء ألن الفاعل الذي ارتكب الجريمة 

يقوم بتخزين كافة البيانات املتعلقة بالجريمة في ذهنه، ويتم 

يق ويمكن االعتماد عليه في اإلجراءات الجنائية عن طريق تقييم النشاط الحصول على األدلة من املا بأسلوب دق

الكهربائي للما كرد فعل على عر  بعض الكلمات أو العبارات املتعلقة بالجريمة والتي  عر  على شاشة الحاسب 

 (74 األلي

فعندما يتم توصيل اإلشارات الكهربائية على رأس املشتبه به وعر  

شاشات املونتور، فتن النشاط العصبي في  حدث معين أمامه على

 مما يصدر عنه موجه كهربائية، فيتم 
ً
دماغه سوف يكون متزامنا

قياس هذه املوجه عن طريق وضع مجسمات وأجهزة إحساس على 

الرأس، فعر  الكلمات أو العبارات على شاشات املونتور بناء على 

، ويتم التحكم في الحاسب اآللي، وأي موجات ذهنية يتم رصدها

تصنيف هذه املوجات حسب درجة عالقة البيانات بموضوع الجريمة 

فهناك موجات مرتبطة بموضوع الجريمة وهناك موجات غير مرتبطة 

بموضوع الجريمة، وموجات ذات صلة بالجريمة، فيتم التحكم من خالل الحاسب اآللي باملوجات املتعلقة باملوضوع 

املوجات املتعلقة باملوضوع يتم الضغط على زرار أخر، وكافة البيانات غير يتم الضغط على زرار معين، وفي حالة 

  (75 املتعلقة باملوضوع لن تثير الذاكرة 

وعندما تكون املعلومات التي يتم فحصها متعلقة بالجريمة ويعرفها فقط 

الفاعل مرتكب الجريمة ورجال البحث الجنائي فالنتيجة التي يتم التوصل 

                                                           
 وما بعدها. 33الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة املا في مجال الجريمة ، مرجع سابق، ص  (73(
 155ص  5111د زكي أبو عامر اإلثبات في املواد الجزائية مصر، دار الجامعة الجديدة ، محم (74(
حسين محمود إبراهيم: النظرية العامة لإلثبات العلمي في قانون اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة  كلية الحقوق  (75(

 3ص  1131
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بيانات وهذا يعني إدانة الشخ  وعندما تكون البيانات التي يتم الحصول عليها من ما الشخ  إليها وي توافر ال

ذات الصلة بأحد التنظيمات أو الجماعات مثل املنظمات اإلرهابية فيعني 

فالحصول على  (76 ذلك تورط الشخ  مع هذه املجموعات اإلرهابية 

رد فعله على  نشاط موجة املا فياملعلومات الخفية عن طريق قياس 

الصور التي عرضت عليه على أجهزة املونتور أثناء وضعه تحت اإلشارات 

ذاكرة  فالش(  الكهربائية وتوصيلها على أعلى الدما ، ثم حفظها على شرائح

تثير الذاكرة الدماغية فتذا كانت املعلومات املوجودة في املا تتعلق بأمور الشخ  عن مواقف كثيرة ومتعددة فال 

معينة، قع تحت تأثير اإلشارات الكهربائية ألن املتحكم بالجهاز يبحث عن املعلومة الخفية والتي تتعلق بجريمة التي ت

ثم يتم مواجهة الشخ  املذنب بتفاصيل الجريمة، فلن يستطيع الشخ  الجاني التحكم برفضها أو كبتها أو تضليل 

 (77 الجهاز وبالتالي يصدر إشارة إدراك ال إرادية

 ذا يد خضراء في قتل املجني عليه ومثال ذ
ً
لك إذا كان شخ  ما متهم بارتكاب جريمة قتل، وقد استخدم فيها سكينا

عن طريق وضع  فتن التحقيق مع الشخ  باستخدام بصمة املا يبدأ بجلوس املشتبه به أمام شاشة كمبيوتر 

وتوصل بجهاز  P300وجة الكهربائية مجسات أو أجهزة إحساس على الرأس، وتكبير هذه األجهزة ويطلق على هذه امل

الكمبيوتر مع وجود شاشة عر  كبيرة مونتور ليتم عر  صور مشابهة على املشتبه به للتحكم في املعلومات 

بينما يجلس املحقق أمام جهاز آخر يسجل نتائج التحقيق في صورة  الدماغية املتعلقة بالجريمة في ذاكرة املشتبه به،

 لعدد من السكاكين ليس من بينهم السكين املستعمل كأداة في  خطوط متعرجة، فيعر  على
ً
املشتبه فيه صورا

يظهر على الشاشة أمام املحقق خط بياني قد يرتفع وقد ال يرتفع ولكنه يستقر  P300الجريمة، فعند تأثير املوجة 

أداة في الجريمة ذات عند حد معين إال إنه بمجرد أن يعر  املحقق على املشتبه به صورة السكين املستخدمة ك

مقبض اليد باللون األخضر فتن النشاط العصبي في دماغه يكون متزامًنا، ويصدر موجة كهربائية على شكل خط بياني 
 78) 

 (79 وبالتالي يرتفع الخط البياني إلى أقو ى القمة متخذا شكل قوس وبالتالي يمكن التعرف على الفاعل الحقيقي

املخزون املعلوما ي عن الجريمة في التحقيق الجنائي من أجل تحقيق األمن،  بتسجيل( 80  بصمة املااستخدام ب

                                                           
)76) D.R. Th’evenot, K. Toth, R.A. Durst, and G.S. Wilson, Electrochemical biosensors: 

recommended definitions and classification, Biosens. Bioelectron. 16 (2001) 121–131 
)77) J.E. Pearson, A. Gill, P. Vadgama, Analytical aspects of biosensors, Ann. Clin. Biochem. 37 

(2000) 119–145. 
)78) J.E. Pearson, A. Gill, P. Vadgama, Analytical aspects of biosensors, Ann. Clin. Biochem. 37 

(2000) 119–145. 
، الهاني 55، ص 5115، 1جميل عبد الباقي الصغير: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط (79(

 وما بعدها. 23جريمة ، مرجع سابق، ص طايع: تكنولوجيا بصمة املا في مجال ال
الذاكرة  MERMERللمعلومات عن الجريمة املوجودة في الذاكرة   P300بصمة املا عبارة عن موجات، وإشارات مخية  سمى  (80(

 الداخلية لإلنسان( التي يتم  سجيلها وتحليلها عند استرجاع املعلومات عن طريق الحاسب اآللي
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  بصمة املاومواجهة االستدالالت التي قام بها مأموري الضبط القضائي ولذلك فتن 
ً
تدفع إلى اليقين، ويعتبر دليال

 أمام القضاء، فالسياسة الجنائية الحديثة تيكد مبدأ أن األصل في اإلنسان البر 
ً
اءة، مما يتطلب أن تكون معقوال

اإلدانة مبنية على الجزم واليقين ال على الشك والتخمين، وأن البراءة تقوم على توافر الشك في االتهام فاإلثبات 

الجنائي هو إقامة الدليل لدى السلطة املتخصصة باإلجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك 

ون ووفق القواعد التي أخضعها لها وتنقسم نظم اإلثبات إلى نوعين اإلثبات املقيد حيث بالطرق التي حددها القان

ين  القانون على أنواع األدلة التي يقبلها القاض ي في اإلثبات الجنائي، ونظام اإلثبات الحر حيث يطلق القانون 

 لتوافر الشروط القانونية فيه 
ً
فتن هذه التقنية لم تصمم  للقاض ي حرية تكوين اقتناعه من أي دليل طبقا

لالستخدام أثناء االستجواب، فهي ال تتطلب أية أسئلة أو إجابات، أللها تكشف، وبموضوعية ما إذا كانت معلومات 

معينة موجودة في ما املتهم أم ال، بغض النظر عن كذب، أو صدق األقوال التي يدلي بها، فاملا هو الذي يتحدث فهو 

طئ حيث أنه يمكىىن الحىصول على أدلىىة مىىن املىىا، أو العقل بأسلىىوب دقيىق يمىىكن االعتمىاد بمثابة الشاهد الذي ال يخ

علىىيه في اإلجراءات الجنائية دون اللجوء إلى إجىىراءات معقدة وعديدة أو أساليب محرجة لإلنسان أو تنتهك كرامته 

ال تحتاج إلى وقت في إجرائها والحصول على نتائج اإلنسانية، ومن أهم مميزات بصمة املا ألها قليلة التكاليف، و 

فورية، و عد وسيلة فعالة في إثبات الجرائم، والكشف عن مرتكبيها ويمكن كذلك الوقاية من الجرائم، باإلضافة إلى 

 (81 ذلك توجد طرق أخرى لكشف الكذب مثل جهاز كشف الكذب

 :
ً
فة الصدق أم الكذب، : يستخدم الجهاز ملعر  Polygraphجهاز كشف الكذب ثالثا

فطريقة عمله  عتمد على الظواهر الفسيولوجية، التي تكمن في ضغط الدم وسرعة 

التنفس، والنبض من خالل تحديد مدى مصداقية الشخ ، واستخدمته الشرطة 

للكشف عن مدى صدق أو كذب املجرمين، لكي يساعدهم في مسار الجريمة، في 

الشرطة كوسيلة لتضييق البحث وحصر حاالت جمع االستدالالت الذي تقوم به 

االتهام في عدد قليل، فاستخدام الجهاز كوسيلة لجمع الدالئل في التحقيق مسموح 

به ويرى اتجاه أن األخذ بجهاز كشف الكذب في الكشف عن صحة الشهادة أمر جائز 

وتقوم طريقة عمل جهاز   همحيث إنه ال يتعلق باملتهم، بينما يرى بعض آخر أنه يعد من قبيل وسائل التعذيب للمت

كشف الكذب في مجال الجريمة على أساس توجيه أسئلة يتم اإلجابة عنها بنعم أو ال بعضها أسئلة عادية، واألخرى 

تتعلق بالجريمة، وكلما كانت االنفعاالت واالحة في أثناء اإلجابة عن السيال املتعلق بالجريمة، أشار ذلك إلى عالقة 

اختلف الفقه والقضاء بين مييد ومعار  الستخدام جهاز كشف الكذب في مجال اإلثبات املتهم بالجريمة، وقد 

الجنائي، فهناك من يرى أنه ال يحرم املتهم من إرادته وال ييثر فيها، ومن ثم ال يوجد ما يمنع من االستعانة به في 

                                                           
 على ذلك اقت (81(

ً
 Terry Harringtonوأخذت به كدليل، وحكمت ببراءة تيرى هارينجتون  Pottawattamieنعت املحكمة بمقاطعة وتطبيقا

عاًما في السجن، واآلن يتمتع بالحرية، بعد أن  52، وحصل املتهم فيها على البراءة بعد أن ق  ى John Schweerفي قضية قتل جون شوير 

ملا التي ساعدت في وقوع القاتل السفاح جميس ب. جريندر في قبضة العدالة، وأخذت بها ظهرت براءته بعدالة القانون وبفضل بصمة ا

املحكمة كدليل إدانة وعوقب بالسجن مدى الحياة فاندان براسادا ، سالي لوكوسيب، الليت براسادا:  تطبيقات الطب الشرعي الناشئة 

 12في تقنية النانو، مرجع سابق الهند ص 
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عن الكذب وي البوليجراف، عر  التحقيق االبتدائي لالسترشاد من دون أن تقدم نتائجه إلى القضاء فطرق الكشف 

اسئلة تلقينية ووي أشهر طريقة يتم استخدامها، أو عر  أسئلة منججية هناك نوع آخر من هذه األجهزة يعتمد على 

املا وليس الوظائف البيولوجية، فمن خالله يتم الوصول للمعلومة من خالل الدما  مباشرة ، ووي مكان خروج 

 (82 املعلومة

قة أفضل الطرق في الكشف عن الكذب، ألن هناك أماكن في ما اإلنسان  ستيقو وتنشط عند و عتبر هذه الطري

كذبه، فيتم معرفة الكذب بسهولة، ألن في حالة الصدق تكون هذه األماكن خامدة وكذلك االعتماد على أكسجين 

لنشطة فنستنتج الكذب الدما ، عن طريق الرنين حيث أن األماكن التي  ستهلك أكسجين أك ر تكون وي األماكن ا

على تطوير إمكانياتها وقدراتها على أسس علمية باستمرار، وذلك  أجهزة الشرطةومن خالل حرص  سريعا أيضا 

مع ما يتبع ذلك من توافد كبير للعمالة واملوظفين من و للقيام باملهام الجسام امللقاة على عاتقها، ومواجهة التحديات 

ه من إيجاد أفضل السبل لتوفير بيئة آمنة للمواطن واملقيم والعاملين ضمن هذه مختلف الجنسيات، وما يترتب علي

االستثمارات الكبر، فكلما  عددت وسائل وأساليب الجرائم من قتل أو سرقة أو سطو مسل  أو إرهاب، كلما تطورت 

لكشف عنها والوقاية وسائل الكشف عنها، األمر الذي يجعل علوم األدلة الجنائية مرتبطة بتطور الجريمة وطرق ا

 .(83 منها، والبحث وراء الحقيقة و عقب املجرمين

 املبحث الثالث

 فعالية األدلة املادية املستمدة من الوسائل الحديثة

أن دور القاض ي يقتصر على فح  مدى توفر األحكام القانونية املتعلقة باإلثبات، والتحقق من مراعاة الشروط 

إن كما عمال اقتناعه الشخو ي ب حة األدلة املقدمة له في كل واقعة  عر  عليه، القانونية املمهدة للحكم دون إ

إثبات أو نفي الجريمة يعتبر من األعمال الفنية البحتة الواجب القيام بها بكفاءة عالية حتى يبدأ التحقيق، لذلك يعد 

ة في فك وتفسير لغز الجريمة جمع األدلة املادية بأسلوب علمي حديث واالستفادة من مدلوالتها وي حجر الزاوي

والتعرف على األداة املستخدمة في تنفيذها و كيفية ارتكابها، األمر الذي سيساهم إلى إدخال القناعة الوجدانية في 

 نفس القاض ي لينطق بالحكم وهو مرتاح الضمير.

ورة علمية في مجال ولقد بات استخدام هذا النوع من وسائل التقنية الحديثة هو األك ر شيوعا وأحدث بذلك ث

اإلثبات الجنائي، مما أدى إلى إثارة الكثير من الجدل واالختالف حول فعالية األدلة العلمية الحديثة، ومدى قدرتها في 

مواجهة سلطة القاض ي، خاصة بعد فتح مجال الخبرة وصوال إلى القناعة الشخصية بفضل املكتشفات العلمية، األمر 

 مهمة القاض ي في عملية اإلثبات وعلى ضوء ذلك سنتناول الذي أثار بدوره الجدل حول 

 املطلب األول:القيمة الثبوتية للدليل املادي الحديث

 : الدليل باستخدام اآلثار املادية البيولوجيةنياملطلب الثا

                                                           
)82) P. Podsiadlo, S. Paternel, J.M. Rouillard, Z.F. Zhang, J. Lee, J.W. Lee, Layer-by-layer 

assembly of nacre-like nanostructured composites with antimicrobial properties, Langmuir 
21 (2005) 11915–11921. 

 12لناشئة في تقنية النانو، مرجع سابق الهند ص فاندان براسادا ، سالي لوكوسيب، الليت براسادا:  تطبيقات الطب الشرعي ا (83(
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 املطلب األول 

 القيمة الثبوتية للدليل املادي الحديث

زة في معالم نظام اإلثبات الجنائي، تتمثل في استحداث وسائل لقد أدى التقدم العلمي الكبير إلى ظهور عالمات بار 

علمية جديدة  ستطيع التغلب على كل محاوالت املتهم لتضليل العدالة وكشف ما قد يطمسه من أثار في سعيه نحو 

، إثبات براءته بشتى الطرق. وإذا كانت الجريمة املعاصرة قد  غيرت أبعادها وتميزت بسمات خاصة وأنماط جديدة

فانه يصبح من الضروري أن يتغير تبعا لذلك أسلوب كشفها وطريقة إثباتها، يصبح الدليل املادي الرتباطه بالتطور 

 . (84  عاصرة وتقديم أدلة اإلدانة فيهاالعلمي ذا دور رئيل ي في كشف الجريمة امل

وأدلة علمية حديثة ومتطورة، وبما أن العلم قد استحدث الكثير من أساليب اإلثبات، وأعطى جهات التحقيق وسائل 

ربما ال يمكن حصرها من حيث التعداد أو توقف نشأتها االستمرارية في التطور،  نوالحها في الفروع التالية ففي 

نوال  الدليل املادي  لثانيالفرع ا، وفي جمع األدلة اإللكترونية بمعرفة مأموري الضبط القضائياألول نوال   الفرع 

 ملا يلي:اإلقناعية للدليل املادي الحديث القوةنوال   الفرع الثالث، وفي قة للشخصيةباستخدام اآلثار املحق
ً
 ، وفقا

 جمع األدلة اإللكترونية بمعرفة مأموري الضبط القضائيالفرع  األول: 

ن الدليل الجنائي هو الواقعة التي يستمد منها القاض ي البرهان على إثبات قناعته بالحكم الذي ينتهي إليه وذلك أل 

مرحلة الحكم وي املرحلة الحاسمة التي تقرر املصير النهائي في الدعوى الجنائية وتفصل بين اإلدانة والبراءة وذلك أما 

بتحقيق حالة اليقين لدى القاض ي فيحكم باإلدانة أو ترجيح موقف الشك لديه فيحكم بالبراءة واملحور في ذلك هو 

الدليل عما قد يختلط به من  عبيرات أخرى، كاإلثبات ووسيلة الوصول ويبقى بعد ذلك ضرورة تمييز  الدليل الجنائي

 (85 إلى الدليل وكذلك ضرورة تميز األدلة عن وسائل االستدالل 

فاإلدانة ال تبنى إال على أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقين في نفس القاض ي وبناء عليه ال يجوز أن تبني اإلدانة على 

ي إذا اعتمد عليها وحدها كسند لحكمه، ولكن االستدالل يدعم وييازر األدلة مجرد االستدالل، فيخطئ القاض 

القائمة بالفعل ويعلل ذلك بأنه ال يتوافر في وسائل االستدالل الضمانات والشروط التي يتطل ها القانون في الدليل 

ادة للمحقق والتي تقتضيها حماية فالسلطة املختصة باالستدالل ال يتوافر لها الخبرة والضمانات التي تتوافر ع الجنائي

حقوق األفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون، فسلطة االستدالل من رجال الشرطة قد يسيئون الظن باملتهم 

اإلدارة وتحكمهم مطاردة املجرمين ويرجحون اعتبارات الكشف عن الجريمة على ضمانات الحرية الفردية بينما 

التطور العلمي والتقني الذي يقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، فاملعيار إذن هو تهتم بالعامة لألدلة الجنائية 

                                                           
 113ص مرجع سابق أحمد أبو القاسم: الدليل الجنائي املادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص،  (84(
األمنية،  : ضبط األثار واألدلة املادية والجرمية، األبعاد القانونية، ورقة عمل مقدمة لجامعة نايف للعلوم فهد إبراهيم الدوسري  (85(

: النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين النظم الالتينية االنجلوسكسونية، القاهرة، دار  هاللي عبد الاله أحمد، 3، ص 5113

 131، ص 5113، 1النهضة العربية، ط
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وجوب توافر شروط قانونية معينة في الدليل بحيث إذا لم تتوافر األدلة الجنائية أصبح الدليل مجرد وسيلة 

  (86  استدالل

يقبل فيها أي خطأ في التحقيق نتيجة الفح  تقنية الجنائية  عمل على الكشف عن األدلة في الجرائم التي ال أما ال

باستخدام جسيمات النانو تكون ذات مصداقية، وال يمكن أن تكون خاطئة، ألن التطبيقات الجنائية لتقنية النانو 

تركز على مجموعات الحمض النووي، وفي الوقت نفسه لر ية جسيمات النانو، املوجودة في مسرح الجريمة بكل 

إلرهابية واالتجار باملخدرات والسرقة والقتل والغش والقضايا األمنية، ووي من الجرائم التي ال األنشطة امثل مكان 

 لقانون اإلجراءات الجزائية باملادة  و  (87 يقبل فيها أي خطأ في التحقيق، فطبيعة الجريمة ليس لها حدود 
ً
( 31وفقا

وجمع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق يقوم مأموري الضبط القضائي بتقو ي الجرائم والبحث عن مرتكبيها 

 ( 88 واالتهام 

  وملا كان استخدام تقنية االتصال عن بعد في مجال اإلجراءات الجزائية
ً
مكمال لقانون اإلجراءات الجزائية، ووفقا

جرائم بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية املعلومات تخت  النيابة االتحادية ل 5117( لسنة 551للقرار الوزاري رقم  

، 53، 11، 17تقنية املعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية في الجرائم املنصوص عليها في املواد  

في شأن مكافحة جرائم تقنية  5115( لسنة 2( من املرسوم بقانون اتحادي رقم 37، 32، 32، 35، 31، 57، 52

 ال تقبل التج
ً
زئة، والتي تقع في دوائر االختصاص املكاني للنيابات العامة املعلومات ووي جرائم مرتبطة ارتباطا

االتحادية، وللنائب العام أن يحيل إلى نيابة جرائم تقنية املعلومات أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقت  ى القوانين 

وللنائب  (89 السارية في الدولة متى ارتكبت باستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات إذ دعت مصلحة العمل ذلك 

 العتبارات مصلحة العمل، إحالة بعض الجرائم إلى النيابات االتحادية ملباشرة التحقيق 
ً
 ملا يقرره تحقيقا

ً
العام وفقا

 .(90 ويكون التصرف من نيابة جرائم تقنية املعلومات 

 باملادة  
ً
ق، وتقو ي الجرائم، يقوم مأموري الضبط القضائي مباشرة التحقي 551/5117( من القرار الوزاري 5وعمال

، 35، 31، 57، 52، 53، 11، 17والبحث عن مرتكبيها، وجمع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام في املواد  

                                                           
مود نجيب حسني: شرح قانون مح، 14األدلة اإللكترونية ودورها في اإلثبات الجنائي مرجع سابق ص  الطحاوي:أحمد بوسف  (86(

 .347، 5112، 2اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط
 115 - 131: مرجع سابق ص  : النظرية العامة لإلثبات الجنائي هاللي عبد الاله أحمد (87(
ون اإلجراءات الجزائية، نشر بالجريدة بشأن إصدار قان1115( لسنة 32( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم  31املادة   (88(

 عدل 14/15/5112،تم  عديله في 1115-4-52 وعمل به من تاريا 52/1/1115، بتاريا 55مكرر السنة  533 العدد الرسمية،
ً
، وأخيرا

 ، والذي اضيفت به املراقبة اإللكترونية5113لسنة  17باملرسوم بقانون اتحادي رقم 
  14/3/5117بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية املعلومات والصادر بتاريا  5117( لسنة 551وزاري رقم  ( من القرار ال5املادة   (89(
 العتبارات مصلحة العمل، إحالة بعض الجرائم الواردة في الفقرة األولى من املادة 3املادة   (90(

ً
 ملا يقرره تحقيقا

ً
( 5( للنائب العام وفقا

 ية ملباشرة التحقيق، وفي جميع األحوال يكون التصرف لنيابة جرائم تقنية املعلوماتمن هذا القرار إلى النيابات االتحاد
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واملرتبطة بجرائم ال تقبل التجزئة ووي جرائم البث أو ( 91 من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات(  37، 32، 32

 في نظام إلكتروني والحصول على أي اإلرسال أو النشر أو إعادة 
ً
نشر مواد إباحية أو أنشطة للقمار أو تخزينها إلكترونيا

محتويات اتصال السلكي أو إلكتروني استخدمه املتهم والتي تقع في دوائر االختصاص املكاني للنيابات العامة 

يمة أخرى معاقب عليها بمقت  ى القوانين االتحادية، وللنائب العام أن يحيل إلى نيابة جرائم تقنية املعلومات أي جر 

السارية في الدولة متى ارتكبت باستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات إذ دعت مصلحة العمل ذلك وقد ترك 

املشرع االتحادي للمحقق من مأموري الضبط القضائي ووكالء النيابة العامة بصفة عامة الحرية الكاملة في 

ألجل الصعوبة في البحث عن ة الجنائية الستخالص الدليل الرقمي، بتقنية االتصال عن بعد خبراء األدلاالستعانة ب

األدلة فالسلطات املختصة يجب أن تقوم بتعداد رجال الضبط الجنائي وقضاة الحكم، للبحث عن أدلة اإلثبات في 

قنية، الذي يتسم الكشف عنه وإثباته ميدان املعلوماتية؛ إذ ال بد لهم من الدراية الكافية لطبيعة هذا النوع من الت

بصعوبات بالغة، وفي عالم املعلوماتية القائم على تقنية االتصاالت والتوصيالت والوسائط اإللكترونية، ال  ستطيع 

 سلطة البحث والتحري والتحقيق تطبيق اإلجراءات التقليدية على غالبية جرائم تقنية املعلومات.

: مرحلة جمع االستدالالت
ً
ووي مرحلة ليست من مراحل الدعوى الجزائية، ويلزم توافر األدلة الكافية على  :أوال

 لدى جهات التحقيق، وأن تتوافر لدى الجاني اإلرادة 
ً
 فيها ومعلوما

ً
 أو شريكا

ً
ارتكاب الجريمة وأن يكون املتهم فاعال

دالل سابقة وتمهيدية لتحريك الجنائية والتي وي عماد الركن املعنوي للجريمة، وعلى ذلك فتن اجراءات االست

الدعوى الجزائية ووي ليست من مراحل الدعوى الجزائية، على النقيض من إجراءات التحقيق والتي تتحرك بها 

الدعوى الجزائية، إذ أن التحقيق يعني كشف الحقيقة عن جريمة ارتكبت ويستلزم الحياد التام ذلك أن كافة 

تهدف إلى كشف الحقيقة، والوصول ألى الحقيقة يستتبع الحياد التام وعدم  االجراءات الخاصة بالتحقيق االبتدائي

االنحياز إلى جهة أو طرف معين دون اآلخر، وعلى ذلك فتن جمع األدلة وتدقيقها والتحقق من كفاية وقوع الفعل 

في مرحلة التحقيق  الجرمي ونس ته لفاعله يحتاج بالضرورة إلى الحياد، وهو دور أصيل للنيابة العامة ال يكون إال 

االبتدائي، وقبل تحولها لدورها التالي وهو دور سلطة االتهام كخصم في مواجهة املتهم، والذي يتطلب من النيابة 

 .( 92 هم على الفعل الجرمي الذي اقترفهالعامة عدم الوقوف على الحياد بل تقديم كافة األدلة نحو إدانة املت

العامة في مرحلة تحريك الدعوى الجزائية سلطة التصرف في التحقيق، بأن مكنها وقد منح املشرع اإلمارا ي للنيابة 

من إصدار قرار بأال وجه إلقامة الدعوى الجزائية إذا ما قدرت عدم مالءمة رفع األمر إلى املحكمة، وفقا لسلطتها 

قضاء، وأحالت املتهم إلى املحكمة التقديرية أما إذا ما قدرت أنه من املالئم للصال  العام والعدالة رفع األمر إلى ال

املختصة، وهذا في الجرائم املوصوفة بألها مخالفة أو جنحة، أما إذا ما رأت أنه ال بد من إجراء تحقيق في الدعوى، 

تقوم النيابة العامة بتجراء هذا التحقيق غير أن سلطة النيابة العامة في تقدير عدم إجراء التحقيق أو حفو األوراق 

ة في هذه الحالة، ذلك أن املشرع أخضع سلطة النيابة العامة لحتمية التحقيق في الجنايات، وقد نصت ليست مطلق

                                                           
في  5115( لسنة 2في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات املرسوم بقانون اتحادي رقم  5115( لسنة 2املرسوم بقانون اتحادي رقم  (91(

، 233، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5113( لسنة 5ن اتحادي رقم  شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، واملعدل باملرسوم بقانو 

 31/7/5113، بتاريا 43للسنة
  35ص  1133، 1محمود محمود مصطفي، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط (92(
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( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي على أن: تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات 22املادة  

 كونه  وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك ويالحو من خالل هذا الن  أن إجراء
ً
النيابة العامة تحقيقا في الجنايات وجوبيا

  .(93 من النظام العام

إال أن املشرع قيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، في الحاالت التي اشترط فيها تقديم شكوى 

لى أنه: ال يجوز أن من قانون اإلجراءات الجزائية ع 11املجني عليه، أو حصول إذن أو صدور طلب، فقد نصت املادة 

إال بناء على شكوى خطية أو شفوية من املجني عليه أو ممن يقوم مقامه  (94 ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم 

، إال أن املشرع لم يخول النيابة العامة سلطة التدخل في وظيفة الحكم بينما منحها سلطة التحقيق االبتدائي، 
ً
قانونا

دور لها في إصدار الحكم إال ألها تملك حق الطعن في األحكام والقرارات بتتباع طرق الطعن وإن كانت النيابة العامة ال 

العادية أو الغير عادية أمام املحكمة املختصة، باإلضافة إلى ألها وي الجهة املختصة بتنفيذ األحكام القضائية سواء 

 .(95 الصادرة بالبراءة أم باإلدانة 

: التحري وكشف غموض جرائ
ً
ذات الصلة  إن الجرائم :م بواسطة تقنية االتصال عن بعد والحاسب اآلليثانيا

هذه  وسهولة إخفائها، دقة وسرعة محو آثارها تنفيذها، بالحاسب اآللي، تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، وسرعة

الحاسب  مةبأنظ املعرفة جهات التحري والتحقيق واملحاكمة على درجة كبيرة من أن تكون  تقت  ي الخصائ  العامة

مع القدرة على كشف غمو  هذه الجرائم  بواسطتها، عليها أو اآللي، وكيفية  شغلها، وأساليب ارتكاب الجرائم

 األجهزة البيانات او األدوات التي استخدمت في ارتكابها والتحفو على كشفها وضبط بشألها من حيث وسرعة التصرف

عملية  التحريات املبدئية قبل ويمكن إجراء بعض( 96  للجريمة الالتي استخدمت في ارتكابها او تلك التي تكون مح

مرتك ها، وجميع األدلة املتعلقة بها  الجريمة تمهيدا لضبط التفتيش أو الضبط والتحقيق، توصال لكشف غمو 

 للمجني عليه تقدم خدمات كبيرة لرجال الشرطة، أو لسلطة التحقيق من معلومات، تحقق فائدة كبيرة في ويمكن

                                                           
مكرر السنة  533 العدد الرسميةة ت الجزائية نشر بالجريدإلجراءابتصدار قانون ا1115 لسنة 32 االتحادي رقم قانون الب املرسوم (93(

 عدل باملرسوم بقانون اتحادي 14/15/5112، تم  عديله في 1115-4-52 وعمل به من تاريا 52/1/1115 ا بتاري الثانية والعشرين
ً
، وأخيرا

 ، والذي اضيفت به املراقبة اإللكترونية5113لسنة  17رقم 
 للجاني، أو كان أحد أصوله أو ووي جرائم السرقة واال  (94(

ً
حتيال وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املتحصلة منها إذا كان املجني عليه زوجا

 أو مثقلة بحق لشخ  آخر. عدم  سليم الصغير إلى من له الحق في طلبه 
ً
 أو إداريا

ً
فروعه، ولم تكن هذه األشياء م جوزا عليها قضائيا

له، االمتناع عن أداء النفقة، أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو املسكن املحكوم بها، سب األشخاص ونزعه من سلطة من يتواله أو يكف

وقذفهم، والجرائم األخرى التي ين  عليها القانون وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علم املجني عليه بالجريمة ومرتك ها ما لم 

لنيابة العامة بسلطة مباشرة الدعوى العمومية في الدعوى املحركة من قبل الجهات ين  القانون؛ على خالف ذلك، ورغم استاثار ا

 القضائية في حالتي التصدي وجرائم الجلسات.
: شرح قانون االجراءات الجزائية لدولة االمارات العربية املتحدة ،املحاكمة والحكم واشكاالت التنفيذ وطرق  أبو الوفا محمد أبو الوفا (95(

: سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون  ، عالء زكي 2، ص 5113، جامعة االمارات، 1الحكام، طالطعن في ا

 4، ص5114، مكتبة الوفاء القانونية ، 1اإلجراءات الجنائية، ط
حسين بن ، 42جع سابق، ص : استخدام تكنولوجيا املعلومات لتسيير إجراءات التقاض ي املدني، مر  محمود مختار عبد املغيث محمد (96(

 42، ص 5117، القاهرة، دار النهضة العربية،1ط: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم اإلنترنت،  سعيد الغافري 
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ارتكابها، واالشخاص املشتبه فيهم،  عرفة طبيعة الجريمة التي وقعت واساليب ارتكابها، واألدوات املستخدمة فيم

 .(97 أم ال  وبواعث الجريمة، وما إذا كان هناك شهود

: الدليل الرقمي االلكترونية
ً
كما  أن وهو  دليل من قبيل األدلة الفنية أو العلمية، األدلة املستمدة من اآللة،   ثالثا

فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أجهزة تجميع وتحليل فحواه ليكون دليل إثباتها  واألصل أن الدليل 

الرقمي غير مادي، يتكون من بيانات ومعلومات ذات هيئة رقمية غير ملموسة وإخراجه في شكل مادي ملموس يتطلب 

ام نظم برمجية حاسوبية، ويتميز بالسرعة والسهولة وصعوبة محوه االستعانة بأجهزة الحاسب اآللي وأدواته واستخد

أو تحطيمه وإن حاول الجاني محو الدليل الرقمي، فتن هذه املحاولة بذاتها  سجل عليه كدليل، كما أن الطبيعة 

الفنية للدليل الرقمي تكمن في إخضاعه لبعض البرامج والتطبيقات للتعرف على ما إذا كان قد  عر  للغش 

التحريف، هذا من ناحية الجانب اإليجادي، أما من حيث الجانب السلبي، فتن ذلك يتمثل في االستخدام غير و 

املشروع أو غير املصرح به للحاسب اآللي واإلنترنت وما عرف بجرائم اإللكترونية أو املعلوماتية وما يكتنف ذلك من 

الذي يتطلب وسائل تقنية وقواعد قانونية تحيطه بسياج مشكالت علي املستوى التنظيمي والقانوني والتقني، األمر 

من الحماية وهو ما أدي إلي صدور العديد من التشريعات كمحاولة لوضع ضوابط وتنظيم قانوني بقصد توفير 

 .( 98 الحماية الالزمة للمستخدمين والقائمين على تقديم خدمة اإلنترنت 

بات الجنائي تتمثل في مشروعية الدليل الرقمي وحجيته بحيث يمكن والقيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال اإلث

القول إن النظم القانونية تختلف في موقفها من األدلة التي تقبل كأساس للحكم باإلدانة، فهناك اتجاهان رئيسيين 

ثبات، كما يحدد األول نظام األدلة القانونية بمعنى أن املشرع يحدد األدلة التي يجوز للقاض ي اللجوء إليها في اإل

القيمة االقناعية لكل دليل، فال س يل لالستناد إلى أي دليل لم ين  القانون عليه صراحة ضمن أدلة اإلثبات، كما 

أنه ال دور للقاض ي في تقدير القيمة االقناعية للدليل، ولذا يسمى هذا النظام بنظام اإلثبات القانوني أو املقيد، 

االنجلوسكسونية؛ أما عن الثاني نظام اإلثبات الحر فهو يسود في  ظل األنظمة ويسود هذا النظام في األنظمة 

الالتينية ، ووفقا لهذا النظام يتمتع القاض ي الجنائي بحرية مطلقة في إثبات الوقائع املعروضة عليه، فال يلزمه 

ا، فالدليل الرقمي سيكون القانون االستناد إليها في تكوين قناعته، أي أن األصل في هذا النظام مشروعية وجوده

 .( 99 مشروعا من حيث الوجود است حابا لألصل 

وقد تبنت بعض التشريعات نظام اإلثبات املقيد أو ما يعرف بنظام األدلة القانونية مع تمتع القاض ي بسلطة واسعة 

ملشرع بنظام الجمع بين في تقدير الدليل، والبعض األخر من التشريعات تبنى نظام األدلة القانونية الحرة، وقد أخذ ا

                                                           
(97)   Spreutels (J.P.): Les crimes informatique ET d' autres crimes dans le domaine de la technology informatique en Belgique, 

Rev. Int. dr. pen. 1993. P.161. 
 71.ص  1111، القاهرة، دار النهضة العربية، 1سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم املرتكبة عبر االنترنت، ط (98(

 وما بعدها
، مأمون سالمة: 13. ص 14515أحمد فتحي سرور: املركز القانوني للنيابة العامة، مقال، مدونة صحيفة األهرام املصرية العدد  (99(

 22، ص 5115، القاهرة، دار النهضة العربية، 1اإلجراءات الجنائية في التشريع املصري الجزء الثاني، ط
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النظامين إما عن مشروعية الحصول على الدليل فقد تركز بشكل أساس ي  في إجراءات التفتيش للبحث عن هذا 

الدليل والتي يمكن حصره في مدى مشروعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه في الوسط االفتراض ي، بالرغم من 

تراض ي وضبط محتوياته، إال أن هناك اجتهادات بالخصوص على عدم الن  صراحة على جواز تفتيش الوسط االف

، حيث إن تمتع األدلة الرقمية 
ً
اعتبار إن التفتيش عن الدليل الرقمي في الوسط االفتراض ي وضبط محتوياته مشروعا

ب جية قاطعة في الداللة على الوقائع التي يتضمنها، ويمكن التغلب على مشكلة الشك في مصداقيتها من خالل 

وسايرت بعض القوانين العربية هذا التطور الحاصل في ( 100 إخضاعها الختبارات تمكن من التأكد من صحتها 

 إلى حد كبير بقانون األون سترال النموذ ي الذي بين املراد 
ً
الوسائل املستحدثة وحددت للكتابة الرقمية معنى متأثرا

و إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو من رسالة البيانات بألها املعلومات التي يتم إنشا ها أ

بوسائل مشابهة بما في ذلك على س يل املثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية أو البرق أو التلكس أو النس  

 البرقي.

 الدليل املادي باستخدام اآلثار املحققة للشخصية الثاني الفرع 

على كل ما يع ر عليه من أشياء أو مواد، أو أثار في مكان الجريمة والتي تفيد في تحديد  لفو الدليل املادييدل 

فغالبا ما يترك الجاني عند ارتكاب جريمته آثار مادية مكان الجريمة، ألنه مهما  (101  شخصية الجاني وكشف الحقيقة

ال بد وأن يترك أي أثر، والس ب في ذلك في كل اآلثار الناجمة عن الجريمة إال أنه وفي النهاية على محو احتاط وحرص 

رأي العلماء الحالة النفسية واالنفعاالت التي تصاحب الجاني والقلق الذي يسيطر عليه سواء أثناء التنفيذ أو بعده 

و لذلك  نفرق بين الدليل املادي واألثر املادي، إذ يعرف األثر املادي بأنه كل ما يتخلف عن مسرح الجريمة ومتعلقاته أ

 ،  (102 من الجاني وأدواته من أثار نتيجة الحركة واملالمسة الناشئة من األفعال املكونة للجريمة

وهو حالة منطقية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فح  علمي أو فني ألثر مادي تخلف ، أما الدليل املادي

بمرحلتين  وقبل بلوغه مرحلة الدليل يمرعن جريمة وله من الخصائ  ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته، فاألثر 

املرحلة األولى وي عبارة عن آثار مادية يتم تحصيلها وجمعها بدقة وحذر من مكان الحادث، أما املرحلة الثانية فتبدأ 

من وصول األثر إلى املعمل الجنائي إلجراء عملية املضاهاة والفح  واملقارنة للحصول على ما يميزه و يجعل منه دليال 

وبالرغم من أن ثمة اختالف بين اآلثار املادية وطبيعتها الذاتية، إال . (103 مكن االعتماد عليه سواء في اإلدانة أو البراءةي

                                                           
مريم بازهة: آثار استعمال املعلومات على العمل  .13اسعد فاضل منديل: التقاض ي عن بعد دراسة قانونية، مرجع سابق ص  (100(

 .133، ص 5112، نونبر/ شرين الثاني 53امللف، العدد  القضائي، مقالة منشورة بمجلة
، 331، 311، ص 5111، عمان، األردن، دار املناه  للنشر والتوزيع، 1محمد حماد الهيتي: التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية، ط (101(

، الريا ، أكاديمية نايف 1ط إبراهيم صادق الجندي، حسين حسن الحصيني: تطبيقات البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي،

 1، ص 5115العربية للعلوم األمنية،
، 31، ص 5111، عمان األردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،1منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، ط (102(

 3باسل محمود علي: الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، مقال منشور، ص.
أحمد بن دخيل اهللا الردادي: معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع استكماال ملتطلبات املاجستير، الريا ، املركز  (103(

 3ص. 1131العردي للدراسات األمنية والتدريب،
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ألها جميعا تتحد في هدفها وغايتها أال وهو الكشف عن الحقيقة والوصول إليها وفي النهاية تأكيد نسبتها إلى متهم 

 والحها كما يلي:معين، أو نفي االتهام املوجه إليه ون

: التقنيات الفنية للتعامل مع األثر املادي.
ً
 أوال

 عتبر اآلثار من أهم ما يستعين به املحقق في تحقيقه للوصول إلى اكتشاف الجاني وس ب ارتكاب الجريمة، لذلك نجد 

ثر، ويقصد أن األثر املادي يكتل ي أهمية بالغة، ألنه غالبا ما ييدي إلى التحقق من ذاتية وشخصية صاحب األ

بتحقيق الذاتية أو الشخصية  عيين الش يء وتميزه عن سواه بصفاته ومميزاته التي تخت  بما دون غيره والتي ال 

فجمع أدلة الجريمة من األمور الشاقة باعتبارها محاولة النتزاع الحقيقة، للوقوف على جادة ، يشاركه فيها ش يء آخر

 كما يلي: ر ودقة مع التقنياتالصواب، ولن يتأ ى ذلك إال بالتعامل بحذ

نظرا ألهمية األثر املادي في املجال الجنائي، فانه يجب التعامل معه بدقة وحذر لضمان  ( التعامل مع األثر املادي:1)

سالمته من التلف نظرا لطبيعته الحساسة، لذلك فتن األساليب الواجب إتباعها في  سجيل وحفو ورفع ونقل هذا 

ب أن تكون قائمة على أساس علمي سليم، حتى يتسنى لنا الحصول على دليل جنائي يعتمد عليه النوع من اآلثار، يج

 اإلثبات،

يقصد باملعاينة ذلك الفح  الدقيق واملتأني في االنتقال السريع ملعاينة مسرح الجريمة واملحافظة على األثر: -1

مع األدلة وإثبات حالة كل من مكان مكان الحادث وما يتصل به من أشياء وأشخاص، يجريه املحقق بقصد ج

 .(104  الجريمة وشخ  املتهم واملجني عليه واألشياء التي لها عالقة بالجريمة التي وقعت

فاإلسراع إلى مسرح الجريمة فور تلقي البال  من املسائل الهامة املساعدة في املحافظة على مسرح الجريمة، كما تركه 

دلة املوجودة به، كذلك دون تأثرها بالعوامل الخارجية التي قد  ساهم في إتالفها، الجاني دون عبث أو تدمير لآلثار واأل 

فعادة ما تحدث الجريمة في العراء واألماكن املكشوفة، مما ييدي إلى  عرضها إلى عدة عوامل طبيعية تجعلها عرضة 

. (105 ن الجريمة كل حسب ظروفه للتلف والضياع، كما قد يساهم كل من الجاني أو املجني عليه في التأثير على مكا

أوجب على مأمور الضبط  (106 /أجراءات جزائية( 43ونظرا ألهمية هذا اإلجراء نجد أن املشرع االتحادي باملادة  

القضائي في حالة التل س بجريمة أن ينتقل فورا ملحل الواقعة ويعاين اآلثار املادية للجريمة ويحافو عليها كما منع 

                                                           
 الردادي: معاينة مسرح الجريمة أحمد بن دخيل اهللا، 33، مرجع سابق ، منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي (104(

 2، مرجع سابق صبين النظرية والتطبيق
 115 - 131هاللي عبد الاله أحمد: النظرية العامة لإلثبات الجنائي: مرجع سابق ص  (105(
أمور الضبط ( على م43في ن  املادة   5113( لسنة 17، اإلجراءات الجزائية االتحادي املعدل باملرسوم  1115لسنة  32قانون رقم  (106(

القضائي في حالة التل س بجريمة أن ينتقل فورا ملحل الواقعة ويعاين اآلثار املادية للجريمة ويحافو عليها ويث ت حالة األماكن 

يضاحات في شأن الواقعة واألشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إ

إخطار النيابة العامة فورا بانتقاله. وعلى النيابة العامة االنتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متل س  ، وعليهومرتكبيها

 بها.
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دي إلى  غيير األماكن التي وقعت فيها الجريمة من غير ذوي االختصاص، كما خول  ملأمور الضبط القيام بأي إجراء يي 

 (107  /أجراءات جزائية(44القضائي عند انتقاله في جريمة متل س بها أن يمنع الحاضرين باملادة  

ة والوضعية التي وجد فيها يقوم املحقق الجنائي ودعد إيجاده لألثر املادي بوصفه على الحالوصف األثر وتصويره: -2

في مسرح الجريمة، كما يقوم بوصف مداخل ومخارج مكان الجريمة وما قد يوجد بها من آثار، وإذا كانت الجريمة 

قتل يقوم بوصف الجثة وربطها باملعالم الثابتة، وتحديد وضعها الذي كانت عليه، كما يعين أماكن األسلحة 

ذلك بعملية التصوير، ويعد هذا األخير  سجيال مرئيا لألثر املادي في مسرح املستخدمة في الجريمة، ثم يقوم بعد 

الجريمة يجمع بين وضوح ودقة التصوير ويعمل على إظهار األثر على حقيقته دون  غيير، وللتصوير سواء كان 

يساعد في كشف  ، كمافوتوغرافيا أو تلفزيونيا أهمية كبيرة في معرفة حجم األثر ولونه وما  شير إليه من دالالت

 .(108  غمو  الجريمة

يكون األثر ظاهرا  تختلف اآلثار املادية املتواجدة بمسرح الجريمة باختالف نوع الجريمة فقد رفع األثر املادي :-3

يدرك بالعين املجردة، وقد يكون خفيا يحتاج ألجهزة متطورة، لكشفه، ودغض النظر عن نوع األثر فأنه يجب على 

ائي االستعانة بخبراء مختصين في األمور التي تتطلب الخبرة، إذ يبدأ عمل الخبير بمعاينة مسرح مأموري الضبط القض

الجريمة والفح  الدقيق والكامل للكشف عن اآلثار املادية وتحدد املواد واألدوات واألجهزة الالزمة لهذا الغر ، 

خذ إجراءات ورفعها، وفي الحقيقة ال توجد وعندما يتم الكشف عن هذه اآلثار تحدد مواقعها ويتم تصويرها ثم تت

 .(109 قاعدة عامة تتبع في رفع اآلثار الن لكل اثر أساليبه التي تناسبه

املكان والكمية  إن كل اثر مادي له أساليب رفعه وتحريزه بما يتناسب مع طبيعته وظروفتحريز األثر املادي: -4

وعناية للمحافظة عليها من التلف أو العبث بها وتبديلها، أو  املعثور عليها، لذلك يجب تحريز اآلثار املادية بدقة

اختالطها بآثار أخرى، مما ييثر على مصداقيتها وقيمتها في اإلثبات الجنائي، لذلك يجب أن تحرز اآلثار املختلفة 

لقيام منفصلة عن بعضها وال يجمع بين أك ر من اثر في حرز واحد وتحفو في مكان مناسب لضمان سالمتها ودعد ا

 .(110 بعملية التحريز يدون عليه البيانات إلرسالها إلى املعمل الجنائي أو مصلحة الطب الشرعي التخاذ اإلجراءات

                                                           
اإلجراءات الجزائية االتحادي املعدل على أنه:  ملأمور الضبط القضائي عند انتقاله في 1115لسنة  32( من قانون رقم 44ن  املادة   (107(

بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو االبتعاد عنه حتى يتم تحرير املحضر وله أن يستدعي في الحال من جريمة متل س 

يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فتذا خالف أحد الحاضرين األمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو املتنع 

ك في املحضر ويعر  األمر على النيابة العامة إلتخاذ ما تراه. وتحكم املحكمة املختصة على أحد ممن دعوا عن الحضور ، يث ت ذل

 املخالف أو املمتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة ال يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.
العصيمي العمري:  ، جزاء غازي 527-523محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، ص  (108(

 141ص 5115،الريا ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،1إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم املقيدة ضد مجهول،ط
، 1124، يناير 54حسن عثمان البنهاري: األن روبولوجيا علم صفات اإلنسان وقضايا تنازع البنوة، مصر، مجلة األمن العام، العدد  (109(

 54ص 
حسن عثمان البنهاري: األن روبولوجيا علم صفات اإلنسان ، 113محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، ص  (110(

 52مرجع سابق ص وقضايا تنازع البنوة،
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 تصنيف اآلثار املادية: (2)

لقد ظهرت محاوالت عديدة لتقسيم اآلثار املادية إذ يمكن تصنيفها إلى عدة أصناف اعتمادا على حاالت األثر املادي 

 طبيعته أو حجمه. أو مصدره، أو 

اآلثار املادية الظاهرة وي تلك اآلثار التي يمكن للمحقق الجنائي أن يدركها بالعين املجردة دون  حسب ظهورها:-1

االستعانة بالوسائل العلمية األخرى، اآلثار املادية الخفية وي تلك اآلثار التي ال يمكن إدراكها بالعين املجردة، ويتطلب 

 وسائل العلمية والفنية كالبصمات غير الظاهرة، أو آثار الدم.كشفها االستعانة بال

ووي آثار حيوية  شمل مجموعة اآلثار التي يكون مصدرها جسم اإلنسان مثل إفرازات حسب مصدرها وطبيعتها : -2

 الجسم كالشعر، والرائحة ...ال ، وآثار ذات مصادر أخرى ووي آثار املالبس والزجاج والتربة وغيرها.

ووي آثار مادية كبيرة في تلك األجسام الكبيرة التي يلجأ الجاني عادة إلى إخفائها مثل  حجمها وجسامته: حسب-3 

املسدس، أو أي نوع آخر من اآلالت، وأثار مادية صغيرة ال جم ووي التي  سقط من املتهم في مكان الحادث وال 

سوف نقوم بدراسة البصمات املحققة للشخصية ملعرفة تثيرانتباهه مثل األلياف، والتربة...ال  وتأسيسا على ما سبق 

 .(111  مدى قيمتها وحجيتها في العملية االثباتية

طبعات األصابع  عد من الوسائل الفعالة في التعريف بالشخصية كولها تتميز بوجود الخطوط  بصمات األصابع:-4

املنتشرة بسطحها من مواد دهنية تحتوي على  الحليمة، فهذه األخيرة تكون دائما في حالة رطوية ملا تفرز غدد العرق 

املاء ودعض األمالح، فتذا ما وضع اإلنسان يده أو أصبعه على جسم ما، فتن أثر ما بالخطوط من إفرازات يبقى على 

 .(112  هذا الجسم متخذا شكل هذه الخطوط سطح

 :
ً
اإلثبات الجنائي فالبد من االنتباه   عد البصمة من األدلة املهمة فيالبحث عن البصمة في مكان الحادث : ثانيا

حيث مكان حدوث الجريمة، السيما عند ملس األشياء التي يكون من املحتمل تواجد البصمات عليها، لهذا يجب أن 

يجري البحث عليها بعناية وحذر واالبتعاد عن كل امليثرات التي قد  عرضها للتلف. وقد تكون البصمات املتروكة في 

ة ونستطيع ر يتها بالعين املجردة، وهنا يمكن تصويرها في الحال لضمان سالمتها، أما إذا كانت مكان الحادث ظاهر 

هذه اآلثار غير مرئية وخفية، فيجب أوال أن تظهر وذلك من خالل إتباع طرق وأساليب خاصة إلظهارها، ويمكن 

ديد البصمة الوراثية للبقع الدموية وذلك من خالل تح معرفة هوية الجانيستفادة منها في تطبيق هذه التقنية واال 

                                                           
بوسف الطحاوي: ، أحمد 451، ص 1135، 1محمود نجيب حسني: شرح قانون اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط (111(

 14األدلة اإللكترونية ودورها في اإلثبات الجنائي مرجع سابق ص 
 ،144ص ،5112ر النفائس للنشر والتوزيع، دا 1خليفة علي الكعيبي: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، ط (112(



      0202  شتنبر  33 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 

 

57 

 

املوجودة سواء في مكان الجريمة أو على لباس املتهم أو املجني عليه، وكذلك  ستعمل للتحقق من هوية األشخاص في 

  .(113 الكوارث كحوادث الطائرات والحرائق

( DNA أيضا تقنية ألى  ففي هذه الحاالت غالبا ما يصعب التعرف على الجثث نظرا لتشوهها و عفنها، كما  ستخدم 

في تحليل العينات الجنائية لتحديد هوية األشخاص املشتبه فيهم في الجرائم الجنسية، ويتم ذلك بواسطة البصمة 

الوراثية للسائل املنوي الذي يرفع عن مالبس املجني عليه، أو في األماكن الحساسة للمجني عليها واملجني عليه 

متهم وخير مثال عن أهمية البصمة الوراثية في هذا املجال فضيحة "بيل كلنتون" ومقارنتها بالبصمة الوراثية لل

الرئيس األمريكي السابق، ومونيكا لوينسكي التي اتهمته باالغتصاب وإكراهها على ممارسة الفعل الجنل ي دون رضاها 

بقة معه إلى املعمل الجنائي إذ أنه أنكر التهمة املنسوبة إليه، ولذلك قدمت فستانا عليه بقع منوية من عالقة سا

 .(DNA)  114 لفح  ألى 

 : القوة اإلقناعية للدليل املادي الحديث.الفرع الثالث

 عد أساليب تحقيق الشخصية من أهم الوسائل العلمية الشائعة في العصرالحديث من حيث استخدامها ألغرا  

ة الوراثية. مما أدى إلى إثارة عدة  سا الت حول اإلثبات في القضايا الجنائية، سواء كانت بصمات األصابع، أو البصم

مدى حجيتها وهل وي قطعية الداللة ومعصومة من الخطأ   أم أن هذه التقنيات يشوبها نوع من الغمو  وقابلة 

 للخطأ   وما موقف الفقه و القانون و القضاء منها وسنحاول توضيح اإلشكالية من خالل التطرق إلى:

 ألساليب تحقيق شخصية اإلنسان:القيمة املطلقة  -أوال

لقد كانت بصمات األصابع تمثل الوسيلة الرئيسية والفعالة في التحقق من شخصية اإلنسان واحتلت مكان الصدارة 

بين األدلة املادية، ولكن ومع ظهور دليل جديد وهو استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، ونتيجة للتطور 

 .(115 نعكس هذا بدوره على بصمة األصابعة الطرق املتبعة إزاء هذه التقنية االهائل والسريع وحداث

ولكن انطالقا من األسس التي تقوم عليها كلتا الوسيلتين، أجمعت البحوث والتجارب العلمية أن هناك بعض 

يلة ال تكاد تخطئ املميزات التي تميز أساليب تحقيق الشخصية عن غيرها من األدلة، إذ ألها ومن الناحية العلمية وس

في التحقق من نسب الجرائم ملقترفيها إذ تتجلى قطعية داللة البصمة الوراثية في عدم إمكانية تطابق بصمتين 

فرد، باعتبار أنه يختلف من شخ   مختلفتين في العالم أجمع، وهذا النظام هو الذي يقوم بتحديد خصائ  كل

ز بصمات األصابع وي أيضا بميزة عدم تطابق بصمتين لشخصين حتى لو آلخر إال في حالة التوأم املتماثلة، كما تمتا

                                                           
 373، ص 5112، 13اهرة، دار النهضة العربية، ط أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، الق (113(

 553، ص1171، 1مأمون سالمة: شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، دار الفكر العردي، ط
، نافع تكليف مجيد دفار العماري: 111ص 1112، اإلسكندرية، منشاة املعارف،1رمسيس بهنام: البوليس العلمي أو فن التحقيق، ط (114(

 132ص.5111الوراثية ودورها في اإلثبات، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل العراق ، البصمة
 377أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  (115(
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كانا توأمين من بويضة واحدة، وعدم وجود تطابق بين بصمة أصبعين ولو كانا لشخ  واحد وما يزيد وييكد قطعيتها 

 .(116  ةمن الناحية العلمية أن كلتا البصمتين تتواجد في الجنين منذ بداية نشاطه وتكوينه و ستمر مدى الحيا

واستنادا لهذه األسس العلمية اعتبرت البصمة الوراثية وبصمات األصابع دليال قاطعا ال يمكن التشكيك فيه، األمر 

الذي يعطيه قوة تدليلية قاطعة من الناحية العلمية جعل من هذه األدلة تحتل الصدارة بين باقي األدلة من الناحية 

ت أو نفي االتهام عن الجرائم املرتكبة، كما ال يمكن التشكيك في حجيتها في العلمية، باعتبارها دليال قاطعا في إثبا

 .(117  التحقق من شخصية اإلنسان

أن البصمة تتميز بقيمة إثباتية قاطعة ملا  ستند إليه من أساس علمي، و عين إحصائي، وبالتالي يجب األخذ بداللتها 

دفع االتهام عنه، إضافة إلى عدم وجود أدلة أخرى  فبوجود أثر صاحب البصمة مكان الحادث، وعدم قدرته عن

تخالف هذا الدليل باملنطق والعقل، فتن دليل البصمة يصبح دليال علميا قاطعا مستوفيا لكل معلومات وشروط 

الدليل الجنائي، إال أنه وفي الحقيقة وجود البصمة مكان الحادث يعتبر فعال قرينة على وجود الشخ  مكان الحادث 

يعتبر دليال قاطعا على ارتكابه الجريمة، ذلك أن وجود متهم في مسرح الجريمة ال يعني بالضرورة أنه هو الفاعل لكن ال 

أو كان وجوده ألمر عار ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتن وجود عينة أو أثرمن املتهم  األصلي، فربما كان شريكا

رامي فقد يكون األمر كان قبل وقوع الجريمة فمثال وجود سائل على مالبس املجني عليه، ال يعني بالضرورة الفعل اإلج

منوي على مالبس املجني عليها ال يعني بالقطع أنه املتهم، فقد يكون آخر غيره، وال يعني أيضا أن الفعل اإلجرامي 

 .(118 اغتصاب، فقد يكون بالتراض ي

 القيمة النسبية ألساليب تحقيق الشخصية: -ثانيا

الباحثين وعلماء العصر بخصوص األخطاء التي ترتكب في البصمة الوراثية أو بصمات األصابع  لقد تنبه القليل من

شألها كشأن أي تقنية تخضع لسيطرة اإلنسان وبالتالي، يقع فيها ما يقع من األخطاء ال شرية، مما جعلها ليست 

اثية، وباعتبارها دليال علميا يندرج مطلقة أو ميكدة لكي تكون ذات داللة قطعية، الفقه إلى القول أن البصمة الور 

تحت عنوان الخبرة، فتن دورها في اإلثبات ال يتعدى باقي األدلة التي تكون خاضعة لتقدير محكمة املوضوع، وحجتهم 

التي من شألها أن تقلل من القيمة اإلثباتية للبصمة الوراثية ، اذ هناك  في هذا القول أن هناك بعض من األمور 

طأ أثناء رفع العينات البيولوجية من مكان الحادث، وبالتالي إذا وقع الخطأ سواء في عملية الرفع أو احتمال وقوع خ

                                                           
، أحمد أبو القاسم، 31، ص 5112،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1طه كاسب فالح الدرودي: املدخل إلى علم البصمات، ط (116(

الدليل الجنائي املادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الثاني، أطروحة دكتوراه، الريا ، دار النشر باملركز العردي 

 47-42ص 1113للدراسات األمنية والتدريب، ،
عبد الرحيم الحنيطي : استخدام الهندسة ، 3ع سابق، ص مرج ضبط األثار واألدلة املادية والجرمية، الدوسري:فهد إبراهيم  (117(

 12 الوراثية في التعرف على الهوية،  مرجع سابق ص
أبو الوفا محمد إبراهيم: مدى  ،144ص 142، ص خليفة علي الكعيبي: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، مرجع سابق (118(

 373رجع سابق ص حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي م
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 عر  هذه العينات للتلوث، أو اختالطها بعينات أخرى، أدى ذلك إلى ضياع وفساد العينة املرفوعة، وذلك سييدي 

 .(119 جال الجنائيال محالة إلى أن يضعف من القوة اإلثباتية للبصمة الوراثية في امل

كما قد يقع الخطأ في املعمل الجنائي، بس ب سوء استعمال اإلدارة أو الوسيلة التي هيأت للقيام بتحليل تقنية 

البصمة الوراثية، كما قد يتمثل وقوع الخطأ في حقل التحاليل البيولوجية في فساد العينات وعدم صالحياتها 

في حفو لة سواء بتعريف خاطئ أو بتبديل للبيانات املدونة، أو أخطاء للتحليل، أ وأخطاء في بطاقات  عارف األد

 .(120  الدليل من الناحية الفنية

وكذلك نفس الحال بالنسبة لبصمات األصابع إذ هناك بعض من األخطاء التي قد تقع أثناء عملية أخذ البصمات، 

ذه األخطاء املحتملة الوقوع عدم استخدام حبر وذلك راجع إما لتقني أو خبير البصمات، أو لألدوات املستخدمة ومن ه

البصمة بلون فاتح وباهت، وعدم تنظيف معدات  املطابع، واستبداله بحبر آخر مثل حبر األختام مما يتس ب بظهور 

التحبير أو األصابع املراد طباعتها مما سييدي إلى ظهور عالمات غير حقيقية، أو اختفاء بعض مميزات الخطوط 

استخدام الحبر بك رة يتس ب في طمس أو  عتيم الخطوط الحلمية، انزالق األصابع أثناء اخذ  الحلمية، عدم

البصمات مما ييدي إلى طمس أو تلطيا األشكال كل هذه األمور من شألها إن تضعف أو تقلل من قيمتها اإلثباتية، 

املادية، باعتبارها وسيلة علمية متطورة ولكن في حقيقة األمر ال يمكننا التشكيك مطلقا في مستوى نجاعة هذه اآلثار 

ويتت  لنا مما سبق أن أساليب تحقيق الشخصية، وي من دون شك  .(121  في حل الكثير من القضايا املعقدة ساهم 

لها حجية قطعية من حيث ألها حقيقة بيولوجية وعلمية ثابتة ال يرقى إليها الشك، ومن جهة أخرى فتن دورها في 

اقي األدلة األخرى لكي تكون في املقابل ذات داللة قطعية بل وي ذات داللة نس ية، خاضعة لتقدير اإلثبات ال تتعدى ب

 .(122  محكمة املوضوع

 :
ً
 موقف القانون من آثار بصمات األصابع: ثالثا

، ولقد تتمتع بصمات األصابع بأهمية كبيرة في اإلثبات الجنائي، لكولها أثر مادي يتركه الجاني في مكان وقوع الجريمة

أخرى يستند إليها، إذ أن هناك  ثار خالف بين علماء القانون حول االعتماد على للبصمة في حالة عدم توفر أدلة

جانب يرى ضرورة تأييد دليل البصمة بأدلة أخرى، في حين هناك جانب آخر يرى أنه يجوز اإلثبات بالقرائن دونما 

                                                           
  377-372أحمد أبو القاسم: الدليل املادي ودوره في اإلثبات في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص  (119(
جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي  ،512محمود محمد سليم صال : تقنية النانو وعصر علمي جديد، مرجع سابق ص  (120(

 31 صمرجع سابق  والتكنولوجيا الحديثة،
سالم علي الص يحات: الوجيز في إجراءات  ،15و ي وعلم النانو، مرجع سابق  ص تكنولوجيا النانو وعلم الطب الشرعي النانو تكنول (121(

 ، 3ضابط مسرح الجريمة ، مرجع سابق ص 
 ية متناهية الصغر،محمد الدوسري: التقن، وما بعدها 33يمة ، مرجع سابق، ص الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة املا في مجال الجر  (122(

 22مرجع سابق ص 
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قال، فالقرينة القضائية استنتاج القناعة القضائية على واقعة حاجة إلى أدلة أخرى تدعمها باعتبارها دليال مست

 .(123 معينة مجهولة من وقائع أخرى معلومة وفقا ملقتضيات العقل واملنطق

يرى جانب من الفقه  أن القرينة القضائية وي الدالئل أو األمارات، في حين هناك من يفرق بينهما باعتبار أن الدالئل 

ل في تكوين القرينة القضائية، واملقارنة الحقيقية بينها تتم بين النتائج املختلفة التي تيدي أو األمارات وي عنصر يدخ

إلى قرائن قضائية قوية في اإلثبات مثل وجود  إليها الدالئل املختلفة، إذ أن هناك دالئل قوية الداللة بحيث تيدي

 .(124  نتائج قاطعة الداللة في اإلثبات  تيدي إلىاملسروق عند املتهم، وهناك دالئل أخرى ضعيفة بطبيعتها إذ ألها ال 

فالدالئل تتفق مع القرائن في ألها استنتاج الواقعة املجهولة املراد إثباتها، ولكن االختالف بين االثنين يبدو في قوة 

الصلة بين الواقعتين ففي القرائن القضائية يجب أن تكون الصلة بين الواقعتين قوية ومتينة، بحيث يتولد 

االستنتاج من هذه الصلة بحكم الضرورة املنطقية وال تحتمل تأويال مقبوال غيره، أما الدالئل فتن الصلة بين 

الواقعتين ليست قوية وال حتمية، باعتبار أن الواقعة الثانية تحتمل صورا شتى من التأويل، و بناء على ذلك فان 

اد إليها وحدها في اإلدانة، وان كانت تصل  كسند لالتهام واتخاذ الدالئل ال ترقى إلى مرتبة الدليل، وال يمكننا االستن

 .(125  بتدائي كالقبض والتفتيش والتوقيفبعض إجراءات التحقيق اال 

ومن هنا كان اإلثبات بالقرائن وسيلة غير مباشرة باعتبار أن املحكمة ال تتوفر لديها أدلة مباشرة على الواقعة 

يعتبر الدليل املادي أحد أنواع القرينة القضائية، وعلى ذلك يعد الدليل املادي  املنسوبة للمتهم، وعلى هذا النحو 

لذلك اختلفت خطة التشريعات في كيفية الن  على استخدام بصمات األصابع، ، اصطالحا مرادفا للقرينة املادية

التزوير، وفي مجال  / عقوبات مصري(، بأن للبصمة حكم اإلمضاء في تطبيق أحكام552فاملشرع املصري  باملادة  

اإلثبات الجنائي أكدت محكمة النقض عدة مبادئ منها أنه ال ي   الطعن في األساس العلمي لنظرية البصمات، وإذا 

ساور املحكمة شك فيها يقرره الخبير، يتعين عليها االستعانة بغيره من أصل الخبرة لكونه من املسائل الفنية البحتة 

 .(126  نفسها محل الغير التي ال ي   للمحكمة أن تحل

                                                           
جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا ، 37-32مرجع سابق ص  عبد الحميد بسيوني: مفاهيم تكنولوجيا النانو، (123(

 24-41 صمرجع سابق  الحديثة،
إبراهيم صادق الجندي : الطب الشرعي في  ،14 مرجع سابق، طارق إبراهيم الدسوقي عطية: البصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي، (124(

 531-551ص مرجع سابق  التحقيقات الجنائية،
،ص 5111، عمان، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3فاضل زيدان محمد: سلطة القاض ي الجنائي من تقدير األدلة الجنائية، ط (125(

 552-554ات جرائم الحدود والقصاص، الجزء األول، مرجع سابق، ص ، أحمد أبو القاسم: الدليل الجنائي املادي ودوره في إثب351
فاضل زيدان محمد: سلطة القاض ي الجنائي من تقدير األدلة  ،331مرجع ص  محمد حماد الهيتي: التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية، (126(

 ،53-52مرجع سابق ص  النظرية والتطبيق أحمد بن دخيل اهللا الردادي: معاينة مسرح الجريمة بين، 355مرجع سابق ص  الجنائية

 452مرجع سابق ص  محمود نجيب حسني: شرح قانون اإلجراءات الجنائية،
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/ قانون أصول املحاكمات الجزائية السوري( على أنه 172وقد أخذ املشرع السوري نفس حذو املشرع املصري باملادة  

أما  (127  ويحكم القاض ي حسب قناعته الشخصيةتقام البينة في الجنايات والجنح واملخالفات بجميع طرق اإلثبات 

ز لقاض ي التحقيق واملحقق إجبار املتهم أو املجني عليه في جناية أو جنحة أخذ بالنسبة للمشرع العراقي فقد أجا

 أصول املحاكمات الجزائية العراقيمن قانون 71طبعات أصابعه بما يفيد التحقيق، وذلك استنادا إلى حكم املادة  
 128). 

بل قام بتنظيمه من خالل وضع أما بالنسبة للمشرع الفرنل ي فأنه لم يكتفي بالن  صراحة على جواز هذا اإلجراء، 

الصادر بتاريا  32 – 1114قواعد ممارسته من طرف ضباط الشرطة القضائية وذلك بالقانون رقم  

إذ تتمثل هذه القواعد في توافر حالة الضرورة، وترك أمر تقديرها لضباط الشرطة القضائية تحت 1132/15/13،

اإلجراء، وهم األشخاص الذين  األشخاص الذين يخضعون لهذا رقابة النيابة العامة وقضاء التحقيق، كذلك تحديد

يستوقفهم رجال األمن أو الدرك، أو األشخاص الذين يأمرهم الضباط بعدم مغادرة مكان وقوع الحادث املراد 

 .(129 / إجراءات جزائية الفرنل ي(، والذين يعجزون عن إثباتها ويمتنعون عن ذلك21التحقق من هويتهم وفقا للمادة  

كان للقضاء موقفا اتجاه هذه املسألة، فقد اتجه القضاء العردي في الكثير من الدول العربية إلى اعتبار البصمة دليال و 

له قيمة قوية في اإلثبات، فقد أيدت املحكمة العليا بمصر هذا االتجاه وقضت بأن الدليل املستمد من تطابق 

فاستقر القضاء األمريكي بقبول الدليل ، لى أسس علمية وفنيةالبصمات دليل مادي له قوته االستداللية القائمة ع

املستمد من البصمات وذلك من خالل قرار املحكمة العليا الفدرالية، بخصوص االستاناف املقدم في إحدى القضايا 

 .(130  املحكمة قد اقتنعت بقبول األدلة التي جاء فيها، أن هناك أساس علمي لنظام  عريف الشخصية بالبصمة وأن

                                                           
طه كاسب فالح الدرودي: املدخل إلى علم ، 311-332أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  (127(

 74مرجع سابق، ص  البصمات،
أحمد بن دخيل اهللا الردادي:  ،332-372اسم: الدليل املادي ودوره في اإلثبات في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص أحمد أبو الق (128(

 42-31مرجع سابق ص  معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق،
من قانون العقوبات 552، 35في حين اعتبر املشرع الفرنل ي البصمة الوراثية دليال مستقال وهو ما نصت عليه صراحة املادة   (129(

والتي حددت نطاق وشروط استخدام البصمة الوراثية، أما فيما يخ  التشريعات العربية، نجد أن املشرع 1114الفرنل ي الصادر عام

املحكمة أنه ".... يمكن لألب أو األم أو النيابة العمومية رفع األمر إلى 1113سنة  53التونل ي قد ن  في قانون األحوال الشخصية رقم  

االبتدائية املختصة لطلب إسناد لقب األب للطفل الذي يث ت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخ  

هو أب ذلك الطفل، أما بالنسبة للمشرع اللبناني فانه لم ين  صراحة على تقنية البصمة الوراثية، إال أنه يمكن للقاض ي الجنائي 

ا والحكم بموج ها عمال بمبدأ اإلثبات الحر الذي تأخذ به، كما ساير املشرع املصري غيره من األنظمة والتشريعات األخرى التي اللجوء إليه

 تن  على تقنية الشفرة الوراثية، غير أنه يمكن تأسيس العمل بالنسبة البصمة الوراثية في القانون املصري على ما قرره في قانون املرور 

منه، حيث نصت هذه املادة على جواز إجراء الفح  الطبي على قائد املركبة الذي يشتبه في قيادته  22في املادة 1173لسنة  22رقم  

، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة 1وهو تحت تأثير خمر أو مخدر، أنظر: شحاتة عبد املطلب حسن: حجية الدليل املادي في اإلثبات،ط

 32، ص 5112للنشر، 
املتعلق بجريمة قتل تتلخ  وقائعها في أن 1117/13/13ت املحكمة العليا الدنمركية قرار املحكمة الجنائية األولية الصادر فيكما أيد (130(

الشرطة الدنمركية قد أبلغت عن جريمة قتل في الشقق الواقعة في ضواحي العاصمة الدنمركية، وعند وصول الشرطة كانت 
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 املطلب الثاني: الدليل باستخدام اآلثار املادية البيولوجية

إدخال التقنيات النانوية في علم الطب الشرعي والشرطة إلى  غيير كبير في عمليات التحقيق من خالل جعلها أدى 

كتس ت أهمية أسرع وأك ر علمية وأك ر كفاءة وأك ر دقة ودساطة في التنفيذ وهذا هو الس ب في أن هذه التكنولوجيا ا

، ونوال  ذلك ن خالل استخدام تكنولوجيا النانوهائلة. مستقبلنا لديه فرص لتعزيز بيئة آمنة وخالية من الجريمة م

 كما يلي:

 أوال:اآلثار املادية البيولوجية.

ة، قد  شكل آثار الدماء الناتجة عن جسم اإلنسان والتي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة أهمية خاصة وكبير 

باعتبارها تنتج عن أي جرح أو خدش أو نزيف دموي، األمر الذي يجعل منها أثر ودليال ماديا يستفاد منه في اإلثبات 

:  A-B-AB-Oالجنائي، والس ب في ذلك يرجع إلى اختالف أنواع فصائل الدم بين الناس، والتي تقسم إلى أردعة فصائل 

بحث الجنائي، يجب على الخبير وعند العثور على البقع الدموية، فحصها وبما أن لهذه الدماء فائدة كبيرة في مجال ال

جيدا ملعرفة ما إذا كانت دماء من عدمه، وهل وي دم إنسان أو حيوان، ومدى نسبة الدم لشخ  معين، ويتم 

ية كان فح  البقع الدموية السائلة تحت امليكروسكوب، ويتم دراسة كريات الدم الحمراء، فتذا كانت بقع الدم كرو 

 الدم الذي ع ر عليه إلنسان، وإذا كانت كرات الدم بيضوية فتن الدماء ستكون لحيوان

أثبتت تقنية النانو ألها ثمينة بشكل خاص في تحليل بصمات األصابع. تضاعفت حساسية إجراء البصمة بس ب فقد 

الجنطيانا بجسيمات نانوية أصغر استبدال املواد املوجودة مثل أسود الكربون ، ورقائق األلومنيوم ، والبنفس  

بكثير.  عمل الجسيمات النانوية على  سهيل اكتشاف ورفع بصمات األصابع املتبقية حتى على األسطح املعقدة مثل 

املادة الالصقة أو املواد املنسوجة. كما يتم الكشف عن البصمات املخفية على الفور وبدقة باستخدام تقنية النانو. 

حتى على انوية أن تجعل بصمات األصابع أك ر بروًزا من خالل االرتباط باألخاديد والحواف يمكن للجسيمات الن

 .(131  البصمة التالفة والباهتة

ر  ساعد أحدث التقنيات القائمة على تقنية النانو ضباط الشرطة في تحليل األدلة على الفور في مسرح الجريمة ، األم

يتم استخدام مساحيق حيث ، التحقيق الجنائيفي  من فرص الخطأ ، بل يقللقطالذي ال يوفر وقت التحليل ف

 عمل الجسيمات النانوية الفلورية على ترقية تأثير و  ات الكامنة على األسطح املتنوعةنانوية مختلفة لتأكيد البصم

 خبار األنماط بطريقة أك ر وضوحبصمة اإلصبع من خالل التوه  في الظالم وإ
ً
م البلورات يتم استخدا ولتحقيق ذلك ا

                                                                                                                                                                                     

ملطخة بالدماء، وعند إجراء الفح  التقني من قبل اللجنة الجنائية املختصة في مكان الحادث، التحية القتيلة(عارية في غرفة نومها 

وتم األخذ طبعات األصابع في أماكن مختلفة من شقة القتيلة لتقوم بمقارنتها بطبعات أصابع املشتبه فيهم وأصحاب السوابق وتمت 

سنوات، قام أحد تقنيين املختبر الجنائي بدراسة وتحليل 4نة ودعد م  ي  املقارنة، لكن لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى نتيجة معي

الطبعة من خالل إبراز بعض الخطوط في طبعة األصابع و غذية الحاسوب اآللي بالطبعة من جديد، وقام الحاسوب بمقارنة الطبعة 

عائدة لشاب يسكن في نفس البناية وكان من ( التي كانت 51بثالثين طبعة مخزونة، وظهر أن الطبعة مطابقة لطبعة األصابع رقم  

 أصحاب السوابق واعترف أنه هو من قام بالجريمة
)131) M.D. Rubianes, G.A. Rivas, Carbon nanotubes paste electrode, Electrochem. Commun. 5 

(2003) 689–694. 
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 نات لتعزيز اكتشاف بصمات األصابعسكسي-ذات اإلضاءة الضوئية املغطاة بالديوكتيل CdSالنانوية شبه املوصلة 
 132). 

ال تكشف الجسيمات النانوية في تحليل بصمات األصابع فقط عن املعلومات املوجودة في بصمة اإلصبع. حيث 

ة الشخ  الذي ترك بصمة أصابعه في مكان الحادث. بصمة باإلضافة إلى ذلك ، فتنه يكشف أيًضا عن نمط حيا

اإلصبع إلى جانب األنماط تحتوي على العرق ومستقلبات أخرى للشخ . يمكن للجسيمات النانوية ، من خالل 

االرتباط بسوائل الجسم واملستقلبات املنقولة في البصمة ، الكشف عما إذا كان صاحب البصمة مدمًنا على 

أثبتت ، كما يعاني منها شف عن عمره وجنسه واألمرا  التي مًنا على الكحول ، ولكنها قادرة على الكالكوكايين أو مد

تذا وجدنا شخًصا معلًقا في غرفة مع فها. تقنية النانو ألها مفيدة للشرطة حتى في التحقيق في املستندات املشكوك في

رة تحتوي على كتابات متداخلة مما أدى إلى االشتباه في مالحظة مكتوبة في املنطقة املجاورة للجسم. وإذا كانت املذك

ألها بخط يد شخصين أو شخصين مختلفين. في ظل هذه الظروف ، تتدخل تقنية النانو وتنقذ ضابط التحقيق من 

(".  ساعد هذه األداة علماء الطب الشرعي على دراسة سطح AFMخالل أداة نانوية  سمى "مجهر القوة الذرية  

قياس النانوي. إنه قادر على إبال  القلم والحبر والضغط / الشدة التي تمارس أثناء الكتابة وعبور الحبر وما الورقة بامل

 .(133  مكتوًبا بواسطة شخ  واحد أو أك رإلى ذلك ، مما يساعد املحقق على تحديد ما إذا كان املستند مزوًرا أو 

يعد الكشف عن ف رهابيين وفي الحوادث اإلرهابيةا مع اإل أصبح استخدام املتفجرات واألسلحة املتفجرة منتشرً كما 

الكميات الازرة للمتفجرات مهمة صعبة بس ب العديد من القضايا ، مثل انخفا  كمية الذخائر غير املنفجرة ، 

والعينات امللوثة ، وإجراءات جمع العينات املختلفة. يمكن أن ييدي انفجار القنبلة إلى  شتيت بقايا املتفجرات 

املتناثرة من املكان الفعلي لالنفجار بينما يمكن أن يبقى جزء غير مجزأ من املتفجرات في مسرح الجريمة. أثناء 

التحقيق في مسرح الجريمة ، يمكن للمحققين استخدام تقنية  عتمد على النانو لتحديد الكمية غير املجزأة / التتبع 

 بقايا الطلقات النارية وتقييمها قنية النانو فعاليتها في الكشف عنأثبتت تكما للمتفجرات املجزأة من مسرح الجريمة. 
 134). 

سروقة. كما يتم استخدام أجهزة التعقب بتقنية النانو ملنع السجناء من امل املفقودة أوالعناصر  وكذلك في معرفة

 زة  عقب النانو ين يتم حقنهم بأجهيصبح  عقب السجناء الذفكسر السجن ومراقبة السجناء بعد إطالق سراحهم. 

 ساعد تقنية النانو في التمييز بين املنتجات املزورة واألصلية. باستخدام األلياف النانوية والنانودوت ، يمكن للشرطة و 

                                                           
)132) Y. Lin, F. Lu, Y. Tu, Z. Ren, Glucose biosensors based on carbon nanotube nanoelectrode 

ensembles, Nano Lett. 2 (2004) 191–195. 
)133) H. Qi, X.X. Li, P. Chen, C.X. Zhang, Electrochemical detection of DNA hybridization based 

on polypyrrole/ss-DNA/multi-wall carbon nanotubes paste electrode, Talanta 72 (2007) 
1030–1035 
)134) N. Sattarahmadya, H. Helib, A. Moosavi-Movahedi, An electrochemical acetylcholine 

biosensor based on nanoshells of hollow nickel microspherescarbon microparticles-Nafion 
nanocomposite, Biosens. Bioelectron. 25 (2010) 2329–2335 
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تطبيقات للكشف عن عوامل اإلرهاب و منع جرائم التزوير والكشف عنها. تجد أجهزة االستشعار الحيوية النانوية 

 .(135  ات وتحديد السمومات واملتفجر البيولو ي واملخدر 

 ثانيلللا: التكيف القانوني لآلثار البيولوجية

لقد اختلف الفقه القانوني حول ما إذا كان هذا النوع من اآلثار، أي تحليل الدم، البول، غسيل املعدة، يعد عمال 

ملصري إلى القول من أعمال التفتيش أو عمال من أعمال الخبرة الطبية، فذهب الفقه الفرنل ي، وجانب من الفقه ا

بأن هذا النوع من التحاليل يعتبر عمال من أعمال التفتيش فهذا اإلجراء، يتعلق بكشف مواضيع معينة من جسم 

فكل إجراء يهدف  وي األقرب إلى التفتيش من غيره. اإلنسان واملساس بها، باعتبار أن النتائج املترتبة على هذا التحليل

يمة والبحث عن أدلتها ويتضمن االعتداء على سر اإلنسان يعد من أعمال التفتيش إلى التوصل إلى دليل مادي في جر 

وجود املتهم في حالة تل س ي يح ملأمور الضبط  وقد أكدت محكمة النقض املصرية إذ قضت في أحد أحكامها أن

مة  عتبر غسيل القضائي القبض عليه، وتفتيشه بطريق غسيل املعدة، والحصول على بوله. ويتت  من هذا أن املحك

املعدة هو نوع من التفتيش، ورآى جانب من الفقه للقول بان تحاليل الدم وغسيل املعدة  عد عمال من أعمال 

الخبرة الطبية، فهي  عتمد على الرأي الفني للخبير، التصالها بمسائل ذات طابع فني أك ر من اتصالها بأعمال 

 .(136  التفتيش

 :
ً
 لقضاء من اآلثار البيولوجيةموقف الفقه والقانون واثالثا

لقد اختلف موقف الفقه والقانون ومن ثم القضاء من استخدام تحاليل الدم والبول في عملية اإلثبات، ونوالحه 

 على النحو التالي:

لقد أثار أمر اللجوء إلى انتزاع عينة من دم املشتبه به لتحليلها اختالفا فقهيا كبير أدى إلى انقسام موقف الفقه: -1

فقه إلى اتجاهين؛ اتجاه يرفض  أخذ عينة من دم املشتبه به أو بوله، ألن مثل هذا اإلجراء يمثل اعتداء على الحرية ال

الشخصية والسالمة الجسدية للمتهم، وعلى أساس ذلك يشترط أصحاب هذا االتجاه أن أخذ عينة من دم املشتبه 

به، وثانيهما الحصول على إذن من القاض ي، واتجاه أخر أخذ به تتحقق وفق شرطين أولهما املوافقة املبدئية للمشتبه 

بجواز اللجوء إلى أخذ عينة من دم املشتبه به أو بوله، لضرورة ذلك في انجاز عملية املضاهاة التي تتطلب املقارنة بين 

وبالرغم من أن أنصار  بقع الدم التي تم العثور عليها ودم املشتبه به، باعتبار أن نتائج هذه العملية تكاد تكون ميكدة،

هذا االتجاه اتفقوا على جواز أخذ عينة من دم املشتبه به إال ألهم اختلفوا في األساس الذي يستند إليه تفسير جواز 

هذا الفعل، فمنهم من يرى أخذ عينة من دم املشتبه به يعتبر عمال من أعمال التفتيش وهو رأي الفقه الفرنل ي، في 

                                                           
)135) W. Joseph, Carbon-nanotube based electrochemical biosensors: a review, Electroanalysis 

17 (2005) 7–14. 
 ضبط األثار واألدلة املادية والجرمية، الدوسري:فهد إبراهيم  ،12مرجع سابق ص  أحمد فتحي سرور: املركز القانوني للنيابة العامة، (136(

 55مرجع سابق، ص 



      0202  شتنبر  33 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 

 

65 

 

أعمال الخبرة إذ يتم إجراءه من ذوي االختصاص،  لى القول أن هذا اإلجراء يندرج في نطاقحين ذهب االتجاه اآلخر إ

 .(137 أي من قبل طبيب مخت ، وليس من قبل مأمور الضبط القضائي

ووي وتتخيمه وفصله استخراج الحمض النو  تحسين تحليل الحمض النووي تقنية النانو تطبيق جعل  بينما

، وما مض النوويتالي من التسلسل باستخدام تقنية النانو املحقق في معرفة أصل الحيساعد الجيل البما و سلسله 

إذا كان الحمض النووي الذي تم رفعه من مسرح الجريمة جاء من الجلد أو الدم أو اللعاب أو السائل املنوي وما إلى 

لد وما لشعر والعين والجذلك إلى جانب كشف السمات الجسدية ملالك الحمض النووي مثل العمر والجنس ولون ا

، يتم استخدام الجسيمات النانوية املغناطيسية الستخراج الحمض النووي من مصادر إلى ذلك. في الوقت الحاضر

بيولوجية مختلفة مثل الدم والشعر والجلد والسائل املنوي واللعاب. من املمكن تحليل  سلسل الحمض النووي 

ومن هذا املنطلق يرى أنصار هدا االتجاه أن اخذ ، نابيب نانوية كربونيةالعينة في أعن طريق وضع  AFMباستخدام 

عينات من دم أو بول املشتبه به ال يترتب عليه أي ضرر يستحق، باملوازنة مع مصلحة املجتمع فهي  عد من قبيل 

 .(138  جها باعتبارها وسيلة علمية ميكدةاإلجراءات التي اقرها العرف واطمئن القضاء لنتائ

لقد كان للقانون موقفا اتجاه اخذ عينة من دم املشتبه به ملقارنتها بالدماء التي  ف ال شريعات املقارنة:موق-2

وجدت في مكان الجريمة، فلقد اتجهت كثير من الدول الغربية والعربية إلى جواز االستعانة بهذه الوسيلة العلمية في 

نات الدم وجوبا في حوادث وسائل النقل وفي كل حالة تبدو املجال الجنائي إذ ن  املشرع الفرنل ي على جعل اخذ عي

 .(139  يمتنع الخضوع لفح  الدم فيها حالة السكر على سائق العربة، ويعاقب بالح س كل من

في حين نصت القوانين األمريكية بضرورة خضوع السائقين الذين يشتبه في وقوعهم تحت تأثير املخدر الخضوع 

ضوا لسحب رخصة القيادة، ويجب أن يتم فح  الدم من قبل أشخاص مرخ  لهم لفح  الدم، وإذا رفضوا  عر 

/ قانون تنظيم 22بذلك وإال اعتبر هذا اإلجراء ماسا بحرمة الحياة الخاصة، أما بالنسبة للمشرع املصري باملادة 

من دم املشتبه به،  املرور( حظر القيادة ملن وقع تحت تأثير السكر،  فاملشرع املصري لم يشر صراحة إلى أخذ عينة

وإنما ألزم بضرورة فح  حالة قائد املركبة بالوسائل الفنية، أو بتحالته إلى اقرب جهة طبية مختصة لفحصه، مما 

 .(140 يعني موافقة املشرع ضمنيا على أخذ عينات الدم للتعرف على حاالت السكر

                                                           
طارق إبراهيم الدسوقي عطية:  ،474مرجع سابق ص  اإلجراءات الجنائية، الجزء األول،أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون  (137(

 33-72ص  مرجع سابق البصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي،
)138) T. Brandstetter, S. Böhmer, O. Prucker, E. Bissé, A. Hausen, J. Alt-Mörbe, et al., Polymer-

based DNA biochip platform for human papilloma virus genotyping, J. Virol. Methods 163 
(2010) 40–48. 
)139) Z.Q. Liang, R.J. Lao, J.W. Wang, Y.B. Liu, L.H. Wang, Q. Huang, et al., Solubilization of 

single-walled carbon nanotubes with single stranded DNA generated from asymmetric PCR, 
Int. J. Mol. Sci. 8 (2007) 705–713. 

، بشأن تنظيم املرور على أنه: " يحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو 1173( لسنة 22( من القانون  22املادة   (140(

ح  حالة قائد املركبة يوما ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة واملرور عند االشتباه ف 11مخدر، وإال قحبت رخصة قيادته إداريا ملدة 
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ج التحليل تيدي إلى تحقيق العدالة إذ قررت بينما جمع القضاء املقارن على جواز أخذ عينة الدم باعتبار أي نتائ

املحكمة العليا االتحادية في الواليات املتحدة األمريكية أنه يجوز قبول األدلة املادية املستمدة من الجسد املشتبه فيه 

ها مثل الفح  الطبي على الجسد، أو الكيمائي للدم باعتبار أنه ال  شكل خوفا لقاعدة عدم شهادة اإلنسان، إال أل

أحاطت هذا اإلجراء بضمانات بأن يقوم بأخذ العينة طبيب أو شخ  ميهل لذلك، ويتم اإلجراء بطريقة معقولة، 

الدم إال إذا كان له املام علمي باملسألة كما قضت محكمة هورسفري  كما ال يجوز أن يقوم رجل الشرطة بأخذ عينة

شهرا وذلك 13ضافة إلى قحب رخصة القيادة منه ملدة  بتغريم قاض ي بلجيكي إ 55/ 1114/15رود في لندن بتاريا  

 لتطبيق تقنية النانو في التحقيق الجنائي ألدلة اإلثبان فأن تقنية  .(141  لضبطه يقود سيارته وهو في حالة سكر
ً
ووفقا

من خالل  والجرائم املتعلقة بجسد اإلنسان،في التحقيق في الجرائم الجسديةيساعد ضابط التحقيق  AFM جهاز

عن طريق قياس  AFMكشف عن عمر عينة الدم. يصبح الدم مع الوقت أك ر كثافة وصالبة. يمكن أن يكشف ال

املحقق في الكشف عن املواد املوجودة في البول. عندما يتم خلط   AFMيساعد ، زوجة أو جفافها عن تاريا العينةالل

ارة املنبعثة وي اإلعالن عن املواد الكيميائية أو البول بجسيمات الذهب النانوية وإضاءته بواسطة الليزر ، فتن اإلش

املواد مثل األدوية املوجودة في البول. هذا ، على س يل املثال ، يمكن أن يساعد املحقق في معرفة ما إذا كان شخ  

 .(142  ب ، حتى بعد عدة أيام بعد الحلقةما قد اغتصب شخًصا بعد تناوله مشروًبا مع مخدر االغتصا

:
ً
 ة القاض ي الجنائي لقبول الدليل املاديرقاب رابعا

ال يكون الدليل الجنائي مقبوال في عملية اإلثبات، إال إذا جرت عملية البحث عنه أو الحصول عليه في إطار 

املشروعية، وفي الحدود التي رسمها القانون بطريقة تكفل تحقيق توازن بين حق الدولة في العقاب، وحق املتهم في أن 

الحصول على هذه األدلة أي اعتداءات على حصانة جسم الفرد أو على حريته، إال بالقدر الضروري  ال  شمل طريقة

وبما أن اإلثبات الجنائي يعتمد على الوسائل العلمية الحديثة، فأنه يجب . (143 وفي الحدود التي رسمها القانون 

ال إذا تم البحث عن األدلة في إطار إجراءات االعتماد على النظم والشكل القانوني في تلك الوسائل، وهذا ال يتحقق إ

ا سمت بالشرعية دون انتهاك حقوق األفراد التي أقرها القانون لهم، األمر الذي ييدي إلى التسا ل: هل يمكن تقديم 

هذه الوسائل العلمية إلى القاض ي مهما كان اإلجراء الذي اتبع في ذلك  وما مدى احترام هذه الوسائل أو اإلجراءات 

ففي الفرع األول نوال  مشروعية  الفروع التاليةهذا ما سنحاول توضيحه في  رامة اإلنسان وحقوقه الشخصية لك

، وفي الفرع الثالث نوال  تحصيل الدليل املادي، وفي الفرع الثاني نوال  التزام القاض ي بحماية الحقوق الشخصية 

 كما يلي: سلطة القاض ي الجنائي في تقدير الدليل املادي

                                                                                                                                                                                     

بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية مع االتفاق مع وزير ال حة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة مرور إلحالته إلى اقرب جهة 

 طبية مختصة لفحصه، فتذا امتنع أو لجأ إلى الهرب قحبت رخصته إداريا للمدة املذكورة ".
)141) D.P. Dumas, The ProtoChipTM immunoassay biochip, Targets 1 (2002) 74–80. 
)142) K. Yamamoto, G. Shi, T.S. Zhou, F. Xu, J.M. Xu, T. Kato, et al., Study of carbon nanotubes-

HRP modified electrode and its application for novel on-line biosensors, Analyst 128 (2003) 
249–254. 

،  أحمد فتحي سرور: الوسيط 141، ص 5111، القاهرة، دار الجامعة الجديدة، 1بو عامر: اإلثبات في املواد الجنائية، طمحمد زكي أ (143(

 74مرجع سابق، ص  طه كاسب فالح الدرودي: املدخل إلى علم البصمات،، 311-332في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 
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 ع األول: مشروعية تحصيل الدليل املادي.الفر 

يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من األصول الدستورية الكبرى في نظام الدول 

الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم واملحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة املختصة، وهذا املبدأ يميز 

انون  ونعتبر الشرعية الجنائية فرع من ذلك األصل العام ومفادها أن ال جريمة وال عقوبة إال بن ، إذ ال دولة الق

يمكن توجيه اتهام لشخ  ما، الرتكابه فعال معينا ما لم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، كذلك ال 

هذه القاعدة تمثل إحدى الركائز األساسية التي تقوم  يمكن توقيع العقوبة ما لم تكن محددة من قبل وبالرغم من أن

عليها كل التشريعات الجنائية إال ألها ال تكفي وحدها لحماية حرية اإلنسان، في حالة القبض عليه أو ح سه أو اتخاذ 

نظيم القاعدة الدستورية بقاعدة ثانية تحكم ت لذلك كان من الضروري تدعيم هذه .(144 اإلجراءات الالزمة ملحاكمته

اإلجراءات التي تتخذ ضد املتهم بطريقة يضمن بها احترام الحقوق والحريات الفردية، وهذه القاعدة سميت 

بالشرعية اإلجرائية أو قاعدة مشروعية الدليل ووي  عني:" ضرورة اتفاق اإلجراء مع القواعد القانونية واألنظمة 

تن الدليل ال يكون مشروعا، ومقبوال في عملية اإلثبات، إال إذا الثابتة في وجدان املجتمع املتحضروطبقا لهذا املبدأ ف

كانت عملية البحث عنه أو الحصول عليه قد تمت بالطرق التي حددها القانون، فقاعدة مشروعية الدليل الجنائي 

 .(145  عني ضرورة اتفاق اإلجراء مع القواعد القانونية

طة الدولة في عقاب املتهم إال من خالل إجراءات مشروعه تحترم ولهذا يجب على القاض ي الجنائي أال يث ت توافر سل

فيها الحريات، وال يحول دون ذلك أن تكون األدلة ثابتة في حق املتهم طاملا كانت هذه األدلة مشبوهة، وان كان 

فهناك  آلراء أما بالنسبة لقيمة الدليل غير املشروع في اإلثبات لقد أثار الجدل الفقهي فانقسمت بذلك ا.(146 لإلدانة

اتجاه تزعمته محكمة النقض املصرية وجانب من الفقه إذ يرون أن األصل في اإلنسان البراءة، وال تحتاج املحكمة 

إلثباتها، بل كل ما تحتاجه هو التشكيك في اإلدانة، باإلضافة إلى أن بطالن دليل اإلدانة الناتج عن إجراء غير مشروع، 

واتجاه تزعمه جانب من الفقه، ينتقد الرأي األول وحجتهم  لي ال يمكن قلب أثره عليه.وضع كضمان لحرية املتهم وبالتا

في ذلك أنه مخالف ملبدأ شرعية الدليل، إضافة إلى أنه ال يحق للقضاء أن يقرر قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، كمبدأ 

                                                           
في هامبورج بجمهورية  1171أيلول  55-12ر للجمعية الدولية لقانون العقوبات املنعقد في الفترة توصيات امليتمر الدولي الثاني عش (144(

أملانيا االتحادية على: "أن قبول الدليل في الدعاوى الجزائية يجب أن يأخذ بعين االعتبار كمال النظام القضائي وحقوق الدفاع ومصال  

 املجني عليه ومصال  املتهم
، عبد اهللا بن صال  بن رشيد 211ص 5113ين:محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء األول،  الجزائر،دار هومة،مروك نصر الد (145(

، الريا ، أكاديمية نايف العربية للعلوم 1الربيش: سلطة القاض ي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات بين الشريعة والقانون،ط

 141، ص 5111األمنية،
جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات ، 111مرجع سابق ص  دلة اإللكترونية ودورها في اإلثبات الجنائي،أحمد بوسف الطحاوي: األ  (146(

 12ص  مرجع سابق  الجنائي والتكنولوجيا الحديثة،
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الوسائل، ويصبح التزوير، وشهادة  فتنه يحدث إثبات البراءة بكل تم االعتماد على ذلك القول قانوني صحيح، وإذا 

 .(147 أمور مشروعة إلثبات البراءةالزور 

واتجاه توفيقي، إذ يييد رأي محكمة النقض املصرية لكن في حدود معينة، إذ أنه فرق بين ما إذا كانت وسيلة  

ذا كان الدليل الحصول على الدليل  عد في حد ذاتها جريمة جنائية أم ألها مجرد مخالفة لقواعد اإلجراءات، فت

متحصال من جريمة جنائية فانه ال يمكن االعتداد به، ألن القول بغير هذا يعني الدعوة الرتكاب بعض الجرائم، 

الحصول على الدليل مجرد مخالفة لقواعد  وإخراجها من دائرة العقاب، وهذا ال يجوز، أما إذا كانت وسيلة

الن الغاية من تقرير البطالن ترجع إلى من قام باإلجراء الباطل، ومنه اإلجراءات، هنا يمكن االستناد إلى هذا الدليل، 

 .ال ي   أن يضار املتهم بذلك

فالدليل الجنائي ال يكون مشروعا، إال إذا كان وليد إجراءات مشروعة، تحترم فيها الحريات وتيمن فيها الضمانات 

ليل في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، وإال التي رسمها القانون، لذلك يجب مراعاة إجراءات الحصول على الد

فمهمة القاض ي الجنائي أن يستقي قناعته في الحكم من خالل  .(148  إلى إهدار الدليلأهدر ذلك اإلجراء، مما ييدي 

أدلة مشروعة، أما األدلة التي جاءت وليدة إجراءات غير قانونية، يجب طرحها وال يجوز االعتماد عليها، ألنه ال يجوز 

تضاء حق الدولة في العقاب من خالل ممارسة إجراءات غير قانونية، وبالتالي إذا كان الدليل معيبا يجب استبعاده اق

من بين األدلة وأن سلطة مأمور الضبط القضائي تخت  أساسا باملواجهة األولى للواقعة اإلجرامية، باعتبار أن 

يك الدعوى العمومية ووي املرحلة التي تلي وقوع الجريمة مرحلة االستدالالت وي عبارة عن تحريات أولية  سبق تحر 

 .(149  .مباشرة إذ تهدف إلى الكشف عن الحقيقة

 الفرع الثاني: التزام القاض ي بحماية الحقوق الشخصية

لكي يكون الدليل محل التقدير سليما قانونيا، ومقبوال يجب أن يكون مستمد من إجراءات مشروعة، باعتبار أن 

ت الجنائي  ستلزم عدم قبول أي دليل كان البحث عنه أو الحصول عليه قد تم بطرق غير مشروعة، شرعية اإلثبا

كما يجب أن يراعي في الدليل عدم انتهاكه، لحقوق األفراد وضماناتهم التي اقرها القانون لهم ومن أهم هذه 

ة القاض ي هنا هو التأكد من أن ال الضمانات مراعاة حقوق الدفاع، ومقتضيات الحفاظ على الكرامة اإلنسانية فمهم

يكون استخدام الوسائل العلمية الحديثة يمثل أي اعتداء على الحريات الفردية. كما يجب على القاض ي التأكد من 

 توفير بعض الشروط التي يجب أن يتميز بها األساليب الفنية الحديثة ونوالحه في النقاط التالية :

                                                           
، اإلسكندرية،  1محمد علي الكيك: السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تطبيق العقوبة و سديدها وتحقيق ووقف تنفيذها،ط (147(

ممدوح خليل بحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين عقيدته، مجلة الشريعة والقانون، ، 53ص 5111ملطبوعات الجامعية،دارا

 322، ص 5114( لعام 51العدد  
 322ص مرجع سابق ممدوح خليل بحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين عقيدته،  (148(
 وقضاء، محمد محرم محمد علي، خالد محمد كدفور ا (149(

ً
ملهيري: قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فقها

، 1.صالل حسين علي الجبوري: الحقوق اللصيقة بالشخصية، ووسائل حمايتها، ط1111، ص 1115، 1القاهرة، دار الفتح للطباعة، ط

الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية والقانون املقارن،  .عبد اللطيف هميم: احترام112، ص 5112اإلسكندرية، دار الفكر الجام ي، 

 24، ص5113، 1عمان، دار عمار، ط
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 أوال: مبدأ الكلللرامة البشرية

مثل مهمة القاض ي في قبول الدليل في البحث عن نوع املساس الذي يمكن أن يحدثه استخدام األساليب الفنية تت

الحديثة على حقوق املتهم األساسية حتى يحول ذلك دون االعتداء على الكرامة اإلنسانية، وحقوق الدفاع إذ فر  

التي تهدف إلى إمكانية فح  املتهم بعد ارتكاب  ثةالتطور العلمي في مجال كشف الجريمة الكثير من الوسائل الحدي

الحادث بحثا عن الحقيقة، مما قد ييدي باملساس واالعتداء وعلى حقوق املتهم، ألنه يهدف إلى حماية األفراد من 

 عسف السلطة التي تملك وسائل عديدة  ساعدها في الكشف عن الحقيقة، وتمكنها من الوقوف على املعطيات 

ئع الازاع، إال أن ذلك يجب أن يبقى محدودا وال يمكن أن يكون على حساب حقوق اإلنسان، هذه ال حيحة لوقا

الحقوق التي تكفلها الدساتير املختلفة، وبما أنه وفي بعض األحيان قد تقت  ي الضرورة إجراء كشوف طبية، وتحليل 

ه يرى أن القاعدة العامة وي عدم عينة من دم املتهم، وفي ذلك مساس واال  بسالمة الجسد، فتن جانب من الفق

إخضاع املريض للتجارب دون رضاه، إال أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فالصال  العام قد يدفع املشرع إلخضاع 

األفراد لتدابير معينة فيها مساس بكيالهم، ورغم االعتداء الخفيف على الكيان الجسدي إال أن الغاية وي الكشف 

 .(150 عن الحقيقة

نشأ التعار  بين املصال  والحقوق، وفي هذه الحالة يجب على السياسة الشرعية التوفيق بين هذين ومن هنا ي

االعتبارين املتعارضين ولذلك يمكننا القول أن استخدام هذه الوسائل الحديثة قد جعل القاض ي في موقع التقويم، 

يعتبر هذا ، و الحق في الكرامة اإلنسانية نال منفعليه أن يقبل من هذه الوسائل ما يراه إنسانيا، ويرفض ما يراه قد ي

املبدأ كل شخ  بريء حتى تث ت إدانته أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، إال أنه وفي بعض الحاالت قد 

تقت  ي الضرورة إلى اتخاذ بعض اإلجراءات املاسة بالحرية الشخصية، مثل إجراء الفحوص الطبية التي تلزم 

ة من دمه، أو أنسجته، من أجل كشف الحقيقة للتوصل إلى إقرار سلطة الدولة في العقاب، مما الشخ  تقديم عين

وهنا يمكننا القول أن اتخاذ هذا النوع من اإلجراءات املاسة بالحرية في  إلى املساس بمبدأ قرينة البراءة قد ييدي

أن األصل هو البراءة، وبالتالي احترام الحرية بعض األحوال ال تتم بعيدا عن الشرعية اإلجرائية، فهذه األخيرة تيكد 

 .(151 الفردية، ولكنها  سمح أيضا استثناءا من هذا األصل املساس بالحرية في الحدود التي تقتضيها املصلحة العامة

وفي كل األحوال ال يمكن السماح بأية وسيلة تتضمن االعتداء على الجسد إال إذا كان هدفها تحقيق مصلحة عامة، 

اية خاصة أهم، لذلك نجد أن القانون نظم تلك اإلجراءات ووضع لها قيود أو ضوابط تحكم اتخاذها في أو حم

الحدود التي رسمها القانون، ومن بين تلك القيود التي تكفل احترام الحرية الشخصية للمتهم أثناء أخذ عينة الدم أو 

ذا الشرط حماية املتهم من أي  عسف، ومع البول  ضرورة الحصول على إذن من السلطة املختصة والهدف من ه

ذلك فهناك من يجيز وفي حالة الضرورة امللحة اإلخالل بهذا الشرط، إذا أنه يمكن القيام بهذا اإلجراء دون انتظار 

الحصول على إذن من الجهة املختصة في الحاالت املستعجلة التي ال يمكنها االنتظار، أما إذا كانت متحصالت املعدة 

                                                           
، 1-3، ص 1112، القاهرة، دار النهضة العربية، 1أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية لحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، ط (150(

 37، ص5115، األردن، دار الثقافة، 1، ط2وضمانات حمايتها، الكتاب عصام الدبس: النظم السياسية، الحقوق والحريات العامة 
، 51-12، ص 5113، القاهرة، دار النهضة العربية، 1أحمد سالمة بدر: االختصاص التشري ي لرئيس الدولة في النظام البرملاني، ط (151(

 21، ص 5113الحامد للنشر والتوزيع، ، األردن، دار 1خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ، ط
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ثر بمرور الوقت فتن استصدار إذن بذلك أمر الزم، واالعتماد على طبيب مخت ، إذ يجب االستعانة بالخبرة ال تتأ

 .(152 الطبية التي يقوم بها الطبيب املخت 

 :
ً
 مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه: ثانيا

على تقديم دليل ضد نفسه لكي يستفيد منه  من املبادئ املستقرة في اإلثبات الجنائي أنه ال يجوز إجبار الشخ 

خصمه، فيجب على كل خصم أن يدافع عن مصالحه دون أن ينتظر مساعدة الطرف األخر، فالطرف الواقع عليه 

وإذا كان األصل أنه ال يجوز إجبار املتهم  ن تقديم الدليل الذي يييد ادعائهعبء اإلثبات يخسر الدعوى إذا ما عجز ع

نفسه فتن لهذه القاعدة استثناءات من بينها اخذ طبعات بصمات أصابع املتهم أو أقدامه،  أن يقدم دليال ضد

وكذلك إخضاع املتهم للكشف الطبي والفحوص البيولوجية، كل هذه اإلجراءات من شألها أن  ساهم في أن يقدم 

ة بالرغم من ألها تمثل نوعا الشخ  دليل ضد نفسه، ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه اإلجراءات اقتضتها الضرور 

من االعتداء على حرمة جسد الشخ  وحريته، إال أنه يمكن تجاهله مقارنة بالضرر أو االعتداء الذي وقع من الجاني 

على املجتمع، فالضرورة هنا قانونية واجتماعية فرضها حق املجتمع في األمن واألمان، وعليه وانطالقا مما تقدم 

هناك  عار  بين استخدام هذه اآلثار البيولوجية للحصول على دليل، وبين مبدأ عدم جواز يمكننا القول: أنه ليس 

إجبار الشخ  على تقديم دليل ضد نفسه كلما اقتضت الضرورة ذلك، باعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها وان كل 

ال وغير مشروع وهذا ما يعبر إجراء  ستلزمه الضرورة وتحتمه يكون جائزا، وكل إجراء ال  ستدعيه الضرورة يكون باط

 .(153 عنه البعض بالضرورات ت يح املحظورات

 :
ً
 مبدأ احتللرام حقللوق الدفللاعثالثا

إن االعتماد على الوسائل العلمية الحديثة عادة ما يصطدم بعقبة أساسية وي الضمانات املقررة للمتهم، حيث أنه 

ال في األحوال التي يحددها القانون، لذلك يجب التوازن بين الحق ومن املبادئ املسلم بها عدم املساس بحرية األفراد إ

فأن حق  في الحصول على الدليل ومعرفة الحقيقة وبين حقوق األفراد واحترام كرامتهم اإلنسانية واعتبارات العدالة

ات املحاكمة الدفاع هو أهم الحقوق األساسية لإلنسان، وهو وثيق الصلة بالخصومة القضائية إذ يعتبر احد مفترض

امليسسة على إجراءات مشروعة، وغياب هذا الحق ييدي إلى تزييف الحقائق، مما يضلل القضاء وي جب عنه 

 .(154 الحقيقة

 سلطة القاض ي الجنائي في تقدير الدليل املاديالفرع الثالث: 

                                                           
، هشام 5، ص5115، القاهرة، دار النهضة العربية، 1عبد الرشيد مأمون: الوجيز في املدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، ط (152(

 .53-55، ص5112ى  5114، دمشق، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، 2القاسم: املدخل إلى علم القانون، ط
، مجدي محمود محب حافو، كنوز 3-7، ص 5111، القاهرة، دار الشروق، 5د فتحي سرور: الحقوق والحريات الدستورية، طأحم (153(

 ،42-44، ص 5111، القاهرة، دار محمود، 1، ط4مصر لألحكام أحكام املحكمة الدستورية العليا، أحكام املحكمة االدارية العليا، ج
. رمزي طه الشاعر: القانون 2، ص 1121، القاهرة، دار النهضة العربية، 1دخل لدراسة القانون، طحمدي عبد الرحمن: الوجيز في امل (154(

 13ص 1117، القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس، 1الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري املصري، ط
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ا املبدأ ييدي إلى نتيجتين إن سلطة القاض ي في تقدير األدلة محكومة بمبدأ حرية القاض ي الجنائي في اإلقناع، وان هذ

أولهما وي حرية القاض ي في قبول الدليل، وثانيهما أن الدليل يخضع ملطلق تقدير القاض ي، أي أن القاض ي يمكنه أن 

يبني إقتناعه الذا ي وان ييسس حكمه على أي عنصر من عناصر اإلثبات ولهذا يذهب البعض إلى  عريف السلطة 

ول إلى حل ها ما يتمتع به القاض ي من اختيار النشاط الذهني الذي يسلكه بغية الوصالتقديرية للقاض ي الجنائي" بأل

 .(155  ما يطرح عليه من قضايا

وتحتاج عملية تقدير الدليل أن يلتزم القاض ي في تكوين اقتناعه بأسلوب عقلي ومنطقي، يعتمد على االستقرار 

حقيقة وهو ال يصل إليها ما لم يكن قد اقتنع بها و واالستنباط لتجميع صورة ذهنية حقيقية بهدف الوصول إلى ال

تكون لديه يقين بحدوثها على اعتبار أن الحقيقة ال تكشف من تلقاء نفسها، وإنما وي ثمرة مجهود ومتابعة فكرية 

وانتقاء ذهني، ولذلك فتن الس ي لتقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية يجعل القضاة يلجئون إلى 

ة بأهل االختصاص، لفصل الازاعات عندما  عر  عليهم مسائل يستعو ى عليهم فهمها، خاصة بعد التطور االستعان

 العلمي الذي شهدته ال شرية، وظهور طرق جديدة  عتمد على وسائل فنية حديثة ونوالحها كما يلي: 

 نطاق سلطة القاض ي في تقرير الدليل املادي الحديث.-1

تخضع ملبدأ تكافي األدلة إال أن سلطة القاض ي الجنائي في تقدير األدلة العلمية  بالرغم من أن األدلة الجنائية

الحديثة، ال نقول تقيد أو تحد من هذه السلطة، إال أنه يجب على القاض ي الجنائي أن يراعي خصوصية هذه األدلة 

فيها الدليل فتجد سلطة باعتبارها مسائل علمية دقيقة،القيمة العلمية للدليل والظروف واملالبسات التي وجد 

القاض ي التقديرية مجالها على اعتبار أن ال حرية للقاض ي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، أللها أمور علمية 

دقيقة ال اعترا  عليها، على عكس الظروف التي وجد بها الدليل فألها تدخل في نطاق تقديره الذا ي إذ أن هذا من 

 .(156 طبيعة عمله

 لقاض ي بالحقائق واألصول الفنية والعلمية الثابتة.التزام ا-2

لقد قطع التقدم التقني والعلمي خطوات هائلة في املجال الجنائي لذلك كان من الضروري أن يلجا القاض ي إلى 

االستعانة بأهل الخبرة، لفصل الازاعات عندما  عر  عليه مسائل يستعو ى عليه فهمها، فمن املنطقي أن ثقافة 

ا كانت واسعة فال يمكن أن  ستوعب جميع املشاكل التي  عر  على القضاة خاصة بعد التطور العلمي القاض ي مهم

فالخبرة تتناول الوقائع املادية  ا يجعل اللجوء إلى الخبرة ضرورياالذي شهدته ال شرية، وظهور وسائل فنية حديثة مم

سائل القانونية بأهل الخبرة، الن القاض ي يتكفل الفنية دون املسائل القانونية ال يجوز للقاض ي أن يستعين في امل

بالقانون، إذ أنه ال يستطيع أن يستعين بخبير للحصول على ن  يطبق على الازاع إال أنه إذا فعل ذلك يكون قد اخل 

                                                           
، محمد 17، 13ص. 1112كندرية، دار الفكر الجام ي،، اإلس1عبد الحكيم فوده: حجية الدليل الفني في املواد الجنائية واملدنية، ط (155(

 53ص مرجع سابق علي الكيك: السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تطبيق العقوبة و سديدها وتحقيق ووقف تنفيذها،
ت األمنية والتدريب، محمد األمين ال شري: األدلة الجنائية الرقمية، مفهومها ودورها في اإلثبات الجنائي، املجلة العربية للدراسا (156(

.ناصر بن محمد البقمي: الجرائم اإللكترونية ومكافحتها في اململكة العربية السعودية، 151-153، ص 5115، الريا ، أبريل 17املجلد 

 13، ص 5111، الريا ، دار الريا  للنشر والتوزيع، 1ط
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بواجباته وعر  حكمه للبطالن، ولقد أصبحت الخبرة تحتل مكانا هاما، في العمل القضائي باعتبارها طريقا مهما من 

رق إثبات الحقوق في املنازعات التي تنظر أمام القضاء، السيما في مواجهة التطور التقني من شتى املجاالت، مما ط

ييكد بأن اللجوء إلى الخبرة أمر ضروري خاصة إذ  علق األمر باملسائل الفنية البحتة التي يلتزم القاض ي بتعيين خبير 

 .(157  لفهم معطيات الازاع.

الخبير هو أمر متروك لتقدير القاض ي، وهو الذي يقدر لزوم هذا اإلجراء أو عدم لزومه، وال معقب االستعانة بكما أن 

متى كان رفضه لطلب  عيين الخبير قائما على أسباب مبررة إال أنه ال يمكن للقاض ي أن يحل نفسه محل  عليه في ذلك

الخبير في مسالة معينة ال يستطيع الوصول فيها إلى نتائج حاسمة باعتبار أن القاض ي يفقه املسائل القانونية، لكن 

إلى ندب أهل الخبرة، أما بالنسبة للمسائل الفنية عمله ال يسع املسائل الفنية والتقنية وهو ما ييدي بالضرورة 

األخرى التي يمكن للقاض ي أن يقوم بتقديرها اعتمادا على تجاربه وخبراته والتي ال يثير تقديرها خالفات فأنه يمكنه 

اد وإذا كان للقاض ي التقدير والسلطة الكاملة في رقابة تقدير الخبير واستمد لفصل فيها دون االستعانة بالخبيرا

اقتناعه منه، فتن لهذه السلطة حدود، فالقاض ي ال يمكنه استعمال هذه السلطة بصورة  عسفية، وإنما عليه أن 

 .(158  .يتحرى مدى جدية التقرير متبعا في ذلك أساليب االستدالل املنطقي التي يقرها العلم

لتقدير القاض ي الذي له أن يقرر  وعليه واستنادا ملبدأ اإلقناع الشخو ي للقاض ي الجزائي فتن رأي الخبير يخضع

بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها، ويزن تقرير الخبرة مع األدلة األخرى املتوفرة في الدعوى، ثم يقدر قيمته الثبوتية وهو 

األمر الذي أكدته محكمة النقض املصرية فقضت أن تقدير الخبرة ليس إال عنصر من عناصر اإلقناع يخضع ملناقشة 

دير قضاة املوضوع، كما نصت محكمة النقض املصرية في أحد قراراتها " إن تقرير الخبرة ال يقيد لزوما األطراف ولتق

قضاة املوضوع، وإنما هو كغيره من أدلة اإلثبات قابل للمناقشة والتمحي  ومتروك لتقديرهم وقناعتهم، لذلك فأن 

فالقاض ي هو الذي انتدب الخبير ووثق فيه وراقب التزام القاض ي برأي الخبير ال ينق  من مبدأ اإلقناع القضائي، 

وتطبيقا لذلك فللقاض ي الحرية في أن يأخذ برأي الخبير كله أو جزء منه وقد  أداء مهمته للتأكد من مدى جديته

يستبعده كليا إذا رأى في إظهار الحقيقة وسيلة أخرى أو ندب خبير آخر، فللمحكمة السلطة التقديرية في تقدير عمل 

 .(159  واخذ بما يطمئن إليه وجدالها الخبير 

 تقدير القاض ي للظروف واملالبسات التي وجد فيها الدليل-3

إن التزام القاض ي الجنائي بالحقائق واألصول العلمية ال يسلب منه سلطة الرقابة القانونية على كل عناصر الدعوى، 

ية الثابتة، لقيامها على أسس ميكدة ودقيقة، فتذا كان القاض ي الجنائي ال يملك الحرية في مناقشة الحقائق العلم

                                                           
 ،31صمرجع سابق وبة و سديدها وتحقيق ووقف تنفيذها،محمد علي الكيك: السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تطبيق العق (157(

 55مرجع سابق ص  عبد الحكيم فوده: حجية الدليل الفني في املواد الجنائية واملدنية
.محمد األمين 33، ص 5111، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1محمد زكي أبو عامر: الحماية الجنائية للحرية الشخصية، ط (158(

 .151-153الجنائية الرقمية، مفهومها ودورها في اإلثبات الجنائي، مرجع سابق ص  ال شري: األدلة
غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية، جامعة اإلمارات العين، مطبوعات جامعة اإلمارات  (159(

 527، ص 5113، 1العربية املتحدة ، ط
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فانه و فيما يخ  طريقة الحصول على الدليل والظروف التي وجد فيها، فتلها تدخل ضمن االختصاص األصيل 

للقاض ي الجنائي وتخضع ملبدأ تكافي األدلة، إذ يمكن للقاض ي هنا أن يستبعد أي دليل علمي وجد انه ال يتناسب مع 

بساتها فاالستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجال كشف الجريمة لم ينل من بدأ حرية ظروف الواقعة ومال

 .(160  القاض ي في تكوين عقيدته، إذ يبقى للقاض ي الحرية في تقدير القوة التدليلية ألدلة الدعوى املعروضة عليه.

تم فعال اغتصابها، إذا وجدت ومثال ذلك جريمة اغتصاب أنثى اث ت الدليل الفني والطبي أن املجني عليها قد 

الحيوانات املنوية على السرير واملالبس، كما وجدت آثار داخل جسمها وأعضائها الجنسية، فبالرغم من وجود هذا 

الدليل القاطع الذي ال يمكن للقاض ي أن يرفضه، إال أنه رفضه مستندا في ذلك إلى سلطته التقديرية ورقابته 

وجود الدليل ال يتناسب منطقيا مع ظروف الواقعة ومالبساتها إذ يجب على القاض ي  القانونية، وذلك عندما راى أن

التحقق من عدم رضاء املجني عليها، إذ أن العنصر الجوهري في هذه الجريمة هو ارتكابها على خالف إرادة األنثى، وأن 

املجني عليها، وهو يتطلب بيان يبحث القاض ي عن عدم وجود عالقة سابقة بين املجني عليها والجاني،  وبحث سمعة 

 .(161 عدم عفتها

 الشروط التي ترد على سلطة القاض ي في تكوين اقتناعه.-4

ينبغي من  الجنائيالقاض ي الجنائي التوصل إلى الحقيقة الواقعية، فكل نشاط أو جهد ذهني يبذله القاض ي هدف ي

قة وارتاح ضميره للصورة الذهنية التي تكونت ورائه الوقوف على الوقائع كما حدثت، فتذا استقرت لديه تلك الحقي

أن القاض ي وصل إلى حالة االقتناع، وبما أن حرية القاض ي الجنائي  عني أن القاض ي هو الذي يقدر بحرية قيمة فله 

األدلة املطروحة أمامه على حسب اقتناعه الشخو ي، دون أن يملي عليه املشرع وجهة معينة يلزمه بتتباع وسائل 

ف عن الحقيقة كقاعدة عامة، فال يعني ذلك أن القاض ي ييسس اقتناعه بناء على عواطفه وتخميناته محددة للكش

وتصوراته الشخصية، وإنما يجب أن يتحدد هذا االقتناع بشروط وضمانات معينة، تضمن حق املتهم  وتمنع تحكم 

 .(162 هذا املبدأ

كي تكون قناعة القاض ي سليمة في تقديرها لألدلة، يجب أن يكون اقتناع القاض ي مبنيا على الجزم واليقين ولفيشترط 

أن تكون النتيجة التي توصل إليها تتفق مع العقل واملنطق، وتكون مطابقة للنموذج املنصوص عليه في القانون وهو 

ال ما يطلق عليه بالحقيقة القضائية، والتي يشترط فيها أن تتفق مع الحقيقة الواقعية، فحرية القاض ي الجنائي أن 

يبنى حكمه على مجرد الظن والتخمين بل يجب التأكد، ودشكل جازم مبني على اليقين بأن املتهم املاثل أمامه هو من 

                                                           
يع واالجتهاد في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ددي، منشورات صادر الحقوقية، مركز األبحاث سلسلة صادر: صادر بين التشر  (160(

، الحاج عباس عبد الرازق مجلي السعيدي: ضوابط استحداث الن  الجزائي الخاص،  511، ص 5112، 5والدراسات القانونية، ط

 553، ص  5113، 1وث للنشر والتوزيع، طدراسة تحليلية مقارنة، القاهرة، املركز العردي للدراسات والبح
عصام عفيفي عبد البصير : مبدأ الشرعية اإلجرائية، دراسة مقارنة في القانون الوض ي والفقه الجنائي اإلسالمي، اإلسكندرية، دار  (161(

 11-11، ص 5114، 1الفكر الجام ي، ط
محمد علي الكيك: السلطة التقديرية  ،223ص رجع سابق مممدوح خليل بحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين عقيدته،  (162(

 41صمرجع سابق للقاض ي الجنائي في تطبيق العقوبة و سديدها وتحقيق ووقف تنفيذها،
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قام بارتكاب الفعل املجرم، فالحقيقة ال يمكن توافرها إال باليقين ال مجرد الظن واالحتمال باعتبار  أن تبني األحكام 

 .(163  قاعدة األصل في اإلنسان البراءةتبة ومنطقية على على الجزم واليقين ما هو إال نتيجة متر 

فاألحكام الصادرة بالبراءة يجب أال تبقى إال على حج  قطيعة الثبوت تفيد الجزم واليقين فتذا ما ثار في نفس 

القاض ي نوع من الشك وجب عليه أن يفسره ملصلحة املتهم، فالدليل اليقيني هو الذي يجسد حقيقة الواقعة أمام 

حكمة تأكيدا ال يداخلها في حقيقته شك، فتقتنع بحدوث الواقعة كما دل عليها الدليل وأن اليقين املطلوب ليس امل

اليقين الشخو ي فقط الذي يتكون وجد أن القاض ي وما يطمئن إليه وما يرتاح إليه ضميره، بل يجب توفر اليقين 

بالعقل واملنطق إلى أدلة الدعوى، بحيث ال يكون القضائي الذي يفر  نفسه على القاض ي وعلى كافة من يتطلعون 

 .(164  الخيال عمل القاض ي ابتاعا للوقائع وانتزاعا من

إن ما أحدثه العلم من تطور في مجاالت اإلثبات له أثره الواال  في تقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، 

ة اإلنسان فقط، ولكن جاء العلم الحديث باملساعدات ففي القضاء األمريكي باملاض ي كانت املحاكم  عتمد على شهاد

العلمية، مما أدى إلى قلب مهمة املحكمة إلى نظام  الجديدة كاملجهر، والكهرباء، وأشعة رونتجن، وغيرها من الوسائل

مل في يوصل بدقة إلى الحقيقة، وذلك من خالل األجهزة العلمية، هذه األخيرة التي ال تتعار  على ما استقر عليه الع

األخذ بنظام اإلثبات الحر الداعي ألن يكون القاض ي عقيدته بكامل حرية، باعتبار أن االستعانة بالدليل العلمي ال 

تتعدى كولها نوعا من التوسع في مجال االستفادة من القرائن العلمية، والتي يجب إدخالها تحت إطار العمل بالسلطة 

الحرية  دعوى قد يثير املساس ببعض الضمانات اللصيقة بحمايةالتقديرية للقاض ي، خاصة وان الفصل في ال

 .(165 الفردية والكرامة اإلنسانية، التي ال يحسن تقديرها غير القاض ي

وعلى الرغم من أن الدليل العلمي قد أحدث تطورا هائال في مجال اإلثبات الجنائي مما يجعله مقبوال أمام املحكمة، 

جعل القاض ي يقتنع ولو احتماال يدعو إلى الشك، بأن شخصا آخر قد ارتكب الجريمة إال أنه قد يوجد في الدعوى ما ي

ولذلك فتنه يجب على القاض ي أن يقتنع اقتناعا يقينيا بارتكاب املتهم للتهمة، فتذا لم يقتنع وثار لديه نوع من الشك، 

سالمة الحكم بالبراءة أن يشكك يفسر ملصلحة املتهم فيكفي ل وجب عليه أن يقض ببراءته تطبيقا لقاعدة أن الشك

القاض ي في مرحلة إسناد التهمة إلى املتهم، إال أن محكمة النق  الفرنسية ال تأخذ بمبدأ أن الشك يفسر ملصلحة 

ن يستند هذا الشك على أدلة املتهم إال في نطاق ضيق، فالشك في األدلة ال يكفي وحده لتبرئة املتهم، بل يجب أ

العلمية والتقنية في ارتكاب الجريمة أو الكشف عن مالبساتها أضاف على عاتق القاض ي  فاستخدام الوسائل قاطعة

                                                           
طارق إبراهيم الدسوقي عطية:  ،472مرجع سابق ص  أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، (163(

 وما بعدها 34ص  مرجع سابق إلثبات الجنائي،البصمات وأثرها في ا
حسن عثمان البنهاري: األن روبولوجيا علم صفات اإلنسان ، 157ص محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مرجع سابق،  (164(

 22مرجع سابق ص وقضايا تنازع البنوة،
هاللي عبد الاله أحمد: النظرية العامة لإلثبات  ،431ق ص مرجع ساب أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، (165(

 44، مرجع سابق ص منصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، 112-113الجنائي: مرجع سابق ص 
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عبئا ألزمه التأني في عدم إصدار أحكامه جزافا، كما ألزمه ت يين أسباب اتخاذ الحكم وعلة صدوره، ألن في ذلك 

 .(166  نائيةضمانة أساسية استلزمها القانون للعدالة الج

التي يتم الحديث عنها في هذا اإلطار تلك الوسائل املستخدمة للحصول على األدلة  ومن أهم الوسائل العلمية

القولية، التي تفيد في كشف الحقيقة سواء كانت الوسائل التي  شكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة واملتمثلة في 

لكذب، التحليل التخديري أجهزة التصنت أو الوسائل التي تمثل اعتداء على السالمة النفسية مثل جهاز كشف ا

والتنويم املغناطيل ي، واستخدام التقنيات الحديثة يتم دون املساس بحرية املتهم وحقوقه األساسية سواء كانت تلك 

 .(167  الوسائل أجهزة تنصت، أو األجهزة التي تمس اعتداء على السالمة النفسية

 ف الجريمةتكنولوجيا النانو في اك شادور دراسة مقترحة كنموذج لتطبيق 

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

من أوائل الجهات األمنية في العىالم التىي تمتلىك أحىدث املختبىرات  أجهزة الشرطة في دولة اإلمارات العربية املتحدة  عد

التىىي  العلميىة العصىرية فىي التحليىىل والكشىف عىن األدلىىة املاديىة واملعنويىة للجىىرائم املرتكبىة بىل وتمتلىىك أحىدث التقنيىات

يخىىىت  قسىىىم املسىىىتندات بىىىتجراء الفحىىىوص الفنيىىىة علىىىى الوثىىىائق  سىىىاعد فىىىي اسىىىتخراج نتىىىائج ميكىىىدة فىىىي أوقىىىات قياسىىى ي و 

تن تكنولوجيىىا النىىانو هىىو بوابىىة املسىىتقبل فىى واملسىىتندات والعمىىالت الرسىىمية أو العرفيىىة والكشىىف عىىن التزييىىف والتزويىىر،

مىىن معرفىىة متىىى وأيىىن وكيىىف يمكىىن املحافظىىة علىىى مسىىرح الجريمىىة  فىىي دولىىة اإلمىىارات حيىىث تمكىىن خبىىراء األدلىىة الجنائيىىة

وكيفية استخالص الدليل الرقمي فنظام اإلثبات الجنائي تحكمه قرينة البراءة كلما تتطرق للىدليل الشىك، ولىذلك يثىار 

مقىىىدار التطىىىور التسىىا ل حىىىول مقبوليىىىة الىىىدليل الرقمىىىي بتكنولوجيىىا النىىىانو فىىىي إثبىىىات الوقىىىائع الجنائيىىة السىىىيما إذا علمنىىىا 

 (168  العلمىىىي فىىىي مجىىىال تكنولوجيىىىا النىىىانو والفيزيىىىاء النوويىىىة فىىىي تقنيىىىة املعلومىىىات والهندسىىىة الجنائيىىىة فىىىي كشىىىف الجريمىىىة

وسوف نوال  نموذج تطبيق تكنولوجيىا النىانو فىي الكشىف عىن الجريمىة مىن خىالل الدراسىة االسىتطالعية التاليىة والتىي 

 اعددتها الباحثة كما يلي:

 اسةمنهجية الدر 

التحليلي وإدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية اإلحصائي استخدمت الباحثة املنج  

، في توضيح مدى فعالية املواد النانوية التي تم تطبيقها في التحقيقات الجنائية ومدى دقىة Spssللعلوم االجتماعية الى 

ائيىىىىىىة النوويىىىىىىة والهندسىىىىىىة الجنائيىىىىىىة واملسىىىىىىتخدمة كمىىىىىىواد مضىىىىىىيفة للعناصىىىىىىر الطىىىىىىب الشىىىىىىرعي فىىىىىىي تحليىىىىىىل الوحىىىىىىدات الفيزي

( لخصىىائ  األمىىان فىىي التحقيقىىات الجنائيىىة السىىرية واملسىىتخدمة فىىي كشىىف بصىىمات األصىىابع أو  Au-NPsالكيميائيىىة   

صمة ( أو البNano sensor( أو البصمة املستخدمة في الكشف عن املتفجرات  DNAاألقدام وبصمة الحمض النووي 

الدماغيىىىىة للمىىىىا للمعلومىىىىات عىىىىن الجريمىىىىة املوجىىىىودة فىىىىي الىىىىذاكرة ومناقشىىىىة تقنيىىىىة النىىىىانو ومىىىىدى اسىىىىتخدامها إلىىىىى جانىىىىب 
                                                           

 الردادي: معاينة أحمد بن دخيل اهللا ،333أحمد أبو القاسم: الدليل املادي ودوره في اإلثبات في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص  (166(

 43مرجع سابق ص  مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق،
ضبط األثار واألدلة  الدوسري:فهد إبراهيم  ،22 مرجع سابق طارق إبراهيم الدسوقي عطية: البصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي، (167(

 42ي اإلثبات الجنائي مرجع سابق ص ونية ودورها فأحمد بوسف الطحاوي: األدلة اإللكتر، 55مرجع سابق ص املادية والجرمية،
، الهاني 113ص 5114، أكاديمية شرطة القاهرة، 312محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مجلة األمن والحياة، العدد  (168(

 12-13طايع: مرجع سابق، ص 
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ومعالجىة املىادة علىى املقيىاس الىذري والجزيكىي إلنشىاء مىواد وعمليىات جديىدة  األجهزة املستخدمة في إجىراء تحليىل النىانو 

 ل تطبيقات تكنولوجيا النانو في إعادة بناء مسرح الجريمة النووية من خالفي مجال اكتشاف وإثبات الوقائع الجرمية 

 فرضيات الدراسة 

توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية التطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في  الفرضية األولي:

 نانو كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية ال

توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام  الفرضية الثانية:

 تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية وبين كشف الجريمة

 ين:حيث تم اعتماد متغيرين أساسي: متغيرات الدراسة

 إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة  املتغير االول:

 : التحقيقات الجنائية بتقنية النانو في كشف الجريمة والشكل التالي يوال  نموذج الدراسة.املتغير الثاني

 وتصنف في نوعين رئيسيين هما: طريقة جمع البيانات

املصادر واملراجع األجن ية والعربية، ومناقشة بعض  وتتجسد في :أدوات جمع البيانات ذات العالقة بالجانب النظري 

 النتائج والدراسات التي جرت في إطار متغيرات الدراسة.

تبلورت في املقابالت الشخصية لعدد من القيادات واملدراء والعاملين  أدوات جمع البيانات املتعلقة بالجانب امليداني

البيانات األولية للبحث واعتمد مقياس ليكرت  موافق جدا، ويشكل االست يان األداة الرئيسية في الحصول على 

على التوالي ويتكون  1إلى  4موافق، محايد، ال أوافق(، لقياس استجابات أفراد العينة، حيث وزعت درجاتها من 

 االست يان من قسمين أساسيين، حيث يتضمن 

سة من العاملين  الجنس، العمر، املستوى عن عينة الدرا القسم األول املتغيرات املتعلقة باملعلومات العامة

 العلمي، الجنسية( 

عبارات موزعة على محورين  11فتضمن املتغيرات األساسية للدراسة ويتكون من  القسم الثاني من االستبيان

 أساسين وي:

 النوويةفي مسرح الجريمة  تقنية النانوالتحقيقات الجنائية لاستخدام العبارات التي تقيس أثر  املحور االول  .1

 عبارات.2ويشمل 

باستخدام تطبيقات  اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمةالعبارات التي تقيس أثر  املحور الثاني .5

 عبارات. 2تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية لكشف الجريمة ويشمل 

تم إدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا  جة البيانات واستخراج النتائج:األدوات اإلحصائية املعتمدة في معال

الباحثة بتحليل  قامت، ومن ثم Spssبالحاسب اآللي عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية الى 

 على مجموعة األدوات اإلحصائية اآلتية ملعالجة البيانات:  البيانات واستخراج النتائج، واعتمدت

 لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة ملغيرات البحث ومقاييسها. الوسط الحسابي: .1

 لتشخي  مدى  شتت قيم االستجابة الفصلية عن وسطها الحسادي. االنحراف املعياري: .5

 لتحديد ثبات أداة الدراسة. معامل سيبرمان لالرتباط .3
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 عينة الدراسة

دلة الجنائية وعلم الجريمة وقد اختيرت إدارة األدلة الجنائية وعلم يشتمل مجتمع الدراسة على العاملين بتدارة األ 

 إلجراء الدراسة، وذلك لكون القيادة العامة للالجريمة في القيادة العامة ل
ً
دولة اإلمارات شرطة في لشرطة موقعا

ب التكنولوجية من أهم اإلدارات املتطورة تكنولوجيا والتي  عتمد على استخدام أحدث االساليالعربية املتحدة 

بطريقة عشوائية على العاملين من مختلف املستويات في القيادة العامة يع االستبانة املتطورة في اداراتها وتم توز 

 بطريقة عشوائية دولة اإلمارات العربية املتحدة شرطة في لل

 الحدود الزمانية واملكانية للبحث

تقنية النانو وأثرها على األداء اإلجمالي لكشف الجريمة  يقتصر موضوع الدراسة على استخدام الحدود املوضوعية

 دولة اإلمارات العربية املتحدةشرطة في لبقسم األدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة ل

 دولة اإلمارات العربية املتحدةتقتصر عينة الدراسة قسم األدلة الجنائية وعلم الجريمة في  الحدود املكانية

 51/1/5151وحتى تاريا  51/5/5113ووي خالل فترة إعداد البحث بتاريا  زمنية:الحدود ال

قسم األدلة الجنائية وعلم الجريمة واملتمثلة في اإلدارة العليا، ومديري  تقتصر الدراسة على  الحدود البشرية:

 إلمارات العربية املتحدةدولة اشرطة في لاإلدارات واألقسام، املوظفين العاديين، العاملين في القيادة العامة ل

 وصف مجتمع الدراسة

شرطة لل العامة بالقيادة والعاملين الجريمة وعلم الجنائية األدلة بإدارة العاملين من الدراسة مجتمع يتكون 

 مع الشخصية املقابالت من عدد بإجراء الباحثة تقام العينة تحديد وبعد أدناه. (1) الجدول  في مبين وكما

 الجريمة اك شاف في النانو تكنولوجيا دور  على للتعرف الجريمة وعلم الجنائية األدلة ارةإد ومساولي مدراء

 اإلجابة تم استبيان استمارة (111) توزيع وتم ،املتحدة العربية اإلمارات دولة في تطبيقية كدراسة والعاملين

 يوضح التالي والجدول  (%111) اإلجمالية النسبة بلغت االستمارات من استمارة أي يستعاد ولم كاملة عليها

 والعاملين الجريمة وعلم الجنائية األدلة بإدارة العاملين على املوزعة االستمارات وعدد الدراسة عينة

 دولة اإلمارات العربية املتحدةشرطة في لل العامة بالقيادة

 وعلم الجنائية ةاألدل بإدارة العاملين على املوزعة االستمارات وعدد الدراسة عينة يوضح (1) الجدول 

 للشرطة العامة بالقيادة والعاملين الجريمة

مجتمع  الدراسة عينة
 الدراسة

 االستملللللللللللارات
 نسبة االسترداد املستردة املوزعة

 وعلم الجنائية األدلة بإدارة العاملين

 الجريمة
1 51 51% 51% 

 %51 %51 51 2 للشرطة العامة بالقيادة العاملين

 %111 %111 111  االجمالي
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 والشخصية الديموغرافية بالخصائص املتعلقة املستقلة املتغيرات من عدد على الدراسة هذه وقامت

 ضوء وفي الجنسية( الدراس ي، املاهل العمرية، الفئة )الجنس، في واملتمثلة الدراسة عينة ألفراد والوظيفية

 التالي: والنح على الدراسة أفراد خصائص تحديد يمكن املتغيرات هذه

 اجمالي ان انثى ذكر،من حيث النوع  ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب الجنس5ويوال  الجدول رقم  

  %52بينما بلغت نسبة االناث  %74 املئوية نسبتها بلغت الذكور  من العينة افراد

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس2جدول رقم )

 النسبة% التكرارات الجنس

 %74 74 ذكر □

 %52 52 انثى □

 %111 111 املجموع الكلي

 الفئة من العينة افراد اجمالي ان ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب الفئة العمرية3يوال  الجدول رقم  

من اجمالي  %1بينما كانت اقل فئة عمرية بنسبة  %23سنة وي اعلى نسبة مئوية والتي بلغت  41الى  31من  العمرية

 افراد عينة البحث

 ( توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

( التكرارات والنسب 4يوال  الجدول رقم  

 اجمالي ان فراد العينة حسب الجنسيةاملئوية أل 

وي اعلى  االماراتية الجنسية من العينة افراد

من اجمالي افراد  %25نسبة مئوية والتي بلغت 

 عينة البحث

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنسية4جدول رقم )

 النسبة% التكرارات الفئة العمرية

□ 51 – 31 51 51% 

□31 – 41 23 23% 

□ 41 – 21 13 13% 

 %1 1 أخرى  □

 %111 111 املجموع الكلي
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 النسبة% التكرارات الجنسية

 %25 25 امارا ي □

 %11 11 دول مجلس  عاون  □

 %53 53 وافد عردي □

 %2 2 وافد اسيوي  □

 %111 111 املجموع الكلي

 

 من العينة افراد اجمالي ان ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب امليهل الدراس ي2يوال  الجدول رقم   

 من اجمالي افراد عينة البحث %44وي اعلى نسبة مئوية والتي بلغت  البكالوريوس على الحاصلين

 ( توزيع أفراد العينة حسب املاهل الدراس ي5م )جدول رق

 النسبة% التكرارات املاهل الدراس ي

 %17 17 متوسط □

 %51 51 ثانوي  □

 %44 44 بكالوريوس □

 %2 2 ماجستير □

 %2 2 دكتوراه □

 %111 111 املجموع الكلي

الدراسة لبيان آراء القادة من  تم تصميم االست يان ليوافق احتياجات :اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة

العاملين بالقيادة العامة ولتقييمهم لصدق املحتوى واالرتباط بين األسئلة، حيث سوف يتم إبقاء ما أجمعوا عليه 

 لس ى القيادة العامة 
ً
للتميز والتطوير الدائم في مجال  للشرطةباملوافقة ويتم  عديل ما طلبوه  عديله وذلك نظرا

عمل على أن تكون أجهزتها بكافة اإلدارات مزودة بأحدث التقنيات العاملية التي  ساعد على سرعة العمل األمني وال

الكشف عن الجرائم وإنجازها في أسرع وقت ممكن وتأمين شرا ها من أحدث املختبرات العاملية من التكنولوجيا 
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املتحركة واألدلة اإللكترونية  املتطورة بجميع دول العالم وغيرها واألجهزة املختصة بفح  شرائح الهواتف

واستخالص البيانات منها، ومنع  عر  هذه الشرائح أو األدلة للتلف، والحفاظ على األدلة اإللكترونية من االحتراق 

 وإمكانية  شغيل الهواتف املتحركة أثناء فحصها و عمل على تأهيل كوادرها املتخصصة في مجال العمل الجنائي

 صدق االستبيان  

 ( درجات مقياس ليكرت6)جدول 

 ال موافق بشدة ال موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 1 1 5 3 4 الدرجة

( لعىدم االسىتجابة فىي عبىارة ال موافىق بشىدة وبىذلك يكىون الىوزن النسىبي فىي هىذه الحالىة هىو 1الباحثة الدرجىة   تاختار 

وهىىىىىو  %51ن الىىىىىوزن النسىىىىىبي فىىىىىي هىىىىىذه الحالىىىىىة يسىىىىىاوي ( لهىىىىىذه االسىىىىىتجابة أل 3صىىىىىفر% وأن أدق النتىىىىىائج إعطىىىىىاء الدرجىىىىىة  

 يتناسب مع هذه االستجابة.

 صدق املقياس:

الباحثة بحساب اال ساق الداخلي لالستبانة وذلك من خىالل حسىاب معىامالت االرتبىاط  تقامأوال: االتساق الداخلي 

الباحثىىة علىىى متغيىىرين أساسىىيين  تاعتمىىدبىىين كىىل فقىىرة مىىن فقىىرات مجىىاالت االسىىتبانة والدرجىىة الكليىىة للمجىىال نفسىىه، 

 في إدار 
ً
 فىي التحقيقىات الجنائيىة بتقنيىة النىانو و  ة األدلة الجنائية وعلم الجريمىة املتغير األول متمثال

ً
املتغيىر الثىاني متمىثال

 في كشف الجريمة والشكل التالي يوال  نموذج الدراسة.

 

 

 

راسىة وهىو فىي توضىىيح دور تكنولوجيىا النىانو فىي اكتشىىاف يقىىيس مىدى تحقىق الهىدف الرئيلىى ي للدثانيلا: الصلدق البنلائي: 

الجريمة من خالل استعرا  التطبيق الحيوي لتقنية النانو في مجال كشف األدلة الجنائية بالطب الشرعي في مسرح 

الجريمىىىىىة واألهىىىىىداف التىىىىىي رغبىىىىىىت األداة الوصىىىىىول إليهىىىىىا، فىىىىىىي التعىىىىىرف علىىىىىى الوسىىىىىائل الحديثىىىىىىة فىىىىىي اإلثبىىىىىات الجنىىىىىىائي ودور 

ولوجيىىىا النىىىانو فىىىي الكشىىىف عىىىن الجريمىىىة، وبيىىىان كيفيىىىة اعىىىادة بنىىىاء مسىىىرح الجريمىىىة بطريقىىىة األبعىىىاد الثالثيىىىة ومىىىدى تكن

حداثىىىىة الطىىىىب الشىىىىرعي فىىىىي مسىىىىرح الجريمىىىىة النوويىىىىة، وتوضىىىىيح تطبيقىىىىات تكنولوجيىىىىا النىىىىانو الفيزيىىىىاء النوويىىىىة والهندسىىىىة 

ستشراف املستقبل باإلدارة العامة لألدلة الجنائيىة وعلىم الجنائية في كشف الجريمة في إعادة بناء مسرح الجريمة ، وا

الجريمىىىىة مىىىىىن خىىىىىالل تقنيىىىىىة النىىىىىانو بىىىىاإلدارة العامىىىىىة لألدلىىىىىة الجنائيىىىىىة وعلىىىىىم الجريمىىىىة ، والتعىىىىىرف علىىىىىى البصىىىىىمة الحركيىىىىىة 

دلىىىىىىة لأل والقياسىىىىىىات الحيويىىىىىىة كأحىىىىىىد مبىىىىىىادرات اإلدارة العامىىىىىىة لألدلىىىىىىة الجنائيىىىىىىة فىىىىىىي علىىىىىىم الجريمىىىىىىة، ودور اإلدارة العامىىىىىىة 

فىىىىىي كشىىىىىف غمىىىىىو  الجىىىىىرائم املرتكبىىىىىة باألدلىىىىىة والبىىىىىراهين العلميىىىىىة املوثقىىىىىة، مىىىىىن خىىىىىالل خبرائهىىىىىا الجنائيىىىىة وعلىىىىىم الجريمىىىىىة 

 فىىي عىىدد مىن التخصصىىات فىىي علىىم الجريمىة، وإعىىادة بنىىاء مسىىرح 
ً
 وعمليىىا

ً
املتخصصىين مىىن ذوي الخبىىرات واملىىيهلين علميىا

بالفاعىل أو الجىاني، وتحويىل هىذا األثىر املىادي إلىى دليىل مىادي إلثبىات  الجريمة لربط األثر املعثور عليه في مكان الجريمة
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جرم املتهم أو براءته من خالل تقنية النانو من خالل تقنية النانو، وتم تحقيق ارتباط كل مجىال مىن مجىاالت الدراسىة 

 بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

ل التأكىىد مىىن صىىدقها الظىىاهري وصىىدق املحتىىوى حيىىث تىىم تحديىىد صىىالحية فقىىرات االختبىىار مىىن خىىالالصللدق الظللاهري: 

إن االختبىىار الصىىادق يقىىيس فعىىال القىىدرة والسىىمعة واالتجىىاه أو االسىىتعداد الىىذي وضىىع االختبىىار لقياسىىه حيىىث تىىم قيىىاس 

الصىىىىدق الظىىىىاهري بمىىىىدى ارتبىىىىاط عقبىىىىات ومعوقىىىىات كىىىىل مىىىىن املتغيىىىىر املسىىىىتقل واملتغيىىىىر التىىىىابع   املعتمىىىىد ( لتوضىىىىيح دور 

ا النىىىانو فىىىي اكتشىىىاف الجريمىىىة مىىىن خىىىالل اسىىىتعرا  التطبيىىىق الحيىىىوي لتقنيىىىة النىىىانو فىىىي مجىىىال كشىىىف األدلىىىة تكنولوجيىىى

( ووىي نسىبة ارتبىاط تىدل  %32.2الجنائية بالطب الشرعي في مسرح الجريمة حيث بلغت نسبة ارتبىاط هىذه الفقىرات   

 على الصدق الظاهري للمقياس .

تقرار في نتائج االستبانة وعدم  غييرها بشكل كبير فيما لو تم إعىادة توزيعهىا علىى أن ثبات االستبانة يعني االس  الثبات:

أفىىراد العينىىة عىىدة مىىرات خىىالل فتىىرات زمنيىىة معينىىة، وهىىو مىىا توصىىلت إليىىه الدراسىىة فىىي صىىحة ثبىىات الفرضىىيات بوجىىود 

شىف األدلىة الجنائيىة وبىين عالقة طرديىة ذات داللىة احصىائية بىين فعاليىة التطبيىق الحيىوي بالتحقيقىات الجنائيىة فىي ك

اسىىتخدام إدارة األدلىىة الجنائيىىة وعلىىم الجريمىىة لتقنيىىة النىىانو، ووجىىود عالقىىة طرديىىة ذات داللىىة احصىىائية بىىين اهتمىىام 

إدارة األدلىىىىة الجنائيىىىىة وعلىىىىم الجريمىىىىة باسىىىىتخدام تطبيقىىىىات تكنولوجيىىىىا النىىىىانو الفيزيىىىىاء النوويىىىىة والهندسىىىىة الجنائيىىىىة فىىىىي 

بين كشف الجريمة، وجرى حسىاب درجىة ثبىات املقيىاس باسىتخدام التجزئىة النصىفية حيىث بلىغ التحقيقات الجنائية و 

للتميىىىىىز شىىىىرطة للحيىىىىث  سىىىىى ى القيىىىىادة العامىىىىىة  الفقىىىىرات ووىىىىىي نسىىىىبة ثبىىىىىات مرتفعىىىىة . ( لجميىىىىىع  %32.2ثبىىىىات املقيىىىىاس   

شىاملة ملختبىرات جنائيىة ملراكىز  والتطوير الىدائم فىي مجىال العمىل األمنىي و عمىل علىى السى ي إلىى إعىداد أكاديميىة متكاملىة

 الحتياجىات اإلدارة العامىة لألدلىة 
ً
تطوير وأبحاث للعلوم الجنائية ومراكز التدريب وإعداد برامج تدري ية وتأهيليىة، وفقىا

الجنائية ، ودعم مشاريع األبحاث العلمية من خىالل إدارة التىدريب واألبحىاث كمختبىر نمىوذ ي علىى مسىتوى العىالم مىن 

يات وامليهالت العلمية التي يضمها والخبراء واألقسام الجديدة التي ال يوجد لها مثيل على مسىتوى املنطقىة حيث التقن

وطبقت نظام بصمة رائحة اإلنسان كدليل مادي في بعض الجرائم، ووي التقنية التي لم  ستخدم بعد في أي مكىان فىي 

 .(169 العالم، وبذلك تكون ددي أول مدينة عربية تطبق هذه البصمة 

العبىىىارة الخامسىىىة ووىىىي  ( التكىىرارات والنسىىىب املئويىىىة ألفىىىراد العينىىة حسىىىب إجابىىىات األفىىىراد علىىى7يوالىى  الجىىىدول رقىىىم  و 

)
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
 للحصول على اإلدانة وغالبا

ً
 أساسيا

ً
   عتبر األدلة الجنائية عنصرا

  العبارة الخامسة( توزيع أفراد العينة حسب 7جدول رقم )

العبارة 

 لخامسةا

 النسبة% التكرارات

 %23 23 أوافق بشدة

                                                           
، بتاريا 1313ددي، جريدة الخليج، العدد  لجسد،شرطة ددي  عتمد نقل تقنيات البصمة الوراثية ورائحة ا :نادية سلطان (169(

12/12/5113  
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 %53 53 أوافق

 %1 1 محايد

 %2 2  ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 (7رقم) التحليل اإلحصائي للجدول 

 العبارة الخامسة
اوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد اوافق

 5 9 23 63 تكرارات الفئة للعبارة الخامسة 

 2.5 4.5 61.5 81.5 املتوسط الحسابي

 2.5 4.5 38.5 18.5 االنحراف املعياري 

 0.5027 0.5027 0.9990 0.9825 معامل االرتباط

 للحصول على اإلدانة بنسبة حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على اعتبار 
ً
 أساسيا

ً
، %23األدلة الجنائية عنصرا

درجة،  13.2ودرجة انحراف معياري  %31.2بمتوسط حسادي  %32بقيمة موافقة إجمالية  %53ونسبة املوافقين 

 أما  1(، وان القيم التي تقترب من 1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد  أو 
ً
 شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث ان درجات معامل االرتباط تتراوح ما بين  
ً
 1.1352تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف نس يا

 فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية 1إلى أقل من + 1.7( وهو ارتباط طردي قوى من 1.2157، 1.2157، 1.111،

 للحصول على اإلدانة كلما ساعد على 
ً
 أساسيا

ً
  سرعة الكشف عن الجريمةيعتبر األدلة الجنائية عنصرا

التطبيق الحيوي بالتحقيقات مما يث ت صحة الفرضية األولى بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية 

الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية النانو، فيخت  القسم 

( في  اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة بالتعامل مع األدلة املتعلقة بالحمض D .N .Aالبيولو ي وال  

الوراثية ورفع آثار الدماء وتحديد ماهيتها، وبيان عالقتها بمسرح الجريمة وربطها بالجاني أو املجني النووية والبصمة 

عليه، وفح  إفرازات الجسم املختلفة للتعرف إلى شخصية الجاني في حوادث القتل واالغتصاب وغيرها من 

ل مهمة قسم الحرائق باالنتقال ضمن االعتداءات الجنسية باستخدام تحاليل البصمة الوراثية وغيرها، فيما تتمث

فرقة األدلة الجنائية إلى أماكن حوادث الحريق لتحديد أسبابها وكيفية وقوعها، ومعاينة أماكن االنفجارات لتحديد 

 (170 اآلثار الناجمة عنها بعد الحادث والتعليق على التقرير املصور 

                                                           
 اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في شرطة ددي ، املوقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة ددي  (170(

https://www.dubaipolice.gov.ae 
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ائق واملستندات والعمالت الرسمية أو العرفية في حين يخت  قسم املستندات بتجراء الفحوص الفنية على الوث

والكشف عن التزييف والتزوير، وتتمثل مهمة قسم األسلحة واآلالت في معاينة مسارح حوادث السرقات والسطو 

وتحديد األدوات املستخدمة في الجريمة ورفع آثار اآلالت ومقارنتها باألدوات املضبوطة، وتحديد دخول وخروج 

ة ومسافة اإلطالق على األجسام املصابة، والتأكد من آثار الطلق الناري ومكوناته الكيميائية، وتتولى املقذوفات الناري

إدارة األدلة اإللكترونية، فح  جميع القضايا املتعلقة بالحاسب اآللي من الناحية الفنية وتحليل األنظمة والبرامج 

مات، فتعتبر اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم وفح  شبكات االتصال وتقديم املشورة لحماية قواعد املعلو 

الجريمة العصب الرئيل ي في كشف غمو  الجرائم املرتكبة باألدلة والبراهين العلمية املوثقة من خالل خبرائها 

املتخصصين من ذوي الخبرات وامليهلين علميا وعمليا في العديد من التخصصات في علم الجريمة والكشف عن 

مض النووي واملتفجرات والسموم وفح  املستندات والهندسة النووية واألسلحة والذخائر ومسرح الحرائق والح

  (171 الجريمة وغيرها من التخصصات املتنوعة، وهو ما أرد الباحثة إثباته في العبارة السابعة من االستبانة 

العبارة السابعة  ات األفراد على( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجاب1حيث يوال  الجدول رقم  

تهتم إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة بفاعلية تقنية النانو وزيادة االعتماد عليها في املستقبل لتشمل حماية 

 املواطنين والدولة من الجريمة املنظمة، والكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية.

 العبارة السابعةالعينة حسب  ( توزيع أفراد9جدول رقم )

العبارة 

 السابعة

 النسبة% التكرارات

 %25 25 أوافق بشدة

 %33 33 أوافق

 %11 11 محايد

 %4 4  ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 

 

 

                                                           
 األدلة الجنائية في شرطة ددي ، مرجع سابق  (171(
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 (9رقم) التحليل اإلحصائي للجدول 

 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة السابعة

 4 11 33 52 السابعة  تكرارات الفئة للعبارة 

 2 5.5 66.5 76 املتوسط الحسابي

 2 5.5 33 24 االنحراف املعياري 

 0.999807 0.998603 0.998583 0.859763 معامل االرتباط

وأن ذلك م الجريمة بفاعلية تقنية النانو إدارة األدلة الجنائية وعل حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على اهتمام

ع إدارة األدلة الجنائية على زيادة االعتماد عليها في املستقبل لتشمل حماية املواطنين والدولة من االهتمام سوف يدف

، %33، ونسبة املوافقين %25الجريمة املنظمة، للكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية، بنسبة 

وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد رجة، د 54، وبلغت درجة االنحراف املعياري %32بقيمة موافقة إجمالية 

 أما تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط  1(، وان القيم التي تقترب من 1- أو 
ً
 شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث ان درجات معامل االرتباط تتراوح ما بين   
ً
( ووي قيم تقع 1.1113، 1.1132، 1.1132، 1.3217ضعيف نس يا

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت  1إلى أقل من + 1.7ا بين الدرجة من م

بفاعلية تقنية النانو كلما كان ذلك االهتمام سوف يدفع إدارة األدلة الجنائية على زيادة االعتماد عليها في املستقبل 

املنظمة، للكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية مما  لتشمل حماية املواطنين والدولة من الجريمة

يث ت صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم 

الجنائية وبين كشف قيقات الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التح

 الجريمة

العبارة الثامنة تهتم  ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على11ويوال  الجدول رقم  

 إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة بتعادة بناء الذرات والجزئيات للجريمة، ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي

 العبارة الثامنةع أفراد العينة حسب ( توزي11جدول رقم )

العبارة 

 الثامنة

 النسبة% التكرارات

 %21 21 أوافق بشدة

 %34 34 أوافق

 %11 11 محايد
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 %2 2  ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 

 (11رقم) التحليل اإلحصائي للجدول 

 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة الثامنة

 5 11 34 50 فئة للعبارة  تكرارات ال 

 2.5 5.5 67 75 املتوسط الحسابي

 2.5 5.5 33.5 25 االنحراف املعياري 

 0.999697 0.998571 0.99872 0.889224 معامل االرتباط

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة بتعادة بناء الذرات والجزئيات حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على اهتمام 

وبلغت  %34بقيمة موافقة إجمالية  %34، ونسبة املوافقين %21ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي بنسبة للجريمة، 

 شير  1(، وان القيم التي تقترب من 1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد  أو ،  52درجة االنحراف املعياري 

 أما تلك التي تقترب من صفر ف
ً
 وحيث ان درجات معامل إلى وجود ارتباط قوي نس يا

ً
تشير إلى ارتباط ضعيف نس يا

 1إلى أقل من + 1.7( ووي قيم تقع ما بين الدرجة من 1.1112، 1.1132، 1.1137، 1.3315االرتباط تتراوح ما بين   

يمة، إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم بتعادة بناء الذرات والجزئيات للجر وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 

مما يث ت صحة الفرضية الثانية  سرعة الكشف عن الجريمةساعد على كلما  ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي

بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات 

 التحقيقات الجنائية وبين كشف الجريمة تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في

 ساعد تقنية النانو على تطوير تطبيق معارف وتقنيات العلوم  تطوير تطبيق معارف وتقنيات العلوم الجنائية:

الطبيعية فالتحليل النانوي بأدوات القياس املجهري اإللكتروني أو املاق  املجهري ومجهر القوة الذرية ومطيافية 

اعد العلوم الجنائية الحديثة ملا لها تأثير كبير في تنميط الحمض النووي بالتكنولوجيا الحيوية، ملا رامان الصغرى  س

يعمل التطبيق النانوي على تقييم األدلة ومن ثم استخدام األدلة إلعادة بناء مسرح الجريمة وتوجيه التحقيقات 

ي يستمد منها القاض ي البرهان على إثبات قناعته بالحكم فالدليل الجنائي هو الواقعة الت وتقديم املجرمين إلى العدالة 

الذي ينتهي إليه وذلك ألن مرحلة الحكم وي املرحلة الحاسمة التي تقرر املصير النهائي في الدعوى الجنائية وتفصل 

فيحكم  بين اإلدانة والبراءة وذلك أما بتحقيق حالة اليقين لدى القاض ي فيحكم باإلدانة أو ترجيح موقف الشك لديه
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بالبراءة واملحور في ذلك هو الدليل الجنائي  ويبقى بعد ذلك ضرورة تمييز الدليل عما قد يختلط به من  عبيرات 

  (172 أخرى، كاإلثبات ووسيلة الوصول إلى الدليل وكذلك ضرورة تميز األدلة عن وسائل االستدالل 

الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ة ل حة الفرضية الباحثة إثباته في العبارة التاسعة من االستبان توهو ما أراد

ذات داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء 

نسب ( التكرارات وال11يوال  الجدول رقم  و  يقات الجنائية وبين كشف الجريمةالنووية والهندسة الجنائية في التحق

العبارة التاسعة التطور العلمي والتقني يجعل إدارة األدلة الجنائية  املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على

 وعلم الجريمة تقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم

  العبارة التاسعة( توزيع أفراد العينة حسب 11جدول رقم )

العبارة 

 التاسعة

 النسبة% التكرارات

 %24 24 أوافق بشدة

 %54 54 أوافق

 %7 7 محايد

 %2 2 ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 (11رقم) التحليل اإلحصائي للجدول 

 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة التاسعة

 5 7 24 64 تكرارات الفئة للعبارة  

 2.5 3.5 62 82 املتوسط الحسابي

 2.5 3.5 31 18 االنحراف املعياري 

 0.999697 0.999353 0.995188 0.597728 معامل االرتباط

                                                           
لعامة لإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين النظم الالتينية االنجلوسكسونية، القاهرة، دار النهضة هاللي عبد الاله أحمد: النظرية ا (172(

فهد إبراهيم الدوسري: ضبط األثار واألدلة املادية والجرمية،  33نهى علوي الح ش ي: مرجع سابق  ص  131، ص 5113، 1العربية، ط

 3، ص 5113علوم األمنية، األبعاد القانونية، ورقة عمل مقدمة لجامعة نايف لل
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التطور العلمي والتقني يجعل إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تقوم حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على أن 

، بقيمة %54، ونسبة املوافقين %24 بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم بنسبة

(، 1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد  أو درجة،  13، وبلغت درجة االنحراف املعياري %33موافقة إجمالية 

 أما تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف  1وان القيم التي تقترب من 
ً
 شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث
ً
( ووي قيم تقع ما بين 1.1112، 1.1113، 1.1121، 1.21775ان درجات معامل االرتباط تتراوح ما بين    نس يا

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم بالتطور وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت  1إلى أقل من + 1.7الدرجة من 

ساعد على كلما  وإسناد الواقعة الجرمية إليهم العلمي والتقني الذي يقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة،

مما يث ت صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين اهتمام  سرعة الكشف عن الجريمة

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في 

 .ات الجنائية وبين كشف الجريمةالتحقيق

الباحثة إنه ينبغي التفرقة بين مضمون الدليل املتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاض ي وبين الوسيلة  ترى لذلك ف 

التي عن طريقها وصلت تلك الواقعة إلى علمه، فقد نجد أن بعض الوسائل تنقل الواقعة مضمون الدليل إلى 

وأن هناك وسائل أخرى تنقل الواقعة إلى علم القاض ي عن طريق  خو ي كما في املعاينةالقاض ي عن طريق إدراكه الش

لذلك ينبغي التفرقة بين مضمون الدليل في حد ذاته ووسيلة الوصول إلى هذا  أخر كما في شهادة الشهود شخ  

  .املضمون والتفرقة بين الدليل وبين وسائل االستدالل

اطعة تحقق الجزم واليقين في نفس القاض ي وبناء عليه ال يجوز أن تبني اإلدانة على فاإلدانة ال تبنى إال على أدلة ق

مجرد االستدالل، فيخطئ القاض ي إذا اعتمد عليها وحدها كسند لحكمه، ولكن االستدالل يدعم وييازر األدلة 

تطل ها القانون في الدليل القائمة بالفعل ويعلل ذلك بأنه ال يتوافر في وسائل االستدالل الضمانات والشروط التي ي

الجنائي فالسلطة املختصة باالستدالل ال يتوافر لها الخبرة والضمانات التي تتوافر عادة للمحقق والتي تقتضيها حماية 

حقوق األفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون، فسلطة االستدالل من رجال الشرطة ولذلك قد يسيئون الظن 

اإلدارة جرمين ويرجحون اعتبارات الكشف عن الجريمة على ضمانات الحرية الفردية بينما باملتهم وتحكمهم مطاردة امل

تهتم بالتطور العلمي والتقني الذي يقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، فاملعيار إذن هو العامة لألدلة الجنائية 

الجنائية أصبح الدليل مجرد وسيلة وجوب توافر شروط قانونية معينة في الدليل بحيث إذا لم تتوافر األدلة 

  استدالل

إن تقنية النانو الجنائية  عمل على الكشف  الكشف عن االدلة في الجرائم التي ال يقبل فيها أي خطأ في التحقيق:

عن االدلة في الجرائم التي ال يقبل فيها أي خطأ في التحقيق نتيجة الفح  باستخدام جسيمات النانو تكون ذات 

أن نتيجة الفح  باستخدام جسيمات النانو تكون ذات مصداقية وال يمكن أن تكون خاطئة، فتن مصداقية، ف

أغلب التطبيقات الجنائية لتقنية النانو تركز على تطوير وتحسين رقائق دقيقة ومجموعات الحمض النووي، وفي 

جدت أدلة غير قابلة للقراءة لكن إن و  الوقت نفسه لر ية جسيمات النانو، املوجودة في مسرح الجريمة بكل مكان

بواسطة العمليات املعروفة، يتم استخدام جسيمات النانو، فان الحاجة املاسة لتقنية النانو الجنائية في مختلف 
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أرجاء اإلمارات ليس سب ها تجريب األدلة الجنائية للحصول على اإلدانة، بل إن األنشطة اإلرهابية واالتجار باملخدرات 

الغش والقضايا األمنية، وي بعض من الجرائم التي ال يقبل فيها أي خطأ في التحقيق، فطبيعة والسرقة والقتل و 

ويوال  الجدول  الجريمة ليس لها حدود، مما يزيد من اهمية تجنيد خبراء تقنية النانو الجنائية في جميع اإلمارات

على العبارة الثانية أن نظام التحقيقات ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد 15رقم  

 الجنائية  ستخدم الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي بتكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة

 العبارة الثانية( توزيع أفراد العينة حسب 12جدول رقم )

العبارة 

 الثانية

 النسبة% التكرارات

 %21 21 أوافق بشدة

 %32 32 أوافق

 %15 15 محايد

 %5 5 ال أوافق

املجموع 

 الكلي

111 111% 

 (12رقم ) التحليل اإلحصائي للجدول 

 العبارة الثانية

اوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد اوافق

 2 12 36 50 تكرارات الفئة للعبارة الثانية 

 1 6 68 75 املتوسط الحسابي

 1 1 32 25 االنحراف املعياري 

 0.1111- 0.1011- 0.762324- 9023 .0- معامل االرتباط

 

حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على استخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي في الكشف عن الجريمة 

، %72بنسبة متوسط حسادي  %32 بقيمة موافقة إجمالية %32، واملوافقين بنسبة %21بتكنولوجيا النانو 

 شير إلى  1(، وان القيم التي تقترب من 1-اط بين صفر وواحد   أو وتتراوح معامالت االرتب52وانحراف معياري بدرجة 

 وحيث ان درجات معامل 
ً
 أما تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف نس يا

ً
وجود ارتباط قوي نس يا

 1-من إلى أقل  1.7-ارتباط عكل ي قوى من ووي  (-1.1111، -1.1111، -1.7253، -1.1153االرتباط تتراوح ما بين  
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فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية يستخدم الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي بتقنية النانو كلما ساعد ذلك في 

سرعة الكشف عن الجريمة مما يث ت صحة الفرضية األولى بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية 

لة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة التطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األد

الذي يعمل  GBSومن األساليب واألجهزة الحديثة التي يجب أن  ستخدم في مجال اإلثبات الجنائي جهاز  لتقنية النانو

ديد موقع في يمكن تح GBSعلى التقاط إشارات تطلق من االقمار االصطناعية التي تدور حول األر ، وبواسطة جهاز 

ال حراء أو وسط البحار واملحيطات، ويمكن العودة إلى هذا املوقع بعد عدة أيام أو شهور وربما سنوات في ذات 

املكان الذي ترك فيه املوقع، واالستفادة من هذا الجهاز تبدو في إعادة معاينة مسرح جريمة ارتكبت في ال حراء بعد 

ملنطقة أو عند إعادة تمثيل حادث في منطقة يصعب تحديدها والوصول إليها أن تكون الكثبان الرملية غيرت معالم ا

 االستخدامات في اإلثبات الجنائي إال من خالل هذا الجهاز، وغيرها من

العبارة الرابعة  عتمد  ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على13ويوال  الجدول رقم  

 تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة بناء على اآلثار الخفية سلطات التحقيق على

 العبارة الرابعة( توزيع أفراد العينة حسب 13جدول رقم )

 النسبة% التكرارات العبارة الرابعة

 %21 21 أوافق بشدة

 %31 31 أوافق

 %12 12 محايد

 %4 4 ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 (13رقم ) دول التحليل اإلحصائي للج

 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة الرابعة

 4 15 30 51 تكرارات الفئة للعبارة الرابعة 

 2 7.5 65 75.5 املتوسط الحسابي

 2 7.5 32.53204 38.51731 االنحراف املعياري 

 0 0.18886- 6893 .0- 0.961777- معامل االرتباط
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على تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة يساعد لى اعتماد سلطات التحقيق حيث كانت نسبة املوافقين بشدة ع

بمتوسط حسادي  %31 بقيمة موافقة إجمالية، %31، ونسبة املوافقين %21سرعة الكشف عن الجريمة بنسبة على 

72.2% 

 شير  1م التي تقترب من (، وان القي1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد   أو  33.2بدرجة انحراف معياري  

 أما تلك التي تقترب من 
ً
إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث ان درجات 
ً
صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف نس يا

، -1.231، -1.121معامل االرتباط تتراوح ما بين  

إلى أقل من  1.7-ارتباط عكل ي قوى من ووي  (-1.1333

على فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية يعتمد  1-

تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة كلما ساعد على 

سرعة الكشف عن الجريمة مما يث ت صحة الفرضية 

األولى بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين 

ائية وعلم فعالية التطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجن

وتحتوي إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة على إدارة الطب الشرعي والذي يتكون من ثالثة  مة لتقنية النانوالجري

أقسام، يستقبل القسم الطبي قضايا األحياء من إصابات وجرائم جنسية ومسيولية طبية وتقدير أعمار وغيرها، 

تصوير باألشعة السينية والتصوير الفوتوغرافي، وقسم وقسم الوسائل الفنية املساعدة، ويشمل مختبر الباثولو ي وال

فح  الوفيات يشمل املشرحة والثالجات واستقبال املو ى و عر  على الطب الشرعي قضايا الوفيات سواء 

( 3ويوال  الجدول رقم   الطبيعية أو الوفيات التي يرتاب مأمور الضبط القضائي في أن تكون كيفيتها غير طبيعية 

لنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على العبارة األولى أن نظام التحقيقات الجنائية يسهم التكرارات وا

 في اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية في مسرح الجريمة النووية

 ( توزيع أفراد العينة حسب العبارة األولى8جدول رقم )

 النسبة% التكرارات العبارة األولى

 %43 43 أوافق بشدة

 %33 33 أوافق

 %15 15 محايد

 %5 5 ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي
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 (8رقم ) التحليل اإلحصائي للجدول 

 البيان 

اوافق 

 بشدة
 اجمالي ال أوافق محايد اوافق

تكرارات الفئة للعبارة 

 100 2 12 38 48 االولى

 100 51 56 69 74 املتوسط الحسابي

 100 49 44 31 26 ملعياري االنحراف ا

 100 0.888746 0.863418 0.824558 0.131105 معامل االرتباط

حيث كانت نسبة املوافقين بشدة بأن نظام التحقيقات الجنائية يساهم في إعادة بناء مسرح الجريمة لطريقة األبعاد 

بنسبة  %32 بقيمة موافقة إجمالية، %33، وكانت نسبة املوافقين %43الثالثية في مسرح الجريمة النووية بنسبة 

(، وان القيم التي 1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد   أو  52وانحراف معياري بدرجة  %74متوسط حسادي

 وحيث  1تقترب من 
ً
 أما تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف نس يا

ً
 شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

إلى أقل  1.7ارتباط طردي قوى من ووي ( 1.333، 1.323، 1.354، 1.1311تباط تتراوح ما بين  ان درجات معامل االر 

فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية يساهم في اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية في مسرح  1من +

ة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية الجريمة النووية كلما أدى ذلك إلى صحة ثبات الفرضية األولي بوجود عالق

التطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة 

تتعامل مع جميع األدلة املتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وشبكة االنترنت فتن إدارة األدلة االلكترونية  لتقنية النانو

ائم الحاسب اآللي وجرائم حقوق امللكية الفكرية، حيث تنقسم اإلدارة إلى خمسة أقسام، قسم فح  الحواسب وجر 

اآللية وقسم التصوير الجنائي حيث يقوم بتحليل جميع األدلة املسجلة السمعية واملرئية إلجراء التحاليل الالزمة مثل 

وتصوير اآلثار املوجودة في مسرح الحوادث مثل قضايا خيانة مقارنة األوجه وبصمة الصوت وإثبات الجريمة وأسالي ها 

 االتصاالت والتهديد واالبتزاز األمانة واالختراق واختالس خدمات

إضافة إلى قضايا السرقة وهتك العر  واالحتيال وغيرها من القضايا كما  ساعد تكنولوجيا النانو في الكشف عن 

واألسلحة القائمة على تفجرات املتفجرات فتن نمو اإلرهاب القائم على امل

من  4411املتفجرات ال سيطة والتي  س ب أضرارا هائلة، فهناك أك ر من 

هجوم إرهادي باستخدام املتفجرات حيث قتل  15111املجموع تم تنفيذ 

 31111شخ  في جميع أنحاء العالم وأصيب أك ر من  51111أك ر من 

النووية فيعتبر اكتشاف هذه نتيجة لهذه الججمات اإلرهابية باملتفجرات 

املتفجرات هو التحدي الرئيل ي لوكاالت إنفاذ القانون في جميع أنحاء 

العالم ألهميتها وتكاليفها بس ب عدد من العوامل مثل استخدامها في 

املركبات كمتفجرات وانتشارها في شتي أنحاء العالم، باإلضافة إلى عدم 

وانتقائية وأظهرت الدراسات وجود أجهزة استشعار توفر حساسية عالية 
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الحديثة في مجال البحث والتطوير في تكنولوجيا النانو قدرة النانو على العمل كمحسسات ملختلف املركبات 

الكيميائية والبيولوجية بما في ذلك املتفجرات مع القدرة على وجود أجهزة استشعار للقضاء على اإلرهاب القائم على 

رغم من القفزات التي حققتها التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلثبات الجنائي، فتن تلك املتفجرات النووية وبال

املالحو في الواقع أن بعض الحاالت يجري إثباتها بأسلوب مختلط بين األساليب التقليدية والحديثة، فنجد في مجال 

دية تتبع والعمل يسير بنمط اإلثبات الجنائي وبصفة خاصة في بعض املناطق ال حراوية ما زالت األساليب التقلي

 ةرى الباحثتتقليدي في إثبات الجرائم ال سيطة، وتتبع األساليب العلمية الحديثة في إثبات الجرائم املهمة والخطرة، و 

 (173 أن األص  أن تتبع األساليب الحديثة في إثبات الجرائم بصفة عامة 

الجنائي، مثال رسم صور املتهمين واملشتبه فيهم  كما أن هناك أساليب تكنولوجية حديثة  سهم في مجال اإلثبات

بواسطة الحاسب اآللي بناء على األوصاف التي يتم الحصول عليها من شهود الواقعة أو املجني عليهم من خالل برنامج 

Suspect ID باإلضافة إلى وجود جهاز يركب في السيارة يرسل ويستقبل إشارات معينة من خاللها يعرف مكان وجود ،

سيارة و ستقبل اإلشارات عن طريق حاسب مركزي وبطريقة إلكترونية، وتتم بواسطة هذا الجهاز متابعة السيارة ال

  (174 وأين توجد ويفيد هذا عند سرقة السيارة بمعرفة مكان تواجدها بالتحديد، فيتم ضبط الواقعة

ات األفراد على العبارة الثالثة: أن نظام ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجاب14يوال  الجدول رقم  و 

التحقيقات الجنائية يساعد البصمة الحركية والقياسات الحيوية كأحد مبادرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في 

 علم الجريمة

  العبارة الثالثة( توزيع أفراد العينة حسب 14جدول رقم )

 النسبة% التكرارات العبارة الثالثة

 %41 41 ةأوافق بشد

 %33 33 أوافق

 %15 15 محايد

 %1 1 ال أوافق

 %111 111 املجموع الكلي

 

 

                                                           
محمد اإلسكندراني: تكنولوجيا  15قحطان الخزر ي، وأسيل الزبيدي، ورنا عنائي: العلم النانوي ودوره في حياتنا، مرجع سابق  ص (173(

 27، ص 5111، 374النانو من أجل غد أفضل، سلسلة عالم املعرفة، العدد 
 5112لسنة  23قم املحكمة االتحادية العليا في الطعن الجزائي ر  (174(
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 (14رقم ) التحليل اإلحصائي للجدول 

 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة الثالثة

تكرارات الفئة للعبارة 

 1 12 38 49 الثالثة

 0.5 6 69 74.5 املتوسط الحسابي

 0.5 6 34.55913 25.5 االنحراف املعياري 

 0.999997 0.999563 0.988285 0.926835 معامل االرتباط

 

حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على أن نظام التحقيقات الجنائية يساعد البصمة الحركية والقياسات الحيوية 

مة موافقة بقي ،%33، ونسبة املوافقين %41كأحد مبادرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة 

وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد 52 52.2وانحراف معياري بدرجة  %74.2بمتوسط حسادي   %37إجمالية

 أما تلك التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط  1(، وان القيم التي تقترب من 1-  أو 
ً
 شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث ان درجات معامل االرت
ً
( وهو ارتباط طردي 1.111، 1.111، 1.133، 1.152باط تتراوح ما بين ضعيف نس يا

فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية باإلدارة العامة لألدلة الجنائية يعمل باستخدام  1إلى أقل من + 1.7قوى من 

ئية على سرعة البصمة الحركية والقياسات الحيوية في علم الجريمة كلما ساعد ذلك اإلدارة العامة لألدلة الجنا

الكشف عن الجريمة مما يث ت صحة الفرضية األولى بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية التطبيق 

الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية 

 النانو

لفرضية األولي بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية التطبيق وقد سعت الباحثة إلى إثبات صحة ا

الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية 

الثالثية في مسرح الجريمة  النانو وأن نظام التحقيقات الجنائية يساهم في اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد

النووية، ويستخدم الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي بتكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة ويساعد البصمة 

الحركية والقياسات الحيوية كأحد مبادرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة ويعتمد في سلطات 

 التحقيق على تقنية النانو 
ً
 أساسيا

ً
بتعادة بناء مسرح الجريمة بناء على اآلثار الخفية  عتبر األدلة الجنائية عنصرا

 كلما 
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
 مما يث ت صحة سرعة الكشف عن الجريمةساعد على للحصول على اإلدانة وغالبا
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فراد على جميع عبارات املحور ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األ 12ويوال  الجدول رقم  

 عبارات2األول والتي تقيس أثر استخدام التحقيقات الجنائية لتقنية النانو في مسرح الجريمة النووية وشمل 

 عبارات املحور األول ( توزيع أفراد العينة حسب 15جدول رقم )

 اجمالي ال أوافق محايد اوافق أوافق بشدة عبارات املحور األول 

 111 5 15 33 43 ولىالعبارة اال 

 111 5 15 32 21 العبارة الثانية

 111 1 15 33 41 العبارة الثالثة

 111 4 12 31 21 العبارة الرابعة

 111 2 1 53 23 العبارة الخامسة

 211 14 21 122 521  املجموع الكلي

 25.5% 33% 15% 5.3% 111 
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 (15رقم ) التحليل اإلحصائي للجدول 

 العبارات 
فق اوا

 بشدة
 اجمالي ال أوافق محايد اوافق

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 19.4 20 100 2 12 38 48 العبارة األولى

 19.7 20 100 2 12 36 50 العبارة الثانية

 19.9 20 100 1 12 38 49 العبارة الثالثة

 18.6 20 100 4 15 30 51 العبارة الرابعة

 22.8 20 100 5 9 23 63 العبارة الخامسة

 100.6 100 500 14 60 165 261 اجمالي العبارات

 20.1 20 100 2.8 26.7 44.1 126.8 املتوسط الحسابي

 32.8 32.6 163.2 4.80 19.6 54.1 85.4 االنحراف املعياري 

 1 1 0.9999 0.9873 0.9848 0.9571 معامل االرتباط

 
بمتوسط  %32.5بتجمالي نسبة  %33، واملوافقين بنسبة %25.5كانت نسبة املوافقين بشدة على جميع العبارات 

بمتوسط حسادي  %15بينما كان املحايدون لجميع العبارات بنسبة  32.4، وانحراف معياري بدرجة 152.3حسادي 

، وكانت نسبة غير املوافقين أثر استخدام التحقيقات الجنائية لتقنية النانو في 11.2، ودرجة انحراف معياري 52.7

، وتراوحت قيمة معامل  4.3، وانحراف معياري بدرجة 5.3بمتوسط حسادي  %5.3رح الجريمة النووية بنسبة مس

وهو  1إلى أقل من + 1.7( ووي قيم تقع ما بين الدرجة من 1.111، 1.1373، 1.1343، 1.1271االرتباط ما بين   

دة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية ارتباط طردي قوى فكلما كان نظام التحقيقات الجنائية يساهم في اعا

 في مسرح الجريمة النووية

ويستخدم الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي بتكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة ويساعد البصمة الحركية 

في سلطات التحقيق على والقياسات الحيوية كأحد مبادرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة ويعتمد 

 للحصول على 
ً
 أساسيا

ً
تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة بناء على اآلثار الخفية  عتبر األدلة الجنائية عنصرا

 كلما 
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
مما يث ت صحة الفرضية األولي  سرعة الكشف عن الجريمةساعد على اإلدانة وغالبا

احصائية بين فعالية التطبيق الحيوي بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية  بوجود عالقة طردية ذات داللة

 وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية النانو
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دأبت على تقديم الدعم الالمحدود لخبراء األدلة الجنائية، من خالل مشاركتهم املستمرة  للشرطة فأن القيادة العامة 

حافىىل الدوليىىة ونقىىل تجىىارب األدلىىة الجنائيىىة، وتميىىزهم الالمحىىدود فىىي الكشىىف عىىن طالسىىم الجىىرائم والوصىىول إلىىى فىىي امل

العدالىىىىىىىة بتطبيىىىىىىىق أفضىىىىىىىل املعىىىىىىىايير العامليىىىىىىىة فىىىىىىىي مجىىىىىىىال الفحوصىىىىىىىات املخبريىىىىىىىة، فتحىىىىىىىرص القيىىىىىىىادة العامىىىىىىىة علىىىىىىىى مواكبىىىىىىىة 

 (175 املستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة 

 وسط واالنحراف املعياري والوزن النسبي وقيمة )ت( ومعنويتها للمحور األول ( املت16جدول )

 املحور األول 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة

 معنوية 0.1311 28.79583 74 العبارة األولى

 معنوية 0.1902  29.3428 75 العبارة الثانية

 معنوية 0.9268 29.3692 74.5 العبارة الثالثة

 معنوية 0.9617 28.64524 75.5 العبارة الرابعة

 معنوية 0.5027 34.12404 81.5 العبارة الخامسة

( املتوسط الحسادي واالنحراف املعياري والوزن النسبي وقيمة  ت( ومعنويتها إلجابات أفراد 12 ويوال  الجدول رقم 

س أثر استخدام التحقيقات الجنائية لتقنية النانو في مسرح الجريمة العينة املبحوثة عن املحور األول والتي تقي

نظام التحقيقات الجنائية في اعادة بناء عن العبارة األولى والتي تقيس مساهمة  النووية، وكان املتوسط الحسادي

بمعامل ارتباط  53.7وانحراف معياري  74بدرجة  مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية في مسرح الجريمة النووية

نظام التحقيقات الجنائية في اعادة ساهم وهو ارتباط طردي قوى فكلما  1إلى أقل من + 1.7 وهو يقع بين من 1.131

                                                           
 (https://www.dubaipolice.gov.aeاألدلة الجنائية في شرطة ددي ، مرجع سابق   (175(
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كان مستوى الداللة للعبارة داللة معنوية بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية في مسرح الجريمة النووية كلما 

  الباحثة ادتهالتي أر يث ت صحة الفرضة األولى امما 

استخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي بتكنولوجيا عن العبارة الثانية والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي-

إلى أقل  1.7وهو يقع بين من  1.1115بمعامل ارتباط  51.3وانحراف معياري  72بدرجة النانو في الكشف عن الجريمة 

الوسائل الحديثة في اإلثبات فكلما كانت إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة  ستخدم وهو ارتباط طردي قوى  1من +

 الباحثة ادتهاالتي أر كان مستوى الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة األولى كلما  الجنائي

ياسات الحيوية كأحد مبادرات يساعد البصمة الحركية والق عن العبارة الثالثة والتي تقيس كان املتوسط الحسادي-

وهو يقع  1.1521بمعامل ارتباط  51.3وانحراف معياري  74.2بدرجة اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 1إلى أقل من + 1.7 بين من

كان مستوى قياسات الحيوية كأحد مبادرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة كلما البصمة الحركية وال

  الباحثة ادتهاالتي أر الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة األولى 

بتعادة بناء مسرح اعتماد سلطات التحقيق على تقنية النانو عن العبارة الرابعة والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي-

إلى  1.7 وهو يقع بين من 1.1217بمعامل ارتباط  53.2وانحراف معياري  72.2بدرجة الجريمة بناء على اآلثار الخفية 

وهو ارتباط طردي قوى فكلما اعتمدت سلطات التحقيق على تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة  1أقل من +

 ادتهاالتي أر توى الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة األولى كان مسكلما  بناء على اآلثار الخفية

 الباحثة

 للحصول على اإلدانة عن العبارة الخامسة والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي-
ً
 أساسيا

ً
أن األدلة الجنائية عنصرا

 كلما 
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
 34.15وانحراف معياري  31.2بدرجة  سرعة الكشف عن الجريمةساعد على وغالبا

  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 1إلى أقل من + 1.7 وهو يقع بين من 1.2157بمعامل ارتباط 
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

 
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
كان مستوى الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة كلما  للحصول على اإلدانة وغالبا

 باحثةال ادتهاالتي أر الفرضة األولى 

العبارة العاشرة أن  ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على17ويوال  الجدول رقم  

نظام التحقيقات الجنائية يعمل بتقنية النانو على تحليل أدلة الطب الشرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة 

  لقضايا الطب الشرعي

 العبارة العاشرةينة حسب ( توزيع أفراد الع17جدول رقم )

العبارة 

 العاشرة

 النسبة% التكرارات

 %21 21 أوافق بشدة
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 %34 34 أوافق

 %11 11 محايد

 %2 2 ال أوافق

املجموع 

 الكلي

111 111% 

 

 

 

 

 

 (17) رقم التحليل اإلحصائي للجدول 

تكرارات الفئة للعبارة 

 العاشرة 
 ال أوافق محايد اوافق اوافق بشدة

 5 10 34 51 الفئة للعبارة  تكرارات  

 2.5 5 67 75.5 املتوسط الحسابي

 2.5 5 33.50124 24.5 االنحراف املعياري 

 0.999697 0.998809 0.998954 0.878798 معامل االرتباط

أن نظام التحقيقات الجنائية الذي يعمل بتقنية النانو على تحليل أدلة الطب  حيث كانت نسبة املوافقين بشدة على

، بموافقة %34ونسبة املوافقين %21شرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي بنسبة ال

(، وان 1-وتتراوح معامالت االرتباط بين صفر وواحد  أو درجة،  54.2، وبلغت درجة االنحراف املعياري %32إجمالية 

 أما تلك  1القيم التي تقترب من 
ً
التي تقترب من صفر فتشير إلى ارتباط ضعيف  شير إلى وجود ارتباط قوي نس يا

 وحيث ان درجات معامل االرتباط تتراوح ما بين  
ً
( ووي قيم تقع ما بين 1.1112، 1.1133، 1.1131، 1.3737نس يا

نظام التحقيقات الجنائية يعمل بتقنية النانو على وهو ارتباط طردي قوى فكلما كان  1إلى أقل من + 1.7الدرجة من 

سرعة الكشف ساعد على كلما  ة الطب الشرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعيتحليل أدل

مما يث ت صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة  عن الجريمة

ة والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووي

 الجنائية وبين كشف الجريمة
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شرطة على تطوير إمكانياتها وقدراتها على أسس علمية باستمرار، وذلك للقيام باملهام الجسيمة امللقاة على الوحرصت 

ا الهائلة التي شرطة وقدرتهأجهزة الحيث أن  عامل الجريمة عاتقها، ومواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها واقع 

أظهرتها في كشف الوقائع والحقائق تيكد أهمية عملية التطوير واملتابعة ألحدث ما توصل إليه العلم في مجال 

في مواضيع  الشرطة الجريمة واألدلة الجنائية، واقتناء التقنيات الخاصة بها، والتي تمثل خلفية مهمة إلنجاز 

جناس، وعلم األسنان الجنائي، وعلم الكيمياء الجنائية، وفح  تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي وعلم األ 

اآلثار الدقيقة واملتفجرات، وعلوم البيولو ي والحمض النووي والجينات، وعلوم السموم الشرعية، وعلوم الفيزياء 

ى الهندسة النووية، وعلوم جرائم األدلة الرقمية، وجرائم الحاسوب وجرائم شبكات املعلومات املجتمعية، إضافة إل

الجنائية، وقضايا فح  وتزييف العمالت والوثائق الرسمية، وقضايا األسلحة النارية واآلالت، وتخصصات إدارة 

 مسرح الجريمة بجميع أنواعها

املحور ( التكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب إجابات األفراد على إجمالي عبارات 13يوال  الجدول رقم  و  

تقيس أثر اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء الثاني والتي 

 عبارات. 2النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية لكشف الجريمة ويشمل 

 

 

 

 عبارات املحور الثاني( توزيع أفراد العينة حسب 18جدول رقم )

فق أوا عبارات املحور الثاني

 بشدة

 اجمالي  ال أوافق محايد اوافق

 111 4 1 53 21 العبارة السادسة

 111 4 11 33 25 العبارة السابعة

 111 2 11 34 21 العبارة الثامنة

 111 2 7 54 24 العبارة التاسعة

 111 2 11 34 21 العبارة العاشرة

 211 53 43 123     572 املجموع الكلي
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 22.5% 31.2% 1.2% 4.2% 111 

 (18رقم ) التحليل اإلحصائي للجدول 

 محايد اوافق اوافق بشدة العبارات 
ال 

 أوافق
 اجمالي

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 21.7 20 100 4 9 28 59 العبارة السادسة

 19.6 20 100 4 11 33 52 العبارة السابعة

 18.9 20 100 5 11 34 50 العبارة الثامنة

 23.4 20 100 5 7 24 64 العبارة التاسعة

 19.4 20 100 5 10 34 51 العبارة العاشرة

 103 100 500 23 48 153 276 اجمالي العبارات

 20.6 20 100 4.6 25 42 129.3 املتوسط الحسابي

 33.7 32.6 163 7.5 15.7 50 90.3 االنحراف املعياري 

 1 1 1 0.985946 0.983291 0.969048 معامل االرتباط

 
بمتوسط  %32.2بتجمالي نسبة  %31.2، واملوافقين بنسبة %22.5نسبة املوافقين بشدة على جميع العبارات  كانت

بمتوسط حسادي  %1.2بينما كان املحايدون لجميع العبارات بنسبة  11.3، وانحراف معياري بدرجة 151.3حسادي 

دارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام اهتمام إ، وكانت نسبة غير املوافقين 52، ودرجة انحراف معياري 12.7

 %4.2بنسبة  تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية لكشف الجريمة

، 1.1335، 1.1211، وتراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين   7.2، وانحراف معياري بدرجة 4.32بمتوسط حسادي 

إدارة األدلة  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 1إلى أقل من + 1.7( ووي قيم تقع ما بين الدرجة من 1، 1.1321

الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات 

باألدلة والبراهين العلمية املوثقة مما يساهم في  الجنائية لكشف الجريمة وتهتم بكشف غمو  الجرائم املرتكبة

حداثة الطب الشرعي، وتهتم بفاعلية تقنية النانو وزيادة االعتماد عليها في املستقبل لتشمل حماية املواطنين والدولة 

ت من الجريمة املنظمة، والكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية، وتهتم بتعادة بناء الذرا

والجزئيات للجريمة، ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي وتهتم بالتطور العلمي والتقني مما يجعل إدارة األدلة الجنائية 

وعلم الجريمة مما تقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم، وأن نظام التحقيقات 

دلة الطب الشرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي الجنائية يعمل بتقنية النانو على تحليل أ

مما يث ت صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ذات داللة  سرعة الكشف عن الجريمةساعد على كلما 

وية احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النو 

واأللياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية واملواد  والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية وبين كشف الجريمة
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الصلبة والحديدية والفحوص املتعلقة باألشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوص الصبغيات واملواد املسيلة 

 للدموع ومواد الصيدلة

 

 
لة الجنائية وعلم الجريمة تتكون من سبع إدارات فرعية تتضافر فيما بينها، لتحقيق أهداف فأن اإلدارة العامة لألد

وأولى هذه اإلدارات املختبر الجنائي الذي تتلخ  مهمته  الشرطةواستراتيجية اإلدارة املن ثقة من استراتيجية وأهداف 

كون من ستة أقسام فنية تتمثل في قسم في تحديد ما إذا كان هناك جريمة وفعل جنائي وراء الحادث أم ال، وتت

الكيمياء الجنائية الذي يخت  بفح  أنواع املواد والعقاقير والنباتات املخدرة والسموم الصلبة والغازية، والسائلة 

 العضوية وغير العضوية، 

رورية، وتحليل األحبار باإلضافة إلى مقارنة األصبا  وتحديد نوعيتها ومدى إمكانية تبادلها بين األجسام في الحوادث امل

 في حادث ما، 
ً
 ماديا

ً
واملتفجرات، فتن أية مادة يقوم اإلنسان بالتعامل معها في حياته اليومية، يمكن أن تندرج دليال

لذلك فتن هذا القسم يتعامل مع مختلف أنواع اآلثار املادية سواء املرفوعة من مسرح الجريمة أو املضبوطة لدى 

الثاني ضمن إدارة املختبر الجنائي بقسم السموم الذي يخت  بفح  السوائل البيولوجية  املتهمين، ويتمثل القسم

كالدم والبول، ومحتويات املعدة واألنسجة واملا، للكشف عن وجود السموم واملخدرات والكحول في العينات من 

 عدمها خدمة للتحقيق الجنائي والعدالة

لى العبارات التي تقيس أثر اهتمام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة وهو ما أبرزته نتائج إجابات أفراد العينة ع

 باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية لكشف الجريمة
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 نةاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط للمحور األول والثاني من االس با

 
 

علىى مواكبىىة املسىتجدات والتطىىورات فىي مجىىال دولىة اإلمىىارات العربيىة املتحىىدة شىرطة فىىي لل وقىد حرصىىت القيىادة العامىىة

مكافحىىىىة الجريمىىىىة، ومسىىىىاندة الكىىىىوادر العلميىىىىة واملتخصصىىىىة بأحىىىىدث مىىىىا توصىىىىلت إليىىىىه التكنولوجيىىىىا، وتطبيقهىىىىا ألفضىىىىل 

مبنىىىى اإلدارة العامىىىة لألدلىىىة الجنائيىىىة وعلىىىم الجريمىىىة، الصىىىرح العلمىىىي  املعىىىايير العامليىىىة فىىىي مختبراتهىىىا الجنائيىىىة وعملهىىىا فىىىي

والتقني األول من نوعه في الشرق األوسط، فتن تخص  األدلة الجنائية وعلم الجريمة يتطور بتطىور الجريمىة وابتكىار 

جمىىع  جىىالالجنىىاة لوسىىائل وأدوات جديىىدة، وهىىو مىىا يتطلىىب اسىىتباقهم واستشىىراف مسىىتقبل التخصصىىات العلميىىة فىىي م

اكتشاف وإثبات الجرائم من خالل تقنية النانو ، وبذل جهود حثيثة نظرا لكونه أحىد األعمىدة الرئيسىية للكشىف عىن و 

 خيوط الجريمة باألدلة القاطعة واستنادا لألدلة العلمية املعتمدة، 

 اني( املتوسط واالنحراف املعياري والوزن النسبي وقيمة )ت( ومعنويتها للمحور الث19جدول )

 املحور الثاني

املتوسط 

 االنحراف املعياري  الحسابي

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة

 معنوية 0.720075 24.26314 59 العبارة السادسة

 معنوية 0.859763 21.70944 52 العبارة السابعة

 معنوية 0.889224 26.20115 50 العبارة الثامنة

 نويةمع 0.597728 25.48921 64 العبارة التاسعة

 معنوية 0.878798 105.2364 51 العبارة العاشرة 
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( املتوسط الحسادي واالنحراف املعياري والوزن النسبي وقيمة  ت( ومعنويتها إلجابات 11 ويتت  من الجدول رقم 

طبيقات إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام ت أفراد العينة املبحوثة عن املحور الثاني والذي يقيس اهتمام

 تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية لكشف الجريمة 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام  اهتمامعن العبارة السادسة والتي تقيس  فكان املتوسط الحسادي

كبة باألدلة والبراهين العلمية املوثقة مما يساهم في تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بكشف غمو  الجرائم املرت

 1إلى أقل من + 1.7من وهو يقع بين  1.751بمعامل ارتباط  54.5وانحراف معياري  21حداثة الطب الشرعي، بدرجة 

 إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت

 ادتها الباحثةالفرضة الثانية التي أر الفيزياء النووية كلما كان مستوى الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام  اهتمامعن العبارة السابعة والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي

تقنية النانو وزيادة االعتماد عليها في املستقبل لتشمل حماية املواطنين تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بفاعلية 

وانحراف  25والدولة من الجريمة املنظمة، والكشف عن الجرائم التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية، بدرجة 

إدارة  لما كانتوهو ارتباط طردي قوى فك 1إلى أقل من + 1.7 وهو يقع بين من 0.859بمعامل ارتباط  51.7معياري 

األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية كلما كان مستوى الداللة 

 ادتها الباحثةالتي أر للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة الثانية 

األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام إدارة  اهتمامعن العبارة الثامنة والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي

تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بتعادة بناء الذرات والجزئيات للجريمة، ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي 

وهو ارتباط طردي  1إلى أقل من + 1.7 وهو يقع بين من 1.3315بمعامل ارتباط  52.5وانحراف معياري  21بدرجة 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بتعادة بناء  نتقوى فكلما كا

التي الذرات والجزئيات للجريمة، كلما كان مستوى الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة الثانية 

 ادتها الباحثةأر 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام  اهتمامة والتي تقيس عن العبارة التاسع كان املتوسط الحسادي

تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بالتطور العلمي والتقني مما يجعل إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة مما تقوم 

بمعامل  52.4عياري وانحراف م 24بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم، بدرجة 

إدارة األدلة الجنائية وعلم  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 1إلى أقل من + 1.7 وهو يقع بين من 1.2177ارتباط 

الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية بالتطور العلمي والتقني مما يجعل إدارة األدلة الجنائية 

بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم كلما كان مستوى  وعلم الجريمة مما تقوم

 ادتها الباحثةالتي أر الداللة للعبارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة الثانية 

إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة باستخدام  اهتمامعن العبارة العاشرة والتي تقيس  كان املتوسط الحسادي

تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية في نظام التحقيقات الجنائية والعمل على تحليل أدلة الطب الشرعي وتقديم 
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وانحراف  21بدرجة سرعة الكشف عن الجريمة ساعد على كلما مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي 

إدارة  وهو ارتباط طردي قوى فكلما كانت 1من + إلى أقل 1.7 وهو يقع بين من 1.3737بمعامل ارتباط  112.5معياري 

األدلة الجنائية وعلم الجريمة تهتم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزيائية في نظام التحقيقات الجنائية 

كلما كان مستوى  والعمل على تحليل أدلة الطب الشرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي

 ادتها الباحثة.التي أر بارة داللة معنوية مما يث ت صحة الفرضة الثانية الداللة للع

 

 الخاتمة

توضيح دور تكنولوجيا النانو في اكتشاف الجريمة من خالل استعرا  التطبيق الحيوي لتقنية النانو في مجال  حاولنا

ثة في اإلثبات الجنائي ودور كشف األدلة الجنائية بالطب الشرعي في مسرح الجريمة والتعرف على الوسائل الحدي

تكنولوجيا النانو في الكشف عن الجريمة، وبيان كيفية اعادة بناء مسرح الجريمة بطريقة األبعاد الثالثية ومدى 

حداثة الطب الشرعي في مسرح الجريمة النووية، وتوضيح تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة 

ي إعادة بناء مسرح الجريمة ، والتعرف على البصمة الحركية والقياسات الحيوية كأحد الجنائية في كشف الجريمة ف

اإلدارة العامة لألدلة الجنائية في علم الجريمة، وتوضيح دور اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة في  اعمال

ل خبرائها املتخصصين من ذوي الخبرات كشف غمو  الجرائم املرتكبة باألدلة والبراهين العلمية املوثقة، من خال

 في عدد من التخصصات في علم الجريمة، وإعادة بناء مسرح الجريمة لربط األثر املعثور عليه 
ً
 وعمليا

ً
وامليهلين علميا

في مكان الجريمة بالفاعل أو الجاني، وتحويل هذا األثر املادي إلى دليل مادي إلثبات جرم املتهم أو براءته من خالل 

ية النانو من خالل تقنية النانو واستشراف املستقبل باإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة من خالل تقن

 .مة لألدلة الجنائية وعلم الجريمةتقنية النانو باإلدارة العا

لى أن تقدير األدلة يتوقف على ما تأخذ به املحكمة و ستند إليه في حكمها، حسب ظروف ومالبسات كل قضية عف

وجه االستقالل، فتقدير صفة السيادة وال جية يتوقف على ما إذا كان الدليل يدخل في تكوين القاض ي، ويعد عنصر 

من عناصر اقتناعه، كما أن وضع مراتب لألدلة، من شأنه اإلخالل بقواعد اإلثبات، وأهمهما حرية القاض ي في تكوين 

ون مبنيا على أدلة منسقة وغير متعارضة، مساندة يشد عقيدته، وحتى يكون اقتناع القاض ي صحيحا يجب أن يك

بعضها بعض، وعليه يجب على القاض ي أن يوازن بين األدلة املعروضة على بساط البحث من خالل التحقيق 

والتمحي  الشامل لكافة األدلة، وأن هذا املبدأ ال يسلب من املحكمة حقها في استبعاد أي دليل لم تطمئن إليه، أو 

جزء منه وتطرح اآلخر، فالهدف هو أن تكون األدلة مييدة إلى اقتناع القاض ي بناء على األثر الذي ترقخه في أن تأخذ ب

وجدانه ومما ال شك فيه أن هذا املبدأ يعتبر ضمانة حقيقية للمتهم، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، ألنه 

ع باقي األدلة وعليه نخل  إلى القول أن التقدم العلمي كان عادة ما تتضارب األدلة املستمدة من الوسائل العلمية م

له تأثير في تدعيم الدليل املادي وتأكيد الدليل القولي، إال أن كل هذا ال يعني إلغاء دور القاض ي، بل يظل لهذا األخير 

 السلطة في الترجيح بين األدلة املادية واملعنوية.
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لمية في مجال اإلثبات الجنائي، لتمكين القائمين بالتحقيق من كشف فقد أحدثت وسائل التقنية الحديثة ثورة ع

خفايا الجريمة، وذلك باستحداث وسائل علمية مستخدمة بالتقنيات القائمة على تقنية النانو ضباط الشرطة في 

أ في تحليل األدلة على الفور في مسرح الجريمة ، األمر الذي ال يوفر وقت التحليل فقط بل يقلل من فرص الخط

 التحقيق الجنائي ، يتم استخدام مساحيق نانوية مختلفة لتأكيد البصمات الكامنة على األسطح املتنوعة 

وبالرغم من أن استخدام األدلة الحديثة أصبح ضرورة حتمية في مجال البحث الجنائي، إال أن االستعانة بمعطيات  

القاض ي في تكوين عقيدته، إذ يبقى للقاض ي الحرية في التطور العلمي في مجال كشف الجريمة لم ينل من بدأ حرية 

تقديرقوة دليل اإلثبات في أدلة الدعوى املعروضة عليه، وأخذ ما هو مناسب وطرح ما لم يقتنع به، حتى لو كان دليل 

 علمي يقوم على مبادئ وأسس علمية.

تكوين عقيدته إذ يبقى للقاض ي  فاالستعانة بمعطيات التطور العلمي، لم ينل من مبدأ حرية القاض ي فيولذلك 

الحرية، في تقديرقوة دليل اإلثبات حتى لو كان دليل علمي يقوم على مبادئ وأسس دقيقة، فبالرغم من قطعية 

الدليل املادي الحديث من الناحية العلمية، إال أنه يمكن للقاض ي رفضه عندما يرى أن وجود الدليل ال يتناسب 

تقت  ي الضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات املاسة بالحرية من أجل الكشف كما  ساتهاطقيا مع ظروف الواقعة ومالبمن

عن الحقيقة، مما ييدي إلى وجوب وحتمية تقرير مشروعية هذه اإلجراءات، لذلك فقد أحاط املشرع هذه اإلجراءات 

ق املجتمع في العقاب بمجموعة من الضمانات والشروط معا، إلقامة توازن دقيق بين الحق في الحياة الخاصة وبين ح

 لذلك فقد اخضع املشرع سلطة تقديرها للقاض ي.

وعلى الرغم من ان وسائل التقنية الحديثة أحدثت ثورة علمية في مجال اإلثبات الجنائي، لتمكين القائمين بالتحقيق 

ذ يبقى للقاض ي من كشف خفايا الجريمة، إال أن التطور العلمي، لم ينل من مبدأ حرية القاض ي في تكوين عقيدته إ

الحرية، في تقدير القوة التدليلية ألدلة الدعوى املعروضة عليه حتى لو كان دليل علمي يقوم على مبادئ وأسس 

دقيقة، فبالرغم من قطعية الدليل املادي الحديث من الناحية العلمية، إال أنه يمكن للقاض ي رفضه عندما يرى أن 

 لواقعة ومالبساتهاوجود الدليل ال يتناسب منطقيا مع ظروف ا

 النتائج

 : النتائج التاليةإلى توصلت الباحثة   من خالل الدراسة 

أهمية اعتماد سلطات التحقيق على تقنية النانو بتعادة بناء مسرح الجريمة بناء على اآلثار الخفية، وذلك بتعادة  .1

صلت إليه من تطور علمي وتقني بناء الذرات والجزئيات للجريمة، ومن ثم إعادة بناء الدليل الجنائي، وما تو 

 يجعلها تقوم بدور مهم في تحديد شخصية الجناة، وإسناد الواقعة الجرمية إليهم

دور تقنية النانو في تحليل أدلة الطب الشرعي وتقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي وعلم  .5

ار الدقيقة واملتفجرات، وعلوم البيولو ي األجناس، علم األسنان الجنائي، علم الكيمياء الجنائية، فح  اآلث

والحمض النووي والجينات، وعلوم السموم الشرعية، وعلوم الفيزياء النووية، وعلوم جرائم األدلة الرقمية، 

وجرائم الحاسوب وجرائم شبكات املعلومات املجتمعية، إضافة إلى الهندسة الجنائية، وقضايا فح  وتزييف 

 ، وقضايا األسلحة النارية واآلالت، وتخصصات إدارة مسرح الجريمة بجميع أنواعها.العمالت والوثائق الرسمية
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، فأن فاعلية تقنية النانو  .3
ً
 ما تكون شديدة جدا

ً
 للحصول على اإلدانة وغالبا

ً
 أساسيا

ً
 عتبر األدلة الجنائية عنصرا

مة املنظمة، والكشف عن الجرائم سيزداد االعتماد عليها في املستقبل لتشمل حماية املواطنين والدولة من الجري

 التي لم تحل، ومنع األعمال اإلرهابية

إن األدلة املادية تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتيثر في اقناع القاض ي بطريق مباشر، فقد يترك الجناة  .4

ذلك من الظواهر  في مكان الجريمة بعض األدوات التي استخدمت في ارتكابها أو بصمات األصابع أو األقدام أو غير 

 املادية التي تفيد القاض ي في اإلثبات 

إن اإلثبات العلمي الذي يستند إلى معطيات العلم الحديث باستخدام الوسائل والقائم على هذه األسس  .2

 بعد يوم في 
ً
والنظريات العلمية لها طبيعة خاصة أللها ترتبط بالتكور العلمي حيث يزداد تدخل التكنولوجيا يوما

قانون الجنائي فمن تحليل الدم والتصنت التلفوني واملراقبة عن طريق الفيديو والتجارب على األجنة مجال ال

 واملعلوماتية وكافة اإلجراءات املستخدمة في مجال كشف الجريمة

إن إثبات أو نفي الجريمة ابتداء يعتبر من األعمال الفنية البحتة الواجب القيام بها بكفاءة عالية حتى يبدأ  .2

حقيق، لذلك يعد جمع األدلة املادية بأسلوب علمي حديث واالستفادة من مدلوالتها وي حجر الزاوية في فك الت

وتفسير لغز الجريمة والتعرف على األداة املستخدمة في تنفيذها و كيفية ارتكابها، األمر الذي سيساهم إلى إدخال 

 الضمير.القناعة الوجدانية في نفس القاض ي لينطق بالحكم وهو مرتاح 

إثبات صحة الفرضية األولي بوجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين فعالية التطبيق الحيوي تم  .7

، بالتحقيقات الجنائية في كشف األدلة الجنائية وبين استخدام إدارة األدلة الجنائية وعلم الجريمة لتقنية النانو 

داللة احصائية بين اهتمام إدارة األدلة الجنائية  إثبات صحة الفرضية الثانية بوجود عالقة طردية ذاتتم و 

وعلم الجريمة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو الفيزياء النووية والهندسة الجنائية في التحقيقات الجنائية 

 وبين كشف الجريمة

اء على حصانة إن االستعانة باألدلة املادية يحمل بين طياته انتهاك لحق من أقدس الحقوق الفردية،هو االعتد .3

جسم الفرد أو حريته، ولكن القانون شرع هذا القيد رعاية لحق آخر تملكه الجماعة، رأى أنه يجب أن يرج  

 على حق الفرد في الحرمة عند  عار  الحق في تحقيق أدلة الجرائم للوصول إلى مرتكبيها.

جسدية مثل إجراء الفحوص الطبية، إن الضرورة قد تقت  ي اتخاذ بعض اإلجراءات املاسة بالحق في السالمة ال .1

من اجل الكشف عن الحقيقة، إال أنه وفي كل األحوال ال يمكن السماح بأية وسيلة تتضمن اعتداء على الجسد، 

إال إذا كان هدفها تحقيق مصلحة عامة أو حماية مصلحة خاصة. ومن هنا ينشأ التعار  بين املصال  والحقوق 

الشرعية، التوفيق بين هذين االعتبارين املتعارضين، وذلك من خالل تنظيم  وفي هذه الحالة يجب على السياسة

 هذه اإلجراءات ووضع لها قيود أو ضوابط تحكم اتخاذها في الحدود التي رسمها القانون.

 التوصيات

 وص ي بما يلي:ة نإليها الباحث تمن خالل النتائج التي توصل

نفسها في التعامل بقوتها الثبوتية ، فتنه أصبح على املشرع ما دامت هذه األدلة العلمية الحديثة قد فرضت  .1

تطوير هذه األدلة الحديثة من خالل تفعيل آليات الرقابة على التقديرات الواقعية للقاض ي الجنائي ، ال سيما 

 رقابة املحكمة العليا في تقدير القاض ي للواقع و مدى تناسبه مع املنطق القضائي سواء كان ذلك في الجنح او 
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الجنايات ،الن املشرع حتى وان ادرج نصوص خاصة بهذه االدلة الحديثة فالها تبقى خاضعة دائما ملبدأ السلطة 

 التقديرية للقاض ي.

ل فح  وتحليل اآلثار املادية عن طريق  .5 إعداد الدراسات والبحوث ودعم ميسسات البحث العلمي، وتطويرم معامم

ها بأحدث الوسائل واألجهزةم العلمي ورات التدري تزويدم ية ة الحديثة والكوادر العلمية امليهلة من خالل الدَّ

ومستمر، والعمل على أن يكون ضمن استراتيجيات السلطات املختصة إنشاء  املتخصصة الحديثة بشكل دوري

 مختبرات ومعامل جنائية مزودةو بأحدث التقنيات الحديثة.

لتصوير الجنائي من خالل استخدام الطائرات الروبرتية والقادرة االستعانة بالروبوت في رفع االثار الدقيقة او في ا .3

على الطيران بدون طيار لتصوير مسرح الجريمة الخارجية في حاالت معينة من الجرائم التي تتم باملناطق 

 ال حراوية أو املناطق البحرية

النانو باألكاديمية من  استحداث مركز للبحوث العلمية لتدريس املرشحين ماده علمية تتحدث عن تكنولوجيا .4

أجل تأهيل الكوادر في تخصصات علمية حديثه ومنها النانو مع استحداث تخصصات علمية حديثه بأكاديمية 

الشرطة بدال من تنسي هم في الخارج وعمل مقارنات مرجعية مع دول متقدمة في تخصصات علمية حديثه لتبادل 

 الخبرات

لتتحدث والهدف هو ان يتم عمل دورات او ورش علميه بشكل دوري  إطالق برنامج التعليم املستمر او  علم .2

 للموظفين على مدار السنة على ان يكون املوظف على دراية على ما توصل له العلم الحديث
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      0202  شتنبر  33 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 

 

018 

 

في اإلثبات الجنائي، الشاهد الذي ال يخطئ، القاهرة، دار النهضة العربية،  الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة املا .3

  5113، 1ط

تودى شيللى: تقنية النانو آمال ومخاطر جديدة، ترجمة، د. عقال الحري  ود. عبد هللا الحاج، كتاب العربية،  .1

 م  5111ه /  1431الريا ، اململكة العربية السعودية، 

،الريا ، 1: إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم املقيدة ضد مجهول،طجزاء غازي العصيمي العمري  .11

 5115أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،

جميل عبد الباقي: أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  .11

  5111، 1ط

، 5ثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، القاهرة، دار النهضة العربية، طجميل عبد الباقي الصغير: أدلة اإل .15

5115  

خالد عبد 1121، القاهرة، دار النهضة العربية، 1حمدي عبد الرحمن: الوجيز في املدخل لدراسة القانون، ط .13

 5113ع، ، األردن، دار الحامد للنشر والتوزي1الرحمن، ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ، ط

، القاهرة، دار النهضة 1ط: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم اإلنترنت،  حسين بن سعيد الغافري  .14

 5117العربية،

 5112دار النفائس للنشر والتوزيع،  1خليفة علي الكعيبي: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، ط .12

، القاهرة؛ مطبعة جامعة 1ة والنظام الدستوري املصري، طرمزي طه الشاعر: القانون الدستوري النظرية العام .12
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  1112، 1رمسيس بهنام: البوليس العلمي وفن التحقيق، اإلسكندرية، منشأة دار املعارف، ط .17

سالم علي الص يحات: الوجيز في إجراءات ضابط مسرح الجريمة، اإلمارات العربية املتحدة، أكاديمية شرطة  .13

 5112، 1ددي، ط
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  5111، 1هم علم النانو تكنولو ي بيروت، الدار العربية للعلوم، طصفات سالمة: النانو تكنولو ي، مقدمة في ف .51
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، 1يدة، ططارق إبراهيم الدسوقي عطية: البصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي، اإلسكندرية، دار الجامعة الجد .53

5111  

 5112،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1طه كاسب فالح الدرودي: املدخل إلى علم البصمات، ط .54

 ، 5113، 1عبد الحميد بسيوني: مفاهيم تكنولوجيا النانو، القاهرة، دار الكتب العلمية، ط .52
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 5111، القاهرة، دار الجامعة الجديدة، 1محمد زكي أبو عامر: اإلثبات في املواد الجنائية، ط .45
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 1131، 1جامعية، طال

 5113مروك نصر الدين: محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء األول، الجزائر،دار هومة، .23

ممدوح خليل البحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون، العدد  .24
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، عمان األردن، مكتبة دار الثقافة للنشر 1لجنائي، طمنصور عمر املعايطة، األدلة الجنائية والتحقيق ا .22

 ، 5111والتوزيع،
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أبو الوفا محمد إبراهيم: مدى حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي في القانون الوض ي والفقه   .1

اإلسالمي، بحث مقدم إلى ميتمر الهندسة الوراثية والجينوم ال شري والعالج الجيني املنعقد بالكويت في الفترة 

  12/11/1113و  13ن م

 إبراهيم صادق الجندي : الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، السعودية، أكاديمية نايف للعلوم األمنية .5

 45151أحمد فتحي سرور: املركز القانوني للنيابة العامة، مقال، مدونة صحيفة األهرام املصرية العدد  .3
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      0202  شتنبر  33 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 

 

002 

 

قارنة، الحاج عباس عبد الرازق مجلي السعيدي: ضوابط استحداث الن  الجزائي الخاص، دراسة تحليلية م .11

  5113، 1القاهرة، املركز العردي للدراسات والبحوث للنشر والتوزيع، ط

 5111، 374محمد اإلسكندراني: تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل، سلسلة عالم املعرفة، العدد  .51

لدراسات محمد األمين ال شري: األدلة الجنائية الرقمية، مفهومها ودورها في اإلثبات الجنائي، املجلة العربية ل .51

 5115، الريا ، أبريل 17األمنية والتدريب، املجلد 

( لعام 51ممدوح خليل بحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين عقيدته، مجلة الشريعة والقانون، العدد   .55

5114 

، أكاديمية شرطة القاهرة، 312محمد محمد عنب: تكنولوجيا اإلثبات الجنائي، مجلة األمن والحياة، العدد  .53

5114 

 ، 5113، 323محمد الدوسري: التقنية متناهية الصغر، مجلة األمن والحياة العدد  .54

، نونبر/ شرين 53مريم بازهة: آثار استعمال املعلومات على العمل القضائي، مقالة منشورة بمجلة امللف، العدد  .52

 ،5112الثاني 

انية، مجلة الشريعة والقانون، العدد ممدوح خليل البحر: نطاق حرية القاض ي الجنائي في تكوين قناعته الوجد .52

 5114، لسنة 51

ددي، جريدة الخليج، العدد  شرطة ددي  عتمد نقل تقنيات البصمة الوراثية ورائحة الجسد، :نادية سلطان .57

  12/12/5113، بتاريا 1313
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: رسائل املاجستير والدكتوراه
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 ثالثا

رسالة دكتوراه في كلية الحقوق أحمد أبو القاسم: الدليل املادي ودوره في اإلثبات في الفقه اإلسالمي، أطروحة  .1
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لإلثبات العلمي في قانون اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة حسين محمود إبراهيم: النظرية العامة  .3

   1131القاهرة كلية الحقوق 

أحمد بن دخيل اهللا الردادي: معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع استكماال ملتطلبات  .4

 1131املاجستير، الريا ، املركز العردي للدراسات األمنية والتدريب،
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مة إلى كلية القانون، نافع تكليف مجيد دفار العماري: البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات، رسالة ماجستير مقد .7

 5111جامعة بابل العراق ،

: املصادر القانونية
ً
 رابعا

بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية، نشر بالجريدة 1115( لسنة 32قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم   .1

عديله في ،تم  1115-4-52 وعمل به من تاريا 52/1/1115، بتاريا 55مكرر السنة  533 العدد الرسمية،
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ً
، والذي اضيفت به املراقبة 5113لسنة  17، وأخيرا

 اإللكترونية

  14/3/5117بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية املعلومات والصادر بتاريا  5117( لسنة 551القرار الوزاري رقم   .5

مكافحة جرائم تقنية املعلومات املرسوم بقانون اتحادي في شأن  5115( لسنة 2املرسوم بقانون اتحادي رقم  .3
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