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  ملخص:
ال يتمتعون جبنسية  تعين اجلنسية انتماء الفرد قانوانً إىل دولة ما وهو ما يكفل له احلق يف التمتع بعدد من امليزات ويضفي عليه محاية ال حيق لغريه ممن

 تلك الدولة التمتع هبا. واجلنسية حتدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بوالئه للدولة اليت حيمل جنستها. 
النافذ حالياً منذ إصداره بتنظيم اجلنسية التأسيسية والذي قسم  1963اول البحث دراسة حتليلية نقدية لقانون اجلنسية البحرينية لسنة سيتن

نسية البحرينيون بصفة أصلية إىل قسمني، األول: البحرينيون ابلساللة، والثاين: البحرينيون ابلوالدة، كما حدد هذا القانون شروط اكتساب اجل
 1981( لسنة 10البحرينية ابلتجنس، وجنسية الزوجات، وحاالت سحب اجلنسية البحرينية وفقدها واسقاطها وردها، مروراً ابملرسوم بقانون رقم )

( لسنة 12م )رقاملعدل لقانون اجلنسية والذي مبوجبه أقلع املشرع عن مبدأ وحدة اجلنسية إىل مبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة، وكذا املرسوم بقانون 
ن بتعديل قانون اجلنسية البحرينية والذي مبوجبه مت مساواة املركز القانوين للشخص املولود خارج البحرين مع الشخص املولود داخل البحري 1989

املعدل حلاالت سحب اجلنسية  2014( لسنة 21العتباره حبرينياً، كما تناول هذا املرسوم املركز القانوين ألسرة املتجنس، وأخرياً املرسوم بقانون رقم )
 اثٍن.وإسقاطها. وستحقق الدراسة أهدافها من خالل تناول اجلوانب االجيابية لقانون اجلنسية البحريين يف مبحٍث أول، والسلبية منه يف مبحٍث 

 
 جنسية ، القانون الدويل اخلاص ، اجلنسية األصلية ، اجلنسية الطارئة ، متجنس كلمات مفتاحية:

 
Abstract: 
The affiliation of the individual means the nationality law to a State which guarantees the right to 

the enjoyment of a number of features, giving it the protection of the right to others who do not 

have the nationality of that State. Nationality and determine the political situation of the individual, 

especially with regard to his loyalty to the State of nationality. 

The research will address critical analytical study of the Bahraini nationality law of 1963 currently 

in force since it issued the regulation of nationality of the constituent assembly, which Bahrainis in 

genuine Section into two sections, the first: the Bahrainis, and second strain: Bahrainis by birth, 

this law also defined the terms of the acquisition of the Bahraini nationality by naturalization, 

nationality of polygamy, and the Bahraini nationality and losing and drop the restitution, passing by 

Decree Law No. (10) Of 1981 amending the nationality law whereby the habit of the legislator to 

the principle of the unity of nationality to the principle of the independence of nationality in the 

family, As well as Decree-Law No. (12) Of 1989 amending the Bahraini Nationality Law, 

according to which the legal status of a person born outside Bahrain was equalized with the person 

born in Bahrain to be considered a Bahraini. The Decree also dealt with the legal status of the 

naturalized family and finally the amended Decree Law No. (21) For the withdrawal and dropping 

of nationality. The study will achieve its objectives by addressing the positive aspects of the 

Bahraini Nationality Law in the first subject, and the negative in the second subject. 

 

Keyword: Nationality, Private International Law, Original Nationality, Emergency Nationality, 

Naturalized 
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 مقدمة: 

إن فكرة اجلنسية كانت موجودة ومعروفة يف الشريعة اإلسالمية ولكنها كانت أتخذ مسميات أخرى )كالرعوية واملواطنة  
ولة والتبعية ومن أهل الدار( وهي اصطالحات الشك أهنا تدل على انتماء الشخص )وبغض النظر عن داينته( إىل الد

 .(1)اإلسالمية
وقصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وظفنا املنهج التحليلي وذلك بتحليل اإلطار العام للمواطنة وعالقتها مبواجهة  

 اجلرمية من الناحية التشريعية من منظور القانون اجلزائري. 
مصطلح حديث بدأ يف الظهور يف أواخر القرن الثامن مفهوم اجلنسية  ابتعنا اخلطة املتكونة من العناصر التالية: وللوصول إىل ذلك

ووالؤه للسيد  عشر امليالدي مع تطور فكرة الدولة واحنالل النظام اإلقطاعي الذي كان سائداً يف أورواب، حيث كانت عالقة الفرد
لك، وبقيام الثورة الفرنسية عام اإلقطاعي، وملا اهنار نظام اإلقطاع وحلت الدولة حمله مل يكن األفراد رعااي للدولة بل رعااي للم

م استقلت الدولة بشخصيتها القانونية وانفردت عالقة الفرد ابمللك لرتتبط ابلدولة، وبعد ذلك جاء مبدأ القوميات وهبذا 1789
 .(2)كلهظهرت اجلنسية مبفهومها احلديث تعبرياً عن تبعية الفرد للدولة وانتشرت الفكرة من موطنها يف أورواب حىت سادت العامل  

م، أول قانون وطين ينظم 1937الصادر يف الثامن من مايو عام  1356/20يف مملكة البحرين، يعد اإلعالن رقم        
اجلنسية البحرينية مبعناها القانوين املعاصر، وقد صدر هذا القانون نتيجة أحداث ووقائع دفعت حاكم البحرين إىل إصدار هذا 

 القانون.
صدور قوانني أخرى نظمت أحكام اجلنسية البحرينية، ونوع جوازات السفر وأوراق  1937ر قانون عام وقد تبع صدو         

، تبعه (4)ه1374( لسنة 33، مث صدور اإلعالن رقم )(3)ه1367( لسنة 48اجلنسية الدالة عليها، فهناك اإلعالن رقم )
الذي مسي بقانون اجلنسية  (5)1963( لسنة 8عالن رقم )النافذ حاليًا مبوجب اإل 1963صدور قانون اجلنسية البحرينية لعام 

، مث (6)1963/11البحرينية التأسيسية أو التعمريية، وقد مت إجراء بعض التعديالت على بعض أحكام هذا القانون ابإلعالن رقم 
ور املرسوم بقانون رقم ، وأخريًا صد1963املعدل لقانون اجلنسية البحرينية لعام  1981( لسنة 10صدر املرسوم بقانون رقم )

 .1963املعدل لبعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لسنة  2014( لسنة 21)
يتضح مما تقدم أن اجلنسية رابطة يتمتع هبا الشخص ومتكنه من ممارسة حقوقه املدنية والسياسية وفقًا للشروط احملددة         

 ابلقوانني اليت تضعها الدولة هلذه الغاية.
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 البحث وأهدافه: أمهية
تتضح أمهية الدراسة من كوهنا تسعى لتسليط الضوء على قانون اجلنسية البحرينية من خالل التعرض ألحكامه منذ          

مرورًا بكافة القوانني املعدلة له، واستعراض  2014( لسنة 21وحىت آخر تعديل ابملرسوم بقانون رقم ) 1963إصداره سنة 
 انون، وتنبيه املشرع العريب عموماً واملشرع البحريين خصوصاً إىل بعض العوار يف القانون.اجلوانب االجيابية للق
 مشكلة البحث:

هو: ما هي اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية يف قانون اجلنسية البحرينية  تتضح مشكلة البحث يف طرح سؤال رئيسي         
لسبل الالزمة ملعاجلة اجلوانب السلبية منه؟ ومنه تربز أسئلة فرعية عن موقف ؟ وما هي ا2014وتعديالته حىت عام  1963لسنة 

 التشريع منها؟
 منهج البحث:

لقد اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج التحليلي التأصيلي املقارن من خالل عرضنا لنصوص التشريع البحريين وبعض          
قارنتها مع نصوص بعض التشريعات لدول أخرى واجهت ذات املشكلة التشريعات العربية. وقد قمنا بتحليل هذه النصوص وم

 فقامت بتعديل يف قوانني اجلنسية، وكذلك ما جاءت به العديد من املواثيق الدولية يف هذا املسائل.
 خطة البحث:

 بناًء على ما تقدم، سيتم تقسيم البحث إىل املبحثني اآلتيني:         
 .بية يف قانون اجلنسية البحرييناملبحث األول: اجلوانب االجيا

 املبحث الثاين: اجلوانب السلبية يف قانون اجلنسية البحريين.
 

 
  :األولاملبحث 

 اجلوانب االجيابية يف قانون اجلنسية البحريين

سنحاول استعراض  2014( لسنة 21وتعديالته حىت املرسوم بقانون ) 1963ابستقراء قانون اجلنسية البحرينية لعام 
اكتساب الزوجة األجنبية جلنسية االجيابيات اليت جاء هبا القانون، ومنها: نقل األم جنسيتها البحرينية األصلية إىل أبنائها، و بعض 

 زوجها البحريين، وفقدان اجلنسية، يف املطالب اآلتية.

 نقل األم جنسيتها البحرينية األصلية إىل أبنائهااملطلب األول: 

والقضايا التي أفرزها التطبيق ل بعض المسائل حوٌل جداء ومؤسسات اجملتمع املدين والقضيثور في أوساط الفقه 
قل األم البحرينية جنسيتها ألبنائها نإلشكاليات من أبرز هذه ااجلنسية بشكل عام والبحرينية بشكل خاص، والعملي لتشريعات 
 اجها من أجنيب.والذين هم ثمرة زو
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اجلنسية اخلاصة هبا، ومن هذه  حق الدم على حق اإلقليم، وهي بصدد تنظيم يالحظ أن معظم تشريعات اجلنسية غلبت

التشريعات قانون اجلنسية البحريين الذي أخذ حبق الدم من جهة األب كقاعدة عامة يف كسب اجلنسية البحرينية األصلية، وحبق 
ق اإلقليم الصايف أو اخلالص إال بقدٍر ضيق ويف حاالت الدم من األم البحرينية معيارًا احتياطيًا أو استثنائياً، ومل أيخذ القانون حب

استثنائية الكتساب اجلنسية البحرينية األصلية ابلوالدة، خبالف التشريعات اإلجنلوسكسونية اليت أتخذ غالبًا حبق اإلقليم بصفة 
 أساسية، وحبق الدم بصفة استثنائية.

، وإن كان املشرع قد خفف من وطأة ذلك على (7)اجلنسية ألبنائهالذلك فإن األم البحرينية املتزوجة من أجنيب ال تنقل  
ين الزوجة وأبنائها بنصه على أن: "تعامل زوجة البحريين غري البحرينية وأبناء البحرينية املتزوجة من غري حبريين معاملة املواطن البحري

 .(8)رسوم اإلقامة، شريطة اإلقامة يف مملكة البحرين"يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية الصحية، والتعليمية و 

وحسناً فعل املشرع البحريين عند تنظيمه للمركز القانوين هلذه الفئة إبحلاقها جبنسية األم البحرينية للتخلص من حالة انعدام 
أو لعدم متتعه جبنسية من اجلنسية فيها، نظرًا لتعذر إحلاق الشخص جبنسية أبيه بسبب جهالة األب أو عدم ثبوت نسبه إليه 

ومتشيًا مع ما نصت عليه اتفاقية الهاي لسنة  (9)اجلنسيات األخرى وذلك ملواكبة التطورات االجتماعية واالقتصادية املعاصرة
( منها على أنه: "إذا كانت جنسية الدولة ال تكتسب بقوة القانون ابمليالد على 15م بشأن اجلنسية إذ نصت املادة )1930
، فإن الطفل الذي يولد فيها ألبوين عدميي اجلنسية، أو ذي جنسية غري معروفة، يستطيع أن حيصل على جنسية تلك إقليمها

على أنه: "من ولد ألم عربية يف بلد  1954( من اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 5/2الدولة"، كذلك ما نصت عليه املادة )
 عترب اتبعاً جلنسية أمه".عريب ومل تثبت نسبته إىل أبيه قانوانً، في

( لسنة 12غري أن املشرع البحريين استثىن حالة أن يكون األب ال جنسية له وذلك إبلغاءها مبوجب املرسوم بقانون رقم )
، فأصبح نص املادة بعد التعديل "يعترب الشخص حبرينيًا إذا ولد يف البحرين أو 1963املعدل لقانون اجلنسية لسنة  1989

 .(10)أمه حبرينية عند والدته، على أن يكون جمهول األب أو مل تثبت نسبته ألبيه قانوانً" خارجها وكانت

يتضح من النص املتقدم أن املشرع البحريين مال شأنه يف ذلك شأن العديد من التشريعات األخرى انحية حق الدم، 
  وجعله معياراً أصلياً للتمتع جبنسية الدولة، مفضاًل إايه على معيار حق

. لذلك فإن دور األم يف نقل (11)إلقليم، ولعل مربر املشرع البحريين يف ذلك أن البحرين من الدول املصدرة للسكانا
 اجلنسية البحرينية مقتصراً على اجلنسية األصلية دون اجلنسية الطارئة اليت ال دور لألم فيها.

دًا حلق الدم من انحية األم من خالل فرعني، نعرض بناًء على ما تقدم، سنعرض لثبوت اجلنسية البحرينية األصلية استنا
 .يف األول للمولود ألم حبرينية وأب جمهول اجلنسية، ويف الفرع الثاين سنتناول حالة املولود ألم حبرينية ومل يثبت نسبه ألبيه قانوانً 
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 املولود ألم حبرينية وأب جمهول:  الفرع األول

ادًا لألم البحرينية يشرتط أن يولد املولود فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه حبرينية لثبوت اجلنسية البحرينية األصلية استن
 عند والدته، على أن يكون جمهول األب أو مل تثبت نسبته ألبيه قانوانً.

يتعني أن لذلك حىت يتسىن لالبن املولود من أم حبرينية احلصول على اجلنسية البحرينية استنادًا حلق الدم من انحية األم، 
تكون األم قد ثبتت هلا اجلنسية البحرينية، ويستوي هنا أن تكون األم متمتعة ابجلنسية البحرينية األصلية أي منذ امليالد أم 

 ابلتجنس أو ابلزواج من حبريين. اجلنسية البحرينية الطارئة سواءً 

بحرينية على وليدها، إن مل تكن يف األصل تتمتع ويعد هذا الشرط أمراً بديهياً، ألن األم لن تستطيع أن تفيض جبنسيتها ال
 .(12)هبذه اجلنسية، إذ من املعلوم أن فاقد الشىء ال يعطيه

إذًا فالعربة دائمًا بلحظة ميالد الطفل، وال يهم بعد ذلك قيام األم بتغيري جنسيتها واكتساب جنسية دولة أخرى، كما ال 
حرينية أو سحبها عن األم على حق االبن يف كسب اجلنسية البحرينية وبذلك يؤثر قيام السلطات الوطنية ابسقاط اجلنسية الب

 أيخذ املشرع البحريين مببدأ انعدام األثر العائلي إلسقاط اجلنسية.

كذلك ال يكفي يف نظر املشرع البحريين أن تكون األم حبرينية حىت يكتسب املولود جنسيتها البحرينية بقوة القانون؛ بل 
ب هذا االبن إىل أمه قانوانً ونقصد ابالبن يف هذه احلالة االبن الشرعي وهو ما كان نتاج عقد زواج توافرت له جيب أن يثبت نس

 أركان انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذ الشرعية، أو كان أثر عقد زواج فاسد أبن ختلفت أحد شروطه، أو كان وطء بشبهة.

بني األب واألم حلظة االبن، أو تكون انقضت بسبب وفاة الزوج أو وال يؤثر يف ذلك أن تكون عالقة الزوجية قائمة 
الطالق، ولعل السبب يف ذلك أن إثبات النسب من الناحية الشرعية والقانونية مسألة ميكن أن تتم حىت بعد انتهاء عالقة 

 .(13)الزوجية، وعلى ذلك فإنه يتعني التحقق من معرفة األم وأمومتها للمولود

ملشرع البحريين لثبوت اجلنسية البحرينية أن تكون واقعة ميالد االبن قد جرت يف نطاق اإلقليم البحريين، كذلك مل يشرتط ا
الذي  – (14)كالتشريع األردين  –فاكتفى أبن تكون الوالدة قد متت يف اإلقليم البحريين أو خارجه، بعكس التشريعات املقارنة 

يطمئن املشرع إىل توثيق صلة هذا املولود ابلدولة األردنية، وارتباطه ابجلماعة اشرتط أن تكون الوالدة قد متت يف األردن، حىت 
 .(15)الوطنية ورغبًة من املشرع يف أن ينشأ املولود يف األردن مرتبطاً بعادات وتقاليد اجملتمع األردين

، ويتحقق ذلك يف فرضني: األول كذلك يواجه املشرع يف هذه احلالة االبن املولود ألم حبرينية ومل يثبت نسبه ألبيه قانوانً 
الطفل الذي يكون مثرة عالقة غري مشروعة بني رجل وامرأة ال يربط بينهم عقد زواج، كأن يكون مثرة عالقة غري شرعية، وهو ما 

كر يسمى ابلولد الطبيعي، وإن كان يصح الزواج بينهما أصالً. والثاين عندما يكون مثرة عالقة زواج غري أن الزوج )األب( أن
النسب املقررة يف الشريعة  نسب االبن إليه، وعجزت األم عن إثبات نسب الطفل ألبيه قانواًن أبي وسيلة من وسائل إثبات
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، لذلك صار هذا االبن غري اثبت النسب إىل أبيه شرعاً (16)2017( لسنة 19اإلسالمية والواردة يف قانون األسرة البحريين رقم )

 وقانوانً.

 تساب اللقيط للجنسية البحرينية األصليةاك:  الفرع الثاين

اللقيط هو املولود الذي ينبذه أهله خوفًا من العيلة أو فرارًا من هتمة الريبة فهو الذي يلتقط أو يعثر عليه وهو حديث 
 الوالدة يف بعض األماكن بطريق الصدفة، كالشوارع واملستشفيات أو األماكن اخلالية من املارة أو املنعزلة.

ء مشكلة مستعصية، عجز العامل كله على اختالف عقائده ومذاهبه أن جيد هلا حاًل وقائياً؛ فبانتشار الزان واالحنالل اللقطا
 .األخالقي والفقر والعوز... جاء اللقطاء

وقد حرصت القوانني الدولية على إضفاء احلماية القانونية جلميع األطفال منذ الوالدة وحىت بلوغ سن الرشد، ويكفي أن 
( من اتفاقية حقوق الطفل قد نصت على أنه: "يسجل الطفل بعد والدته فوراً، ويكون له احلق منذ والدته 7/1نذكر أن املادة )

 يف اسم، واحلق يف اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما".

على أنه: "يعترب  1963مسة من قانون اجلنسية البحرينية لسنة وهذا ما هنجه املشرع البحريين بنصه يف منت املادة اخلا
 الشخص حبرينياً إذا ولد يف البحرين ألبوين جمهولني، ويعترب اللقيط يف اململكة مولوداً فيها ما مل يثبت العكس".

نح اجلنسية البحرينية ويتضح من النص السابق، أن املشرع أخذ أساسًا حبق اإلقليم يف بناء اجلنسية األصلية، فالعربة يف م
ابمليالد يف اإلقليم البحريين حقيقًة أو حكماً، ذلك أن والدة املولود يف البحرين حقيقًة تعين أن تثبت والدته بشكل اثبت عن 

رين قرينة طريق الدليل القاطع، أما ابلنسبة لوالدة املولود حكماً يف البحرين فإن قانون اجلنسية البحرينية اعترب وجود اللقيط يف البح
قانونية على والدته يف البحرين، ولكن هذه القرينة غري قاطعة فيجوز إثبات العكس أبنه مولود خارج الوطن. ويتوقف مصري 
اجلنسية يف احلالة األخرية على ثبوت نسبه إىل أب أو أم أجنبية وعند ذلك تزول عنه اجلنسية أبثر رجعي. أما إذا ثبت نسبه ألب 

قى على جنسيته البحرينية إذا كان والده حبرينياً، أما إذا كانت األم حبرينية واألب جمهول فهنا يبقى متمتعاً أو أم حبرينية فيب
 .1963/ب( من قانون اجلنسية البحرينية لعام 4(؛ بل املادة )5ابجلنسية البحرينية ولكن ليس وفقاً ألحكام املادة )

، من بينها انعدام اجلنسية وذلك ابلنسبة لألشخاص جمهويل اجلنسية، وبذلك فقد حاول املشرع تفادي العديد من القضااي
 أو الذين مل يثبت نسبهم، كما حاول جاهداً تفادي قضية تعدد اجلنسيات.

يكون للطفل »( منها على أن: 14قواعد موحدة بشأن اللقيط فنصت املادة ) 1930وقد وضعت معاهدة الهاي لسنة 
ة البلد الذي ولد فيه، وإذا ثبت نسبه فإن جنسيته تتحدد وفقًا للقواعد الواجبة التطبيق يف الذي ال يعرف أي من أبويه جنسي

، كذلك «حاالت النسب املعلوم. والطفل اللقيط يفرتض أنه قد ولد على إقليم الدولة اليت وجد فيها إىل أن يثبت العكس
م فنصت املادة اخلامسة 1954نيسان سنة  5الدول العربية يف أخذت هبذا احلكم جامعة الدول العربية يف االتفاقية املعقودة بني 

 «.يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعترب مولوداً يف البلد الذي وجد فيه حىت ثبوت العكس»منها على أن: 
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 اكتساب الزوجة األجنبية جلنسية زوجها البحريين:  املطلب الثاين

من جنسيتني خمتلفتني عند إبرام عقد الزواج ويكون هذا الزواج سببًا من أسباب  هو زواج رجل ابمرأة"الزواج املختلط 
تشريعات بعض دول العامل عامًة ودول جملس التعاون اخلليجي  ، وهذا ما أقرته(17)دخول الزوجة األجنبية يف جنسية زوجها"

 خاصًة.

على جنسية الزوج فزواج األجنيب من حبرينية ال يؤثر ومن املالحظ أن املشرع البحريين مل يرتب على الزواج املختلط أي أثر 
 على جنسيته.

لألوالد القصر للمتجنس ابجلنسية البحرينية خالل سنة  1963( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 6/4أاتح نص املادة )
 من اتريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم األصلية.

مت االقالع عن مبدأ  1963املعدل لقانون اجلنسية البحرينية لسنة  1981( لسنة 10ومبوجب املرسوم بقانون رقم )
ن وحدة اجلنسية يف العائلة واألخذ مببدأ استقالل اجلنسية فلم تعد املرأة األجنبية حبرينية مبجرد الزواج من حبريين، وإمنا جيب أن تعل

ن، ومىت تزوجت إمرأة من جنسية حبرينية بزوج أجنيب رغبتها يف اكتساب اجلنسية البحرينية ومرور مخس سنوات على هذا اإلعال
 .(18)فإهنا ال تفقد جنسيتها البحرينية إال إذا اكتسبت جنسية زوجها

ولعل حكمة املشرع من اشرتاط املدة التأكد من استمرارية احلياة الزوجية بزواٍج حقيقي وارتباط الزوجة األجنبية ابلبلد 
 ع التحايل الكتساب اجلنسية البحرينية مبوجب عقود زواٍج صورية أو ما شابه ذلك.وانسجامها مع اجملتمع البحريين ومن

وقد أحسن املشرع يف اعطاء السلطة التقديرية لوزير الداخلية يف حرمان الزوجة األجنبية لشخص حبريين بقرار مسبب من 
أن تلك السلطة قيدت بنطاق زمين وهو أن يكون  ، إال(19)اكتساب اجلنسية البحرينية ألسباب تتعلق ابألمن القومي والنظام العام

احلرمان من اجلنسية قبل انقضاء اخلمس سنوات من اتريخ إعالن الرغبة يف منحها اجلنسية البحرينية فإذا انقضت تلك املدة دون 
 .(20)اعرتاض من وزير الداخلية أتهلت الزوجة للحصول على اجلنسية البحرينية

أن الزوجة األجنبية لشخص حبريين  1963( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 7/2ة )كذلك األمر فقد اشرتطت املاد
يف حال اكتساهبا اجلنسية البحرينية ابلتبعية لزوجها فإهنا تفقدها يف حال اسرتداد جنسيتها أو اكتساهبا جنسية أخرى، وقد ابتغى 

خالصها ووالئها ورغبتها يف الدخول يف جنسية زوجها املشرع من وراء ذلك عدم دخول الزوجة يف مشكلة تعدد اجلنسيات وإ
 . البحريين

 فقدان اجلنسية لتخلف شرط اإلقامة أو التجنس جبنسية دولة أخرى:  املطلب الثالث

فقد اجلنسية هي زواهلا عن من يتمتع هبا، سواًء إبرادته أو عن طريق التجريد كعقوبة بتجريده منها ابلسحب أو اإلسقاط، 
ولة بتجريد املواطن من جنسيته دون إرادته كعقوبة ابلسحب أو اإلسقاط وقد حرص املشرع بشكل عام على أن إذ تقوم الد

يكون األسلوب األخري استثنائيًا إذ قيد من إرادة الدولة وسلطتها التقديرية يف هذا الصدد وحدد على سبيل احلصر احلاالت اليت 



 

 

 املدية  كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حيي فارس  -والسياسية جملة املنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2020( شهر:ديسمرب/ سنة:02( العدد: )04اجمللد: )

8 

 قانون اجلنسية البحرينيةدية لدراسة حتليلية نق

 

 مهند أمحد حممود صانوري د/ 

 
لوب، وبذلك نالحظ فرق شاسع بني تغيري اجلنسية كرغبة لدى املواطن البحريين جيوز للسلطة التنفيذية األخذ فيها هبذا األس

وألسباب تعود له وبني كوهنا عقوبة تفرضها سلطة الدولة دون إرادته كنتيجة لعمل معني يقوم به ذلك املواطن ال ترضى عنه تلك 
 .(21)الدولة

يتضح أن هناك حالتني اجيابيتني  2014يف قانون سنة  وتعديالته خاصة 1963وابستقراء قانون اجلنسية البحرينية لعام 
يف هذا الصدد جديرات ابلدراسة، ومها سحب اجلنسية لتخلف شرط اإلقامة العادية املستمرة، أو اسرتداد املتجنس جلنسيته، 

 والثانية، إسقاط اجلنسية البحرينية للتجنس جبنسية دولة أخرى.

 إلقامة العادية املستمرة أو اسرتداده جنسيته األصليةسحب اجلنسية لتخلف شرط ا:  الفرع األول

تعترب غيبة الوطين الطارئ وانقطاعه عن اإلقامة يف البحرين هذه املدة املتصلة على أعقاب اكتسابه للجنسية الوطنية يعد 
 قرينة على عدم اندماجه يف اجلماعة الوطنية مما يربر سحب اجلنسية.

ن جهة أخرى أن تكون هلذه الغيبة ما يربرها من أسباب، وإن عدم اندماج الشخص على أن أغلب القوانني قد راعت م
 يف اجلماعة الوطنية ميكن استنتاجه بسبب هذه املغادرة.

مت  1963بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لسنة  (22)2014( لسنة 21لذا فإنه بصدور القانون رقم )
جتيز جمللس الوزراء بعد عرض وزير الداخلية سحب اجلنسية البحرينية من املتجنس إذا ختلى عن  إضافة نص املادة الثامنة منه واليت

 إقامته العادية املستمرة يف مملكة البحرين ملدة مخس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

حيمل جنسية إحدى الدول األعضاء مبجلس  ويستثىن من تطبيق أحكام البندين )ج( و )د( من هذه املادة البحريين الذي
 التعاون لدول اخلليج العربية، على أن تسحب اجلنسية البحرينية من الشخص وحده دون عائلته.

نصًا يف قانون اجلنسية جييز  2014( لسنة 21كذلك األمر فقد استحدث املشرع البحريين يف قانون اجلنسية رقم )
 .(23)إذا اسرتد جنسيته األصلية بدون إذن مسبق من وزير الداخليةسحب اجلنسية البحرينية من املتجنس 

 إسقاط اجلنسية البحرينية للتجنس جبنسية دولة أخرى:  الفرع الثاين

مت تعديل نص املادة  1963بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لسنة  2014( لسنة 21بصدور القانون رقم )
حريين جلنسيته إذا جتنس خمتارًا جبنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعلى كل حبريين /أ( منه واليت جتيز فقدان الب9)

م توفيق أوضاعه خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ 24/7/2014اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل 
لب لوزير الداخلية لإلذن له ابالحتفاظ بتلك اجلنسية، ويعترب فاقداً إما ابلتنازل عن اجلنسية األجنبية اليت اكتسبها أو ابلتقدم بط

للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناًء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة على 
شرع جاهدًا التقليل من حاالت تعدد احتفاظه ابجلنسية األجنبية وذلك يف حالة عدم تنازله عن هذه اجلنسية، وبذلك حاول امل

 اجلنسيات.
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وال يرتتب على خمالفة البحريين ألحكام هذا البند أي مساس جبنسيته البحرينية إذا كانت اجلنسية األخرى تنتمي إلحدى 
 .(24)قانون( من هذا ال2( مكرراً )11الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك دون إخالل أبحكام املادة )

 

 : املبحث الثاين

 اجلوانب السلبية يف قانون اجلنسية البحريين

 تنازع اجلنسيات:  املطلب األول

متنح اجلنسية حاملها التمتع من الناحية القانونية مبجموعة من احلقوق العامة والسياسية وغريها مثل )احلياة، العمل، 
يل املناصب العامة...اخل(. ونظراً للهجرات السكانية مبختلف أشكاهلا وأوصافها التملك، التعليم، احلماية، الرتشيح، االنتخاب، تو 

وتنوع األسس اليت تبىن عليها قواعد اجلنسية يف خمتلف الدول أدى ذلك إىل إهدار املراكز القانونية لألفراد يف بعض احلاالت 
تنازع اجلنسيات »أو « تعدد اجلنسيات»لة بـ حبيث يتمتع الشخص أبكثر من جنسية يف كثري من األحيان. وتعرف هذه احلا

، أي تتعدد يف هذه احلالة الصفة الوطنية للشخص الواحد. فيكون عندئٍذ وطنياً يف أكثر من دولة «ازدواج اجلنسية»أو « االجيايب
 . وقد تكون ظاهرة تعدد اجلنسية معاصرة للميالد، أو يف وقت الحق عليها.Dual Nationality»(25)»واحدة 

ا من انحية، ومن انحية أخرى، أدى تعدد تشريعات اجلنسية إىل بروز مشكلة قانونية سياسية اجتماعية أال وهي هذ
؛ أي األشخاص فاقدي اجلنسية الذين ال يتمتعون جبنسية أية دولة وال أبي Stateless»(26)انعدام اجلنسية أو الالجنسية »

 حق يرتتب للشخص الذي ينتمي جلنسية ما.

  إغفال مكافحة ظاهرة انعدام اجلنسية : ولالفرع األ

طبقاً للتعريف الذي أوردته املادة األوىل يف فقرهتا األوىل من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبركز « عدمي اجلنسية»يقصد بـ 
كما أهنم ال «. بلدشخص ال يعترب مواطناً يف أي بلد مبقتضى القوانني السارية يف تلك ال» 1954عدميي اجلنسية املوقعة سنة 

يتمتعون ابحلماية املقررة يف القانون الدويل، وميكن مقارنة وضعهم ابلسفن يف البحار العالية واليت ال حتمل علم فهي مثلهم ال 
 .(27)تتمتع أبي محاية

إغفال النص نالحظ أنه يف ظل القانون النافذ قد مت  1963ابلرجوع لنص املادة الرابعة لقانون اجلنسية البحرينية لسنة 
أسوًة ابلتشريعات املقارنة واالتفاقيات اإلقليمية والدولية، فقد تطرق نص املادة املذكورة إىل حالة  (28)على معاجلة عدمي اجلنسية

والدة الطفل ألم حبرينية ألب جمهول أو مل تثبت نسبته ألبيه قانوانً، ومل ينص على حالة ما إذا كان األب له جنسية ولكنها ليست 
ومة، أو ليس مؤكدة، إذ سيظل االبن بدون جنسية، لذا فإن االبن املولود ألب عدمي اجلنسية أو أبوين عدميي اجلنسية لن معل

 يتمتع ابجلنسية البحرينية.
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 إغفال مكافحة ظاهرة تعدد اجلنسيات:  لفرع الثاينا

جبنسية دولة أجنبية أي أن يكتسب  حىت يفقد املواطن جنسيته أن يتجنس 1963اشرتط قانون اجلنسية البحرينية لعام 
جنسية دولة أخرى دون أن يتخلى عن اجلنسية البحرينية، ويفرتض ذلك أن تكون الدولة األجنبية ال تشرتط على من يكتسب 

 جنسيتها أن يتخلى عن جنسية موطنه األصلي.

ضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج أما إذا كانت اجلنسية األخرى اليت يتمتع هبا البحريين هي جنسية إحدى الدول األع
( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 2مكرر  11العربية، فإنه ال يفقد اجلنسية بل يكون يعاقب ابلغرامة املنصوص عليها يف املادة )

 دينار وال جتاوز العشرة آالف دينار. والبالغة من ثالثة آالف 1963

إال تعميق مفهوم املوطنة اخلليجية كان ومازال جوهر قيام جملس التعاون ويرى البعض يف إضافة هذا النص املعدل ما هو 
 .(29)وأساساً للعمل اخلليجي املشرتك، وما هو إال ترمجة لروح املواطنة اخلليجية الشاملة اليت هي لبنة من لبنات قيام هذا اجمللس

يكون الشخص متعدد اجلنسيات كأصل وخالصة القول فإن القانون البحريين مل يرفض فكرة تعدد اجلنسيات، أي أن 
عام، بل أجاز ذلك صراحًة فيما إذا كانت اجلنسية األخرى إىل جانب البحرينية هي إحدى جنسيات دول جملس التعاون 

 اخلليجي.

 فرتة الريبة:  املطلب الثاين

قانونياً وروحياً وسياسياً  إن اكتساب الشخص جنسية جديدة وفقده جلنسيته األصلية معناه انقطاع عالقته بدولته األصلية
ما وارتباطه ابلدولة املاحنة جلنسيته اجلديدة ويكون له فيها من احلقوق وااللتزامات اليت يتمتع هبا مواطنوها، لذا فإن الدول تتباين في

الزمن وتسمى بينها من حيث التمتع ابحلقوق لفرتة معينة من الزمن إذ تضع بعض الدول متجنسيها حتت التجربة ملدة معينة من 
هذه الفرتة بـ )فرتة الريبة( هبدف التأكد من جدية املتجنس ومدى اندماجه يف اجملتمع الوطين للدولة املاحنة وبعد أن يتم التأكد 

من هذا األمر يستطيع املتجنس بعد ذلك أن يتمتع ابحلقوق اليت تضعها الدولة املاحنة للمتجنس وفق قوانني اجلنسية أو قوانينها 
اهتا اخلاصة كما هو احلال يف البحرين واألردن وسوراي وتونس وفرنسا، أما البعض اآلخر من الدول فإهنا تساوي بني املتجنس وقرار 

والوطين وذلك فيما يتعلق ابحلقوق وااللتزامات كما يف إجنلرتا وكندا واسرتاليا وتركيا وهناك دول ال تفرق بني الوطين واملتجنس إال 
 .(30)ف العسكرية كما هو احلال يف السعوديةفيما يتعلق ابلوظائ

هي مخس سنوات وفقاً ألحكام املادة الثامنة منه،  1963لقد كانت فرتة الريبة للمتجنس يف قانون اجلنسية البحرينية لعام 
سنة املعدل لقانون اجلنسية البحرينية ل 1981( لسنة 10فعدلت هذه الفرتة إىل عشر سنوات مبوجب املرسوم بقانون رقم )

1963(31). 

ويف تقديري أن فرتة الريبة اليت حددها قانون اجلنسية البحرينية املعدل النافذ أسوة ابلتشريعات املقارنة أمُر مبالٌغ فيها، 
حيث أهنا تعد فرتة ريبة اثنية بعد فرتة الريبة األوىل اليت تسبق اكتساب اجلنسية، وفيها قسوة على املتجنس بدون مربر، ألهنا تنم 
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حالة مؤكدة مفادها أن هناك فارقاً بني الوطين واملتجنس األمر الذي يؤدي اىل ترسيخ هذه احلالة يف ذهن املتجنس الذي عن 
ر الذي يؤدي إىل اضعاف والئه إىل الدولة يزداد احساسه يوماً بعد يوم أبنه قد متتع جبنسية الدولة املاحنة بشكل صوري األم

املاحنة واندماجه يف اجملتمع الوطين ويؤدي األمر به إىل أن يكتم كل ما من شأنه أن خيدم الدولة املاحنة من علوم ميتلكها واليت مت 
كون قد اندمج وأصبح من منحه اجلنسية على أساسها، والسيما أن املتجنس قد اجتاز املرحلة األوىل بنجاح ومنح اجلنسية فإنه ي

أسرة اجملتمع الوطين، لذا فليس من مربر لفرتة ريبة اثنية، بعد أن مينحه املشرع اجلنسية وهو اجلزء األهم من عملية التجنس 
فاألجدر ابملشرع ليس إلغائها هنائياً، بل على أقل تقدير أن يقصر فرتة الريبة إىل حٍد معني، ويبقيها على ما كانت عليه يف 

 سابق، حبيث ال تتجاوز اخلمس سنوات لكل احلقوق. ال

 التنازل عن اجلنسية وفقدان الصغار هلا تبعاً لوالدهم :  املطلب الثالث

يعين زواهلا عن الشخص يف حياته بعد ثبوهتا له ومتتعه هبا مدى من الزمن ألسباب  –كما سبق القول   –إن فقد اجلنسية 
األسباب اإلرادية يف تنازل البحريين عن جنسيته البحرينية، أو قد تكون غري إرادية عن طريق إرادية أو غري إرادية، قد تكون هذه 

 البحرينية تبعاً لفقدان جنسية والدهم. جتريد الصغار جلنسيتهم

 تنازل البحريين عن جنسيته البحرينية:  الفرع األول

 ه:على أن 1963/ب( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 9/1تنص املادة )

 "يفقد البحريين جنسيته يف أي من احلالتني اآلتيتني:

 .(32)ب(  إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناًء على عرض وزير الداخلية ابملوافقة على ذلك"

نازل ومل يضع املشرع البحريين يف قانون اجلنسية أية شروط لتنازل املواطن البحريين عن جنسيته، فأجاز لكل مواطن أن يت
عنها ولكن ال يرتتب عليها آاثرها مبجرد التنازل عنها بل يظل متمتعاً بكافة احلقوق وملتزماً بكافة االلتزامات إىل أن يصدر أمر 

 ملكي بسحب جنسيته.

مع  ويرتتب على ذلك أنه مبجرد املوافقة على تنازل البحريين جلنسيته البحرينية فقدانه للجنسية، وهو أمُر مستغرب ابملقارنة
التشريعات املقارنة اليت اكتفت ابلتخلي عن جنسيته للتجنس جبنسية أخرى بداًل من التنازل، ففي احلالة األوىل هناك جنسية 

 أخرى يستند إليها هذا الشخص، فيما أن احلالة الثانية قد يصبح الشخص منعدماً للجنسية إذا مل يكن لديه أية جنسية أخرى.

/ب( من قانون اجلنسية البحرينية، إال أن املشرع تدارك هذا النقص يف حكم املادة 9/1ادة )ورغم هذا الغموض يف نص امل
اليت تنص على أنه: "ال جيوز املوافقة على طلب املواطن البحريين (  33)2016( لسنة 89( من قرار وزير الداخلية رقم )8/1)

إال بعد تقدمي  الكتساب جنسية دولة أخرىن جنسيته البحرينية ابإلذن له ابلتجنس أو االحتفاظ جبنسية دولة أجنبية أو تنازله ع
 ما يفيد وفاءه بواجباته والتزاماته".
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 فقدان الصغار جلنسيتهم تبعاً لفقدان جنسية والدهم:  الفرع الثاين

معه  على أنه: "إذا فقد شخص اجلنسية البحرينية، فقدها 1963( من قانون اجلنسية البحرينية لعام 9/2نصت املادة )
 أوالده القاصرون".

شرع البحريين سكت عن الزوجة واألوالد الراشدين، وافرتض أن األوالد القصر يتبعون جنسية والدهم بصفته 
ُ
الواضح أن امل

الويل الطبيعي هلم، وإن جتنس األب جبنسية أجنبية أو تنازله عن اجلنسية البحرينية يرتتب عليه تنازل األوالد القصر عن اجلنسية أو 
اكتساهبم جلنسية األب األجنبية، وذلك ألن األوالد القصر وهم األوالد الذين مل يبلغوا سّن الواحد والعشرون يتبعون والدهم حىت 

 ذلك السن، فقد نّص على فقداهنم اجلنسية.

والد القصر ويعاب على هذا النص أبنه مل يشرتط أن يكون قانون اجلنسية األجنبية اليت اكتسبها األب ينص على منح األ
جنسية تلك الدولة، وكذلك مل مينح األوالد القّصر اخليار يف اسرتداد اجلنسية البحرينية بعد بلوغهم سن الرشد، مما قد يرتتب عليه 

هذه احلالة وأوجب حىت يفقد  1975( لسنة 26أن يصبح األوالد القصر عدميي اجلنسية، وقد عاجل قانون اجلنسية املصري رقم )
صر جنسيتهم أن تكون الدولة األجنبية اليت جتنس جبنسيتها والدهم متنح أوالده جنسيتها، كما منحهم خيار اسرتداد األوالد الق

 اجلنسية املصرية بعد عام من بلوغهم سن الرشد.

لذا كان على املشرع النص يف تلك احلالة على أنه إذا فقد شخص اجلنسية البحرينية، فقدها معه أوالده القاصرون إذا 
اكتسبوا جنسية أخرى تبعاً لوالدهم. فال جتوز معاقبتهم بفقداهنم اجلنسية ألمر ال عالقة هلم به، فاألوىل أن تزول اجلنسية عن 

صاحبها دون أن متتد إىل سواه من زوجة وأوالد ُقّصر وذلك لكون التجريد من اجلنسية قد يكون عقوبة والعقوبة شخصية إال يف 
 البياانت. حالة سحب اجلنسية للغش يف
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 : اخلامتة

تعد اجلنسية رابطة ابلغة األمهية يف هذا العصر ابلرغم من انتشار العوملة بكافة أشكاهلا اليت أثرت على قومية الدول، حيث 
تنبع أمهية اجلنسية من أن اإلنسان مدين بطبعه مييل إىل العيش يف مجاعات ذات صبغة قومية ترتبط ابألرض كبقعة جغرافية، 
والسلطة كناظم سياسي حلياة هذه اجلماعات، األمر الذي ينتج عنه الشعب كمكون أساسي من مكوانت الدولة. لذا تعترب 
اجلنسية ضرورة سياسية واجتماعية يف حياة الدول واألفراد على حد سواء. ومبا أن التوزيع اجلغرايف والقانوين لألفراد يتم مبقتضى 

يه األفراد بني الدول فقد أضحى لكل دولة مبقتضى هذه الرابطة حصة معينة يطلق عليها )شعب رابطة اجلنسية كمعيار يتوزع عل
هذه الدولة( اليت أصبح هلا شخصيتها االعتبارية املميزة هلا. مما جيعل اجلنسية ركن قانوين من أركان الدولة أال وهو الشعب والذي 

 بدونه ينعدم وجود الدولة أصالً.

اإلطار القانوين والسياسي واالجتماعي الذي ينظم حياة األفراد واجلماعات، فإن أثرها ال يقتصر على  ومبا أن اجلنسية تعد
الدولة ذاهتا؛ بل ميتد إىل اجملتمع الدويل أبسره خارجها، ولوضوح معيار اجلنسية كرابطة فقد أصبح لكل دولة احلق يف مشول 

ت معاملتهم معاملة ال تتفق والقانون الدويل العام، كما تربز أمهية التمتع رعاايها حبمايتها خارج حدودها اجلغرافية إذا ما مت
 .(34)ابجلنسية يف جمال تنازع القوانني إذا كان ضابط اإلسناد هو اجلنسية

أن  ومما تقدم تتضح األمهية النامجة عن التمتع ابجلنسية، وأمهية النزاع احملتمل الوقوع بشأهنا. هذا بدوره دعى دواًل كثرية إىل
 ُتضمن تشريعاهتا كيفية معاجلة مسألة تعدد اجلنسية، حمددة الوسائل املتخذة بشأن ذلك، والقانون واجب التطبيق بشأهنا. 

م، ببيان كافة 2014وحىت عام  1963وقد حاولت الدراسة حتليل نصوص قانون اجلنسية البحرينية منذ نشأته عام 
السلبية اليت حباجة إىل تدخل املشرع للتعديل املنشود، وقد توصلت الدراسة إىل عدة اجلوانب االجيابية اليت أتى هبا، واجلوانب 

 استنتاجات وتوصيات كاآليت:

 أواًل: االستنتاجات

إن حق كل فرد يف أن تكون له جنسية يعين يف حقيقة األمر التزام كل دولة مبنح جنسيتها ملن يرتبط مبجتمعها وينتمي  .1
 فالقول بغري هذا سيجرد حق الفرد يف اجلنسية الذي أكدته املواثيق الدولية من كل إليه بشكل حقيقي وفعلي، وإال

 مضمون ومعىن.

أخذ املشرع البحريين كقاعدة عامة يف بناء اجلنسية األصلية حبق الدم من جهة األب، ويف حاالت اثنوية فإن األم متنح  .2
 إليه.اجلنسية ألبنائها يف حالة جمهولية األب أو عدم ثبوت النسب 

 مل أيخذ املشرع البحريين حبق اإلقليم ابستثناء حالة اللقيط. .3
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أقلع املشرع عن األخذ مببدأ وحدة اجلنسية آخذًا مببدأ استقالل اجلنسية يف العائلة، فال يرتتب على زواج البحرينية من  .4

نسية زوجها، وحيق هلا أن أجنيب أو زواج األجنبية من حبريين أي تغيري يف جنستيها، فال تفقدها، إال إذا دخلت ج
 .تسرتدها يف حال انتهاء الزواج وأعلنت رغبتها بذلك وكانت مقيمة يف البحرين أو عادت إىل اإلقامة فيها

كأصل عام مل يسمح املشرع البحريين بظاهرة تعدد اجلنسيات، واستنثناًء يف حالة موافقة وزير الداخلية، أو إذا كانت  .5
 ى الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية.اجلنسية األخرى هي جنسية إحد

 اثنياً: التوصيات

لتشمل املولود من أبوين منعدمي اجلنسية  1963/ب( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 4تعديل نص املادة ) .1
 أو على األقل أن تكون أمه حبرينية وأبوه عدمي اجلنسية.

( من قانون اجلنسية البحرينية من عشر إىل مخس سنوات كما كان 6/3املادة ) ختفيض فرتة الريبة املنصوص عليها يف منت
 عليه الوضع سابقاً قبل تعديل قانون اجلنسية ابملرسوم

 .1981( لسنة 10بقانون رقم ) .2

ابستبدال التنازل عن اجلنسية ابلتخلي  1963/ب( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 9/1تعديل نص املادة ) .3
 للتجنس جبنسية دولة أخرى، حىت ال يصبح الشخص عدمي اجلنسية.عن اجلنسية 

لتصبح "إذا فقد شخص اجلنسية البحرينية، فقدها  1963( من قانون اجلنسية البحرينية لعام 9/2تعديل نص املادة )
بلوغهم سن الرشد  إذا اكتسبوا اجلنسية اجلديدة تبعًا لوالدهم، على أن يكون هلم خالل سنة من اتري معه أوالده القاصرون 

 ".اختيار جنسيتهم األصلية

 

 :قائمة املراجع

م، علــــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــــع اإللكــــــــــــــــــرتوين: 12/8/2009أمحــــــــــــــــــد امساعيــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــري، مقالــــــــــــــــــة بعنــــــــــــــــــوان "فقــــــــــــــــــد اجلنســــــــــــــــــية بــــــــــــــــــني الرغبــــــــــــــــــة والعقوبــــــــــــــــــة"، منشــــــــــــــــــورة بتــــــــــــــــــاريخ  .1
httpwww.alnoor.searticle.aspid=54085 

ــ .2 زواج يف قــوانني دول جملــس التعــاون اخلليجــي العــريب، حبــث منشــور مبجلــة التعــاون، الصــادرة عــن الشــؤون اإلعالميــة جمللــس التعــاون د. أمحــد عبــدالكرمي ســالمة، اكتســاب اجلنســية ابل
 ه.1413، 25لدول اخلليج العريب، العدد 

 م.1999ربية، القاهرة، د. أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون اجلنسية املصرية واملوطن الدويل واملعاملة الدولية لألجانب، دار النهضة الع .3
 م.2011 –ه 1432أمحد كامل القرشي، منهج قانون اجلنسية، النسخة األوىل، حبث مقدم لألكادميية امللكية للشرطة،  .4
 .م1978دارة االستعالمات، أبو ظيب، افة إالسيد حممد إبراهيم، اجلنسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: دراسة مقارنة ابجلنسية يف دول اخلليج العريب، وزارة اإلعالم والثق .5
جسـتري غـري منشـورة، جامعـة انيـف ذيب بن صنيتان بن ماشع املطريي، أسـس اكتسـاب اجلنسـية يف النظـام السـعودي مقارنـًة بقـوانني دول جملـس التعـاون اخلليجـي األخـرى، رسـالة ما .6

 .م2010-ه1431للعلوم األمنية، 
 م.1972ويل اخلاص يف القانونني املصري واللبناين، اجلزء األول، اجلنسية ومركز األجانب، بريوت، د. صويف أبو طالب، الوجيز يف القانون الد .7
 .م2006د. عبداحلميد حممود عليوة، دور األم املصرية والعربية واألجنبية يف نقل اجلنسية ألبنائها، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  .8
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 م.1991اخلامس، 
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 م.1971د. فؤاد عبد املنعم رايض، د. سامية راشد، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص،  .14
 م، على موقعها اإللكرتوين:11/2/2006ان اإلماراتية حول انعدام اجلنسية، بتاريخ حممد حسن اليوسفي، حسناً فعلت اإلمارات، مقال منشور يف صحيفة البي .15

 www.albayan.ae/servlet/Satellite  
 .م2012(، العدد الثاين، تشرين الثاين 39اجمللد )، اجلامعة األردنية، عمان، د. مهند أمحد صانوري، انعدام اجلنسية يف القانون األردين واملقارن، حبث منشور يف جملة دراسات .16
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 م.2003د. هشام علي صادق، دروس يف القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول، اجلنسية املصرية وتنازع االختصاص القضائي الدويل،  .19
20. Oppenheim, L., International Law, vol. 1 (peace), 6th ed., edited by H.  Lauterpacht, (LONDON 1952). 
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والقانون، جامعة م، حبث منشور يف جملة كلية الشريعة 1991( د. عصام الدين القصيب، األصول اإلسالمية للقانون الدويل اخلاص اإلسالمي املقارن، 1)
، د. عبداحلميد حممود عليوة، دور األم املصرية والعربية واألجنبية يف نقل اجلنسية ألبنائها، دار املطبوعات 74اإلمارات العربية املتحدة، العدد اخلامس، ص

 .30م، ص2006اجلامعية، اإلسكندرية، 
تحدة: دراسة مقارنة ابجلنسية يف دول اخلليج العريب، وزارة اإلعالم والثقافة إدارة االستعالمات، أبو ( السيد حممد إبراهيم، اجلنسية يف دولة اإلمارات العربية امل2)

 .3م، ص1978ظيب، 
 م.1947أكتوبر عام  18ه املوافق 1367ذي احلجة عام  15( الصادر بتاريخ 3)
 م.1955فرباير عام  20املوافق  1374مجادي اآلخرة لعام  28( الصادر بتاريخ 4)
 .1963سبتمرب عام  16ه املوافق 1383ربيع اآلخر لعام  28( الصادر بتاريخ 5)
 .1963أكتوبر لعام  12ه املوافق 1383مجادي األول لعام  25( الصادر بتاريخ 6)
السيد، شرح القانون الدويل اخلاص  ( يرى العديد من الفقه بضرورة إزالة التفرقة بني املرأة والرجل يف نقل اجلنسية، انظر يف ذلك: د. عوض هللا شيبة احلمد7)

 .176-174م، ص2017املوطن(، منشورات جامعة البحرين، الطبعة الثالثة،  –مركز األجانب  –البحريين )اجلنسية 
ريين معاملة البحريين يف بعض بشأن معاملة زوجة البحريين غري البحرينية وأبناء البحرينية املتزوجة من غري حب 2009( لسنة 35( املادة األوىل من القانون رقم )8)

 .م2009يوليو  2، الصادر بتاريخ اخلميس 2902الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية، املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 
 .26صم، حبث مقدم لألكادميية امللكية للشرطة، 2011 –ه 1432( أمحد كامل القرشي، منهج قانون اجلنسية، النسخة األوىل، 9)
 .1963/ب( من قانون اجلنسية البحرينية النافذ لعام 4( املادة )10)
م، د. هشام علي صادق، دروس يف القانون الدويل اخلاص، الكتاب 1971د. فؤاد عبد املنعم رايض، د. سامية راشد، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ( 11)

 .3م، بند 2003األول، اجلنسية املصرية وتنازع االختصاص القضائي الدويل، 
 .173م، ص1999د. أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون اجلنسية املصرية واملوطن الدويل واملعاملة الدولية لألجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 12)
 .173ص د. أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون اجلنسية املصرية واملوطن الدويل واملعاملة الدولية لألجانب، املرجع السابق،( 13)
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 أن تتم الوالدة يف األردن. 1954( لسنة 6( من قانون اجلنسية األردنية رقم )3/4( اشرتطت املادة )14)
، د. هشام خالد، مبادىء القانون 80م، ص1993د. عكاشة حممد عبد العال، أحكام اجلنسية املصرية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ( 15)

 .68 – 67م، ص2000 –م 1999األول، النظرية العامة، اجلنسية واملوطن الدويل وتنازع القوانني، الدويل اخلاص، اجمللد 
 .2009( لسنة 19م امللغي لقانون األسرة رقم )20/7/2017، الصادر بتاريخ 3323( املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 16)
النظام السعودي مقارنًة بقوانني دول جملس التعاون اخلليجي األخرى، رسالة ماجستري غري ( ذيب بن صنيتان بن ماشع املطريي، أسس اكتساب اجلنسية يف 17)

 .152صم، 2010-ه1431منشورة، جامعة انيف للعلوم األمنية، 
 191ثانية، االستئناف رقم ، وحكم حمكمة االستئناف العليا املدنية البحرينية، الغرفة ال1963( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 6/4( أنظر: نص املادة )18)

، جلسة 1999لسنة  453م، وحكم حمكمة االستئناف العليا املدنية البحرينية، الغرفة الثالثة، االستئناف رقم 28/5/1995، جلسة 1995لسنة 
 .1، هامش 33صم، 2017م، نقالً عن مؤلف د. عيسى أمحد تركي، اجلنسية البحرينية فكرة وقانوانً، الطبعة األوىل، د.ن، 29/11/1999

 .1963( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 7/1، 6/4( املاداتن )19)
عن الشؤون  ( د. أمحد عبدالكرمي سالمة، اكتساب اجلنسية ابلزواج يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي العريب، حبث منشور مبجلة التعاون، الصادرة20)

 .66، د. عيسى أمحد تركي، اجلنسية البحرينية فكرة وقانوانً، مرجع سابق، ص91ه، ص1413، 25العدد  اإلعالمية جمللس التعاون لدول اخلليج العريب،
م، على املوقع اإللكرتوين: 12/8/2009( أمحد امساعيل العمري، مقالة بعنوان "فقد اجلنسية بني الرغبة والعقوبة"، منشورة بتاريخ 21)

httpwww.alnoor.searticle.aspid=54085 
 م.24/7/2014، بتاريخ 3166نشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم ( امل22)
 .2014( لسنة 21املعدلة ابلقانون رقم ) 1963/ج( من قانون اجلنسية البحرينية لسنة 8( املادة )23)
، 9، 8نصوص عليها يف املواد )، بشأن حتديد الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام امل2016( لسنة 89( وهبذا اخلصوص فقد صدر القرار رقم )24)

 م.4/8/2016، بتاريخ 3273( من قانون اجلنسية البحرينية، املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 10
ردنية للقانون منشور يف اجمللة األ، «تعدد اجلنسيات يف القانون األردين واملقارن»( أنظر العديد من التعريفات: حول تعدد اجلنسيات اإلجيايب يف حبثنا بعنوان 25)

 .1، هامش 13م، ص7/2010(، شهر 3(، العدد )2والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، األردن، اجمللد )
اليت حتول « العقد البريوقراطية»عدميو اجلنسية هؤالء هم البدون حسب التسمية اخلليجية. وقد جتاوزت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الكثري من قراراهتا ( 26)

لة تمعات عربية كثرية حل مشكالت اجتماعية عالقة وترتكها للزمن كي تتفاقم وتصبح مستعصية. ولعل قرار اإلمارات التارخيي يف وضع حل ملشكيف جم
يشري إىل  لذيعدميي اجلنسية حاًل هنائيًا دلياًل على ذلك. وقد اشتهرت الكويت ابحتضاهنا لعدد كبري من هذه الفئة، ومنها شاع هذا املصطلح الشعيب ا

( ألفًا يف يوم الثاين من أغسطس من 220عدم حصول الفرد على اجلنسية رغم ادعائه حبقه فيها. ففي الكويت تقلص عدد البدون، فبعد أن وصلوا إىل )
ء الغزو. ويصل عددهم ( ألف تقريبًا رجعوا إىل مواطنهم األصلية أثنا100( ألفاً، أي أن )120م، اخنفض عددهم بعد حترير الكويت إىل )1990العام 

من بلدان أخرى  « جوازات سفر»( ألفًا بعد أن استخرج الكثري منهم جنسياهتم األصلية وحصلوا على اإلقامة الشرعية، أو استخرجوا 80حاليًا إىل )
عدد تقريبًا من البدون أو غري م تشري إىل وجود نفس ذلك ال2000كأفغانستان وجزر حبر الكارييب وغريها!! كذلك الوضع يف دولة البحرين يف العام 

لته يف كلمته احلاصلني على اجلنسية، حيث مت جتنيسهم مجيعاً بقرار جريء افتتح به جاللة امللك محد بن عيسى حفظه هللا عهده اجلديد، عندما أعلن جال
اء امللف اإلنساين احلقوقي املعروف مبشكلة )البدون("، أما عند افتتاح دور االنعقاد الثالث ابلفصل التشريعي الثاين جمللسي الشورى والنواب "متكنا من إهن

على جمتمعات عن عدميي اجلنسية يف اململكة العربية السعودية وُعمان وقطر فهي شحيحة. والبد من اإلشارة إىل أن ظاهرة انعدام اجلنسية ليست مقتصرة 
خص يف لبنان وسوراي ومعظم هؤالء يف سوراي ينتمون إىل األقلية الكردية الذين مل اخلليج العريب؛ بل هي أيضًا موجودة يف أكثر من دولة عربية وعلى األ

الوطن العريب  يدخلوا يف التعداد السكاين الذي أجرته احلكومة أوائل الستينات من القرن املاضي. كذلك فإن هذه الظاهرة موجودة يف أكثر من بقعة خارج
م يف تلك اجلمهورايت اليت استقلت 1989ظاهرة انعدام اجلنسية حبدة بعد اهنيار االحتاد السوفييت يف العام  أيضاً، فعلى سبيل املثال وليس احلصر، برزت

لسوفييت غري مرغوب عنها. واليت متتلك أقليات من القومية الروسية اليت عاشت أجيااًل عديدة منها يف تلك املناطق والذين أصبحوا يف فرتة اهنيار النظام ا
واهلرسك. أنظر مقال حملمد األمم اجلديدة. وهذه الظاهرة أشد ما تكون يف مجهورايت البلطيق: التفيا ولتوانيا واستونيا الصغرية والبوسنة  مبنحهم جنسيات

لكرتوين: م على موقعها اإل11/2/2006، الصادر يف صحيفة البيان اإلماراتية حول انعدام اجلنسية بتاريخ «حسناً فعلت اإلمارات»حسن اليوسفي بعنوان 
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  ملخص:
أجل الوصول إىل احلقيقة وتوقيع العدالة، فغين عن البيان أن هناك مبدان يتنازعان  تتناول هذه الدراسة بيان موضوع تشريح جثث الضحااي من

موضوع تشريح جثة الضحية أال ومها مبدأ معصومية الكيان اجلسدي للضحية بعد موهتا، ومبدأ ضرورايت الطب الشرعي ودواعي الكشف عن 
يكون سببه انتحار الضحية أو قتلها أو أن هناك غموض يكتنف وفاهتا،  مالبسات موت الصحية خاصة يف حالة املوت غري الطبيعي، والذي قد

 ألجل هذا نبحث ضمن هذه الورقة العلمية ذلك التداخل الذي يكمن بني الطب الشرعي ومقتضيات البحث عن احلقيقة القانونية والواقعية، وبني
 مبدأ حرمة املساس جبثة الضحية ابعتباره كيان ادمي.

 .شريح اجلثة، املوت، اجلسد، معصومية اجلثة، التحقيقت كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 
This study deals with the statement of the subject of the autopsy of the victims in order to reach the 

truth and the signing of justice. It goes without saying that there are two principles that contradict 

the subject of dissecting the body of the victim, namely the principle of infallibility of the physical 

entity of the victim after her death, the principle of forensic necessity and the reasons for the 

disclosure of the circumstances of the health death, This is why we examine in this paper the 

overlap between forensic medicine and the search for legal and real truth, and the principle of 

inviolability of the victim's body as a human being. 

Keywords: Autopsy, death, body, infertility, investigation. 
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 : مقدمة
 

إذا كان جسم اإلنسان منذ األزل حظي بتقديس من الدين ومحاية من القانون واهتمام من الطب، حيث عمل الدين         
إبضفاء احلماية على جعل اجلسم البشري ضمن املقدسات من خالل تعاليمه يف خمتلف الدايانت السماوية، وقام القانون 

التشريعية الالزمة له عرب النواميس والقوانني الصادرة على مر التاريخ اإلنساين، ليكمل الطب هذه احللقة ثالثية األطراف من 
 خالل حبثه عن أسباب األمراض اليت تصيب جسم املريض وطبيعتها واألساليب العالجية لتخليصه من آالمه ومعاانته.

عرف خاصة يف النصف الثاين من القرن األخري تطورا علميا وتقنيا هائال يف ميدان الطب، األمر الذي جعل كما أن العامل         
من أجل غاية نبيلة وهي سالمة  ،األطباء يبذلون اجلهود ويسابقون الزمن ملعاجلة خمتلف األمراض اليت يتعرض هلا جسم اإلنسان

علمي، وما أفرزه التطور العلمي قد جتاوز يف احلقيقة األعمال الطبية التقليدية من اجلسم البشري واليت تعترب من ضرورايت التقدم ال
حيث طرق الفحص و األساليب العالجية ملعاجلة األمراض اليت تفتك جبسم املريض، سواء ما تعلق منها ابألعمال الطبية العادية 

بشري وحىت مسألة القتل بدافع الشفقة واليت ال تزال تثري أو العمليات اجلراحية وكذا نقل وزرع األعضاء وعمليات االستنساخ ال
 إشكاليات على املستوى القانوين إىل حد الساعة.

وإذا التجارب الطبية قد تطورت إىل احلد الذي أصبحت فيه تتخذ من جسم اإلنسان حمال هلا، وهو التطور الذي كان 
 يف اجملال القانوين أيضا.له ابلغ األثر ليس يف اجملال العلمي والطيب فحسب، وإمنا 

وملا أصبح جسم اإلنسان حمال للممارسات الطبية، فإن محاية الكيان اجلسدي أصبحت من اهتمامات التشريعات 
 املعاصرة، سواء كانت هذه احلماية تطال اإلنسان خالل حياته، أو تطال جثته بعد وفاته.

يت توصل إىل حقيقة مرتكيب اجلرائم، وذلك إبجراء التحقيقات إال أن هذه التشريعات ذاهتا اهتمت أيضا إبجياد السبل ال
والتحرايت الضرورية اليت توصل إىل تلك احلقيقة، ومن بني تلك التحرايت اللجوء إىل اخلرباء يف جمال الطب الشرعي لتقدمي 

 ة وحتقيق العدالة.مساعدهتم، وذلك من خالل السماح هلم بتشريح جثة الضحية ملساعدة القاضي يف الوصول إىل احلقيق
وهكذا جند جثة الضحية أمام متناقضني، أحدمها ضرورة تشرحيها من طرف الطبيب الشرعي للوصول إىل حقيقة الوفاة، 

 واآلخر ضرورة محايتها ابعتبارها كيان جسدي يتمتع ابحلماية سواء خالل حياة اإلنسان أو بعد مماته.
 حها يف هذا اجملال مناطها:وعلى هذا األساس فإن اإلشكالية اليت ميكن طر 

 مدى يبقى الكيان اجلسدي جلثة الضحية حمميا امام ما يفرضه حتقيق العدالة من ضرورة تشرحيها ؟ أيإىل 
 وهي اإلشكالية اليت تستدعي اإلجابة عليها التطرق إىل احملاور املوالية:

 املقصود بتشريح جثة الضحية على ضوء الطب الشرعي. احملور األول:  -
 املراد مببدأ معصومية جسد الضحية. احملور الثاين:  -
 املوازنة بني ضرورة تشريح جثة الضحية وبني حرمة كياهنا اجلسدي.احملور الثالث:  -
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 ، أ/ خملوف هشام د/ عباسي سهام تشريح جثة الضحية بني مبدأ معصومية اجلسد ومقتضيات الطب الشرعي

 
 احملور األول: املقصود وتشريح جثة الضحية على ضوء الطب الشرعي

 
ومقتضيات حرمة الكيان اجلسدي اليت  قبل التطرق لتفصيل ضرورات الطب الشرعي اليت تستدعي تشريح جثة الضحية،

 تستدعي احللول دون تشرحيها، البد أن حناول ضبط بعض املفاهيم اليت نتطرق إىل أمهها ضمن النقاط املوالية:
 مفهوم الطب الشرعي: –أوال 

اليت ورد مبجموعة من التعاريف  (1)ُعر َِّف الطب الشرعي أو كما يصطلح عليه البعض الطب العديل أو الطب القضائي 
 أمهها ضمن اآليت:

دارسون بصفة عامة(،  -حمامون -الطب الشرعي من املواد الفنية الدقيقة ابلغة احليوية ابلنسبة لرجال القانون )قضاة  - 
حَيَْفُل ابلكشف الطيب الظاهري والتشرحيي للمجين عليهم )الضحااي( سواء كانوا مصابني أو متوفني، إضافة إىل حتليل املواد 

بوطة سواء كانت مواد خمدرة أو مضبوطات يف جرائم اآلداب أو أسلحة وذخائر انرية أو متحصالت من أجسام اجملين املض
 .(2)عليهم، وبصفة عامة الوقوف على أسباب الوفاة

الطب الشرعي هو أحد ميادين املعرفة املشرتكة بني بني كل من الطبيب ورجل القانون واليت ال ينبغي ألي منهما ان  -
 .(3)هلهاجي

 هو نشاط خاص يستخدم املعارف الطبية والبيولوجية لغرض تطبيق القوانني اجلزائية واملدنية واالجتماعية. -
الطب الشرعي فرع من فروع الطب، أي اختصاص طيب ميارسه الطبيب الشرعي املكلف إبجراء أعمال اخلربة أو  -

 .(4)البحث عن احلقيقة املعاينات ملساعدة القضاء اجلنائي أو املدين يف جمال
 .(5)الطب الشرعي هو العلم الذي يسخر املعارف الطبية لفائدة اإلجراءات القانونية -
الطب الشرعي فرع من فروع الطب يهتم ابلكشف عن املسائل الطبية اليت هتم العدالة، وهي املسائل اليت قد تتعلق  -

د الوفاة، واملسببات اليت أدت إىل حدوث الوفاة، واملدة اليت انقضت منذ بفحص اجلثة للوقوف على املتغريات اليت تطرأ عليها بع
الوفاة حىت اتريخ الكشف عن اجلثة، وهل الوفاة عرضية أم جنائية أو انتحارية، وقد تتعلق بفحص البقااي املتواجدة مبسرح اجلرمية 

 .(6)يان نوعها واالداة املستخدمة إلحداثهالتحديد مصدرها ومدى نسبتها للمتهم من عدمه، وقد تتعلق بفحص اإلصاابت لب
الطب الشرعي أحد الفروع املتخصصة يف الطب احلديث، والذي يعتمد على العلم ابملعرفة الفنية يف تقدمي األدلة  -

 املادية احملسوسية وامللموسة بتقارير طبية شرعية ملعاونة ومساعدة القضاء.
 .(7)لومات اخلربة الطبية ملساعدة األجهزة املختصة بتحقيق العدالةالطب الشرعي هو علم يقوم على استخدام مع -
الطب الشرعي من العلوم األساسية اليت غالبا ما يلجأ إليها القاضي يف الكثري من القضااي اليت تواجهه واليت ال ميكنه  -

 .(8)راحلكم فيها مبعزل عن رأي اخلربة الطبية، وهو علم زاخر تطور بشكل سريع يف شىت األقطا
الطب الشرعي فرع من فوع الطب اليت تعمل على مساعدة العدالة، يقوم به شخص يسمى وعليه ميكننا القول أبن 

، يتم انتدابه من قبل القاضي ملساعدته على كتشاف احلقيقة، وذلك من خالل قيامه بفحص اجلثث الطبيب اخلبري الشرعي
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سر  اجلرمية كالشعر والدم ...إ،خ، وذلك من خالل تقد م تقرير للقاضي ومعاينة اإلصاابت واألشياء والبقااي املتواجدة مب
 .اخلربة الطبية الشرعيةالذي قام ابنتدابه يسمى تقرير 

هو الشخص الذي يتم انتدابه للقيام أبعمال اخلربة الطبية الشرعية هو الطبيب الذي يسخر  الطبيب الشرعيواخلبري 
وتنفيذ القانون، فهو من مساعدي العدالة، إذ يقدم للقاضي مساعدته إبفادته ابملعلومات  معارفه وخرباته الطبية خلدمة القضاء

ذات الطابع الطيب والفين الضرورية اليت تنري له الطريق وتبصره يف فهم الواقعة القضائية أو فهم نقطة حمددة منها كمعرفة سبب وفاة 
الطبيب الشرعي هي تبصري العدالة بتقدمي وجهة النظر الطبية حول  ، فهمهمة(9)الضحية، أو معرف درجة إصابتها ونسبة عجزها

املسألة املطروحة من الناحية التقنية بكل نزاهة وأمانة من خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة عليه من القضاء أو االستشارة 
 .(10)املطلوبة منه

ب اخلبري املنتدب مساعدته الفنية بتقرير احلالة فهي العمل الذي يقدم من خالله الطبي اخلربة الطبية الشرعيةأما 
، وهي عمل يقدم من خالله الطبيب أو جراح األسنان الذي (11)اجلسدية أو العقلية للشخص املعين والتبعات اليت ترتتب عليها 

لقيام عموما بتقدمي يعينه قاضي أو سلطة قضائية أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقرير حالة شخص ما اجلسدية أو العقلية مث ا
 .(12)التبعات اليت ترتتب عليها آاثر جنائية أو مدنية

 املراد حبرمة الكيان اجلسدي: –اثنيا 
هو املكان الذي  جسم اإلنسانحرمة الكيان اجلسدي لإلنسان هي عنصر من عناصر احلق يف احلياة املختلف فيها، و 

والبيولوجية والتكوينية اليت ال يطلع عليها وال حيمل أسرارها إال أهل  حيتفظ فيه أبسرار حياته، وهو املورفولوجية الظاهرية
 .(13)االختصاص يف اجملال الطيب على اختالف ختصصاهتم

وقد كان هناك خالف بني الفقهاء يف حتديد الطبيعة القانونية هلذا احلق، فهماك من يرى ابن احلق يف حرمة الكيان 
 .(14)اخلاصة، وهناك من يرى أنه عنصر من عناصر احلياة اخلاصةاجلسدي حق مستقل عن احلق يف احلياة 

واملبدأ أن اإلنسان احلي له حق يف محاية حرمة كيانه اجلسدي، الذي ال جيوز املساس به إال برضا املعين وموافقته 
، واليت ال ميكن (16)ة، وإذا كان احلق يف احلياة اخلاصة ينقضي مبوت اإلنسان، ألنه من احلقوق اللصيقة ابلشخصي(15)الصرحية

لإلنسان ان يتمتع هبا بعد أن يصبح جثة هامدة، إال أن كون اإلنسان جثة هامدة ال يعين املساس به واالعتداء عليه أبن نوع من 
 ، وذلك استنادا إىل حرمة الكيان اجلسدي.(17)أنواع االعتداء ألن حرمة اإلنسان ميت كحرمته حيا

كل ما يتمتع به جسم اإلنسان بعد وفاته من حقوق تضمن كرامته وعدم   هيحرمة الكيان اجلسدي وعليه فإن 
االعتداء عليه أبي صورة من صور االعتداء، سواء ابنتهاك حرمة املقابر، أو إبخراج جثة املتويف من قربه خفية ودون ترخيص، أو 

ه جثة املتويف ... وغريها من األفعال، ابستثناء القيام بتدنيس هذه اجلثة أو االعتداء عليها ابألعمال الوحشية والفاحشة، أو تشوي
 احلاالت اليت يبيح أو أيذن فيها القانون ابستخراج جثة املتويف أو إجراء التجارب عليها.

 مفهوم تشريح جثث الضحااي: –اثلثا 
 إن جثة الضحية هي ذلك الكيان اجلسدي الذي يصبح عليه اإلنسان بعد وفاته أو موته. 
تعرف الوفاة، مث التمييز بني اجلسم واجلثة، مث أنواع أو صور املوت، للوصول إىل حتديد معىن الضحية وعليه سنتطرق ل 

 الذي سندرسه يف هذه الورثة البحثة.
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 ، أ/ خملوف هشام د/ عباسي سهام تشريح جثة الضحية بني مبدأ معصومية اجلسد ومقتضيات الطب الشرعي

 املقصود ابملوت )الوفاة(: –أ 
وما ينتج  املوقت هو انقطاع احلياة أو انتهائها بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية واجلهاز العصيب توقف اتما،

 .(18)عن ذلك من ظهور عالمات وتغريات مبظاهر اجلثة تنتهي بتحللها
 ويتم اكتشاف الوفاة أو التأكد منها، بعد ظهور عدة عالمات، أمهها:

 توقف حركة القلب والتنفس معا. -
 فقدان ملعان العينني. -
 هبتان اجلسم. -
 برودة اجلسم. -
 ارختاء العضالت. -
 رخاوة مقلة العني. -
 .(19)وغريها -

وعليه فاملوت أو الوفاة ليس جمرد غياب احلياة كما يف اجلماد، بل هو انقطاع أو توقف احلياة يف عضو كان يف السابق 
 .(20)حيواي ومتفاعال مع ذاته ومع حميطه، وهو توقف التفاعل العضوي يف اجلسم البشري

  أنواع ) صور( املوت: –ب 
 ن حمداث.إن املوت قد يكون طبيعيا وقد يكو  
هو املوت الذي حيدث يف العادة بسبب مرض حاد أو مزمن، أو هو املوت الذي ينتج عن عطل  املوت الطبيعي: 

 وظيفي يف أجهزة البدن بسبب املرض.
 .(21)هو املوت الذي يتسبب فيه اإلنسان عادة، سواء كان بصفة إرادية أو غري إرادية املوت احملدث:

 حدى الصور الثالثة:وعليه فاملوت ميكن أن يتحذ إ
 وهو املوت الناتج عن وضع الفرد حدا حلياته بيده. املوت االنتحاري )االنتحار(: -
وهو املوت الناتج عن عمل جنائي يرتكبه بعض األفراد ضد أفراد آخرين للتسبب إبزهاق  املوت عن طريق القتل: -

 أرواحهم.
 .(22)ي حاليت االنتحار والقتلوهو املوت الطبيعي الذي يكفي فيه نف املوت العرضي: -

موت طبيعي( فإن الطبيب الشرعي هو املختص بتحديد  -قتل -ويف حالة وقوع لبس أو شك يف سبب الوفاة )انتخار
 ذلك.
 التمييز بني اجلسم واجلثة: –ج 

 إن مفهومي اجلسم واجلثة مفهومان خمتلفان، حيث أن: 
دها واختالف أنواعها، وهو تعبري يشمل عادة اجلسم يف أجزائه هو كل ما صدرت عنه وظائف احلياة على تعد اجلسم: 

 املختلفة كما يشمل النفس أو الروح أيضا.
 يشمل مفهومها جسم اإلنسان إدا خرجت منه الروح. اجلثة: 
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 ومعيار التفرقة بني اجلسم واجلثة هو الروح، ألن جسم اإلنسان يتكون من عنصرين، أحدمها مادي وهو البناء أو الكيان
 .(23)اجلسدي، واآلخر معنوي وهو الروح

هو العمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي على الكيان اجلسدي )اجلثة(  تشريح جثة الضحيةوعليه فاملقصود بـ:  
للشخص الذي غادرت الرو  جسمه، وذلك قصد التأكد من سبب الوفاة أو وقته أو التأكد من سن الضحية املتوفاة 

من طرف اجلهة القضائية املختصة ملساعدهتا يف الوقوف  -أي الطبيب الشرعي–اء على انتدابه وجنسها ...إ،خ، وذلك بن
 على احلقيقة، من خالل ما ينتهي إليه عمل الطبيب من تقرير يودعه ضمن خربته.

ي أن إن ندب خبري من طرف القاضي لتشريح جثة الضحية املتوفاة، يعد يف الواقع امرا ضروراي، ألنه ال ميكن للقاض 
يشكل اقتناعه ويصل إىل احلقيقة )حقيقة الوفاة أهي طبيعية أم انتحارية أم انجتة عن جرمية قتل( إال من خالل االستعانة بذوي 

 اخلربة واالختصاص وذلك من خالل اللجوء إىل ندب خبري لتقدمي تقرير خربته بعد تشريح اجلثة.
، واألهداف اليت يتوخى حتقيقها، مث اإلجراءات اليت يتخذها اخلبري وعليه سنتكلم عن أمهية تشريح جثة الضحية املتوفاة 

 الطبيب الشرعي يف حالة انتدابه لتشريح جثة ضحية ما، وذلك من خالل ما سنتناوله ضمن النقاط املوالية:
 أمهية تشريح جثة الضحية: – 01

ة، وابلنسبة للعديد من اجلهات، سواء ميثل تشريح جثة الضحية املتوفاة أمهية كربى على مستوى العديد من األصعد
 ابلنسبة للقاضي، أو املتهم، أو الضحية، وفقا ملا سنحاول توضيحه ضمن اآليت:

 أمهية تشريح جثة الضحية ابلنسبة للقاضي: –
، ميثل تشريح جثة الضحية أمهية كبرية ابلنسبة للقاضي الذي قد تعوزه اخلربة والدراية الفنية يف بعض األمور املتخصصة

 .(24)لذلك أجاز القانون للقاضي الرجوع إىل أهل االختصاص لالستعانة من معارفهم وخرباهتم يف تلك األمور الفنية
وعليه فالطبيب الشرعي الذي يقوم بتشريح جثة الضحية يساعد القاضي يف معرفة سبب الوفاة، والوسيلة اليت 

يعة اجلروح واإلصاابت إن وجدت على اجلثة لبيان ما إذا كانت استخدمت يف إحداثها، والزمن الذي انقضى على وقوعها، وطب
، وهو ما جيعل جناح القاضي واحملقق يف  (25)حيوية أو حدثت بعد الوفاة، وحتديد عالقة السببية بني تلك اإلصاابت والوفاة ...إخل

وابلتايل الوصول إىل حتقيق العدالة  كشف حقيقة الوفاة، والوقوف على حتديد ما إذا كانت الوفاة انجتة عن عمل إجرامي ام ال،
ال ميكن أن يتحقق إال بتضافر جهود القاضي واحملقق والطبيب الشرعي معا، ألن كشف غموض اجلرمية وحتقيق العدالة مرتبط 

، وهو أمر ال ميكن أن يتحقق على الوجه السليم دون انتداب خبري طبيب شرعي يقوم بتشريح جثة (26)مبقدار التعاون بينهم
ضحية املتوفاة، ذلك أن التقرير الذي يعده اخلبري بعد تشريح اجلثة هو الذي يوجه الدعوى اجلزائية اجتاه معني ويريح ضمري ال

 من خالل دوره يف تكوين اقتناعهم. (27)القضاة يف هذا اجملال
ي عندما تعرض )املعدل واملتمم( مينح حلق للقاض 92/276من املرسوم رقم:  143كل ذلك جعل املشرع يف املادة 

عليه مسألة ذات طابع فين، ويف هذه احلالة املسألة ذات الطابع الفين هي الوفاة، أن أيمر بندب خبري طبيب للقيام بتقدمي 
االستشارة للقاضي أو القيام ابملسألة الفنية التقنية خدمة للقضاء، واملسألة الفنية التقنية يف هذه احلالة هي تشريح جثة الضحية 

 ، ألن هذا األخري هو الذي سيمكن القاضي من وسيلة إثبات جرمية القتل يف حالة حدوثها، ويقدم له الدليل على ذلك.املتوفاة
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 ، أ/ خملوف هشام د/ عباسي سهام تشريح جثة الضحية بني مبدأ معصومية اجلسد ومقتضيات الطب الشرعي

 أمهية تشريح جثة الضحية ابلنسبة للمتهم: –
، كما أهنا قد (28)تكم أمهية تشريح جثة الضحية ابلنسبة للمتهم يف كوهنا قد تكون سببا يف تعرضه للعقوابت اجلزائية

بني براءته من ارتكاب اجلرمية إذا ما ثبت من تشريح اجلثة أن املوت عرضي أو انتحاري، أو إذا مت إجياد الدليل على أن مرتكب ت
 فعل القتل هو شخص آخر غري املتهم.

 أمهية تشريح جثة الضحية ابلنسبة للضحية: –
، وإذا كانت الضحية يف حالة (29)املعنوية واملاديةإن الضحية تسعى داما لالنتقام من املتهم وجتهد يف حتميله املسؤولية 

الوفاة غري قادرة على متابعة اإلجراءات القضائية إلثبات وقوع اجلرمية عليه، فإن قيام القاضي بندب خبري لتشريح جثتها والسعي 
 للكشف عن مرتكب اجلرمية ضدها، ميكنه أن حيقق هلا غايتها لو كانت على قيد احلياة.

 شريح جثة الضحية:اهلدف من ت –
يتجه الراجح من الفقه إىل أن اخلربة الطبية الشرعية بعد تشريح اجلثة تعد وسيلة إثبات هتدف إىل منح الدعوى دليال 

 .(30)يتعلق إبثبات اجلرمية، أو إبسنادها املادي او املعنوي للمتهم
 إضافة إىل ذلك، يهدف تشرح اجلثة إىل:

 ة، وذلك يف حالة كون اجلثة جمهولة اهلوية.التعرف على هوية الضحية املتوفا -
 معرفة سبب الوفاة وبيان ما إذا كان جنائيا أو غرضيا أو انتحاراي. -
تعيني زمن الوفاة، إذا كان هذا الزمن جمهوال، وذلك عندما يتم العثور على الضحية املتوفاة بعد انقضاء مهلة زمنية  -

 .(31)ا درجة متقدمة من التعفنعن وفاهتا، أو بعد العثور عليها بعد بلوغه
 أعمال الطبيب الشرعي عند فحص جثة الضحية: –

نشري يف البداية إىل ان اخلبري الطبيب الشرعي ال ميكنه أن يقوم أبي أعمال تشريح جلثة أي ضحية أال بناء على أمر أو 
 حكم أو قرار قضائي يكلفه بذلك.

خلبري الطبيب الشرعي ابلطلبات اليت يوردها القاضي يف حكمه ابلندب، ويف هذا اجملال يتفق الفقهاء على ضرورة التزام ا
غذ يرون أن مهمة اخلبري تقف عند هذه النقطة أي القيام أبعماله خبصوص الطلبات اليت انتدب ألجلها فقط، لكن مع ذلك 

النتيجة اليت يصل إليها اخلبري الطبيب  يكون للخبري احلرية الكاملة يف القيام بكافة ما تتطلبه مهمته، ألن ما يهم القاضي هنا هو
الشرعي بعض النظر عن الوسائل اليت استخدمها هذا األخري ألجل الوصول إىل تلك النتيجة، طاملا كانت وسائل مشروعة من 

ل له أبن ينفرد الناحية الفنية والقانونية، لذا فإن اخلبري الطبيب الشرعي غري ملزم ابستئذان القاضي لتطبيق أسلوب معني يف حبثه، ب
 .(32)بكافة ما يتعلف بتنفيذ مهمته بتشريح جثة الضحية املكلف بتشرحيها من الوجهتني العلمية والفنية

 ، أمهها:مراحلوالواقع أن تشريح جثة الضحية يتم على 
 االستعراف أو التعرف على هوية اجلثة. -
 البحث عن أسباب الوفاة. -
 ف مناطق جثة الضحية.حتديد اإلصاابت املوجودة على خمتل -
 .(33)معاينة املالبس اليت على الضحية  -
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 وعمما تتم أعمال تشريح الطبيب الشرعي جلثة الضحية وفقا ملرحلتني:
 يتم خالهلا: مرحلة الفحص اخلارجي للجثة:

 -اجلروح -اإلصاابت -األسنان -اللون -البحث عن العالمات واالوصاف اليت تساعد على معرفة هوية اجلثة )القامة• 
 ...إخل(. -عالمات اخلصوصية

 ...إخل( -التحلل -التيبس املويت -التسرب الرملي -دراسة عالمات وتغريات اجلثة )التربد• 
 .(34) ...إخل( -الشعر -آاثر الرتاب -إضافة إىل حتليل البقع والتلواثت )بقع الدم• 

 ينم خالهلا: مرحلة الفحص الداخلي للجثة )فتح اجلثة(:
 قبة وفتحها إذا كانت هبا آاثر اخلنق أو الشنق أو كتم النفس.قطع الر • 
 فتح القفص الصدري للقيام ابلفحص الدقيق ومعاينة التمزق الداخلي لألنسجة ومواضع النزيف الداخلي.• 
 فتح اجلمجمة ملعاينة اآلاثر واإلصاابت يف الرأي.• 
 فتح املعدة ألخذ حمتوايت منها لتحليلها )خاصة يف حالة الشك بوقوع الوفاة نتيجة التسمبم(• 
 .(35)أخذ عينات من املين والدم وحمتوايت املعدة والشعر واآلاثر املرفوعة على اجلثة لتحليلها• 

ح مبصلحة حفظ اجلثث، وال تسلم بعد االنتهاء من عملية تشريح اجلثة، مت إعادة أعضائها إىل مكاهنا وختييطها، مث توض
 .(36)إىل أهلها إىل مصاحل البلدية لدفنها إال بعد استصدار رخصة الدفن من وكيل اجلمهورية

 
 

 احملور الثاين: املراد مببدأ معصومية جسد الضحية
 

بدأ تتمتع به إذا كان جسم اإلنسان احلي يتمتع ابحلماية القانونية من خالل مبدأ حرمة الكيان اجلسدي، فإن هذا امل
 .(37)-كما سبق وذكران–اجلثة أيضا 

فقد كانت فلسفة الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على جسم اإلنسان بتحرمي أي تدخل من شأنه اإلضرار هبذا الكيان         
أن اإلسالم حيمي اجلنني املادي واملعنوي، نظرا لتقديسه سواء قبل ميالده أو أثناء حياته أو بعد وفاته، فقبل ميالد اإلنسان جند 

وهو يف بطن أمه عن طريق حترمي اإلجهاض، وأثناء حياته جنده مكرما مصوان من خالل نفخ روح هللا عز وجل يف جسمه ووضع 
 .خمتلف األوامر والنواهي اإلهلية حلمايته من خمتلف االعتداءات سواء من نفسه أو من قبل الغري

اس جبثة امليت إال يف احلدود الشرعية، فعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا عليه الصالة وحىت بعد موته جند اإلسالم حيرم املس
 . 38'' كسر عظم امليت ككسره حياوالسالم قال: '' 

ومل تقف الشريعة اإلسالمية عند النص على محاية احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية وإمنا أوجدت الضماانت الكفيلة         
يضمن عدم املساس جبسم اإلنسان، وذلك من خالل نصها على عقوابت رادعة يف حق من يقدم على ذلك، كالنص بتحقيق ما 
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على عقوابت القصاص والدية يف القتل، كما أقرت أيضا الشريعة اإلسالمية حالة الدفاع الشرعي ابلقدر الالزم لرد االعتداء غري 
 .39املشروع

 خصت جسم الكائن البشري حبرمة خاصة وأقرت عدم جواز املساس به كقاعدة عامة.من هنا جند أن الشريعة اإلسالمية قد 
وإذا كان هناك من يعارض استخدام الوسائل العلمية يف التحقيق اجلنائي الرامي إىل استخدامها على أجسام األشخاص 

 .(40)ابألساس تعارض مع احلرية الفردية األحياء )ضحااي أو متهمني(، وينادي ابستبعاد تلك الوسائل من التحقيق اجلنائي لكوهنا
فإن هناك من ينادي أيضا بعدم استخدام تلك الوسائل يف التحقيق اجلنائي الرامي إىل استخدامها على جسم )جثة( 

 الضحية ألهنا تتعارض مع حرمة الكيان اجلسدي للمتويف، وذلك:
شويه الذي حيميه منه القانون، فتشريح جثة الضحية لكوهنا تدخل يف إطار انتهاك هذا الكيان، وتؤدي إىل تعرضه للت -

يؤدي إىل قطع رقبة املتويف وفتح رأسه وقفصه الصدري ومعدته، كل ذلك يؤدي إىل تشويه اجلثة، وميكن اعتباره تنكيال هبا، حىت 
على حساب  لو كان اهلدف من ذلك هو البحث عن مرتكب اجلرمية، وأسباب الوفاة، إال أن ذلك البحث ال جيب أن يكون

تشويه جثة الضحية، وتتضح هذه الصورة أكثر يف احلالة اليت يستخلص فيها الطبيب الشرعي أن الوفاة كان عرضيا ومل يكن 
 نتيجة فعل قتل، فيكون تشويه اجلثة يف هذه احلالة دون فائدة.

تشريح مبا تتضمنه من مراحل لكوهنا تؤدي إىل انتهاك حرمة املتويف، الذي جيب تكرميه بدفنه، إال أن إجراءات ال -
تطول تؤدي إىل بقاء جثة املتويف دون دفن لعدة أايم، وهو ما ميكن تفسريه على أساس انه انتهاك حلرمة جسد املتويف وتقصري يف 

 تكرميه.
لها لكوهنا تؤدي إىل انتهاك حرمة املوتى، وذلك ألن تشريح اجلثة أحياان يقتضي نبش القرب واستخراجها من قربها ونق -

إىل املخابر العلمية إلجراء البحوث عليها، ومعلوم أن نبش القبور واستخراج اجلثث أمر فيه من التنكيل هبذه األخري واحللول دون 
 تكرميها الكثري.

حسب الكثري من –إذا كان إجراء البحوث العلمية اليت ميكن إجراؤها على الكيان اجلسدي للشخص احلي ختضع  -
موافقة الشخص الذي سيتم إجراء البحث على جسده خاصة إذا كان ضحية، فإن اجلثة ال ميكنها إبداء  إىل ضرورة -الفقهاء

موافقتها على إجراء البحوث العلمية )التشريح( عليها، ولذا فإنه ال ميكن إخضاعها للتشريح ألن ذلك يتناىف مع محاية حرمة 
 الكيان اجلسدي للمتويف.

 
 ضرورة تشريح جثة الضحية وحرمة كياهنا اجلسدياحملور الثالث: املوازنة بني 

 
إذا كان ظهور احلقيقة الواقعية هو الغرض النهائي من كل دعوى جزائية، فإن هذه احلقيقة ال ميكن أن تظهر إال من  

ثري من ويف الك-، وهي األدلة اليت ال ميكن احلصول عليها يف حالة وجود ضحية متوفاة (41)خالل البحث عنها وثبوهتا ابألدلة
إال من خالل إجراء تشريح هلذه اجلثة األخرية، خاصة إذا كان هناك اشتباه يف كون الوفاة انجتة عن فعل جيرمه القانون،  -األحيان
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وخاصة إذا كانت اجلثة جمهولة اهلوية، فتشريح جثة الضحية يف هذه احلالة ميكنه املسامهة بصورة فعالة يف الوصول إىل مرتكب 
 ه إىل العقاب القانوين.اجلرمية وإخضاع

فقد أثبت الواقع يف العديد من املرات ان تشريح جثث الضحااي أدى إىل الوصول لنتائج ما كان من املتوقع أتكيدها 
دون تشريح، بل أثبت الواقع يف عدة مرات أن تشريح جثة الضحية أثبت أن الوفاة انجتة عن فعل جيرمه القانون ومل تكن وفاة 

 ، واالمثلة يف هذا اجملال كثرية، نذكر من بينها:عرضية أو طبيعية
حادثة الشاب الذي صدمته سيارة اصطدم مقبضها ببطنه، إذ ان الطبيب يف حالة هذا الشاب مل يُعِّد أية عالمات  -

ويف ظاهرة، فسطر تقريرا يفيد أبن الوفاة حصلت نتيجة ذحبة قلبية، لكن تشريح اجلثة من طرف الطبيب الشرعي أظهر ان التج
البطين حيتوي على كمية غري قليلة من الدم، وأن يف الكبد متزقا وتكدما اسعني، وهكذا اتضح أن سبب الوفاة ليس ذحبة صدرية، 

 وإمنا انتج عن اصطدام مقبض السيارة ببطن الضحية.
، فسطر تقريرا حادثة تلقي سيدة صدمة على رأسها، إذ أن الطبيب يف حالة هذه السيدة مل يبدي أية عالمات ظاهرة -

يفيد أبن الوفاة حصلت نتيجة ذحبة صدرية، لكن تشريح اجلثة من طرف الطبيب الشرعي أثبت أنه مثة نزف يف الغشاء 
العنكبويت، وبتايل فإن الصدمة اليت تلقتها هذه السيدة على رأسها هي اليت أدت إىل الوفاة وأن الوفاة مل تكن انجتة عن ذحبة 

 .(42)صدرية
مهية تشريح جثث الضحااي للوقوف على السبب احلقيقي للوفاة وابلتايل إمكانية الوصول إىل مرتكب وهكذا تتضح أ

 اجلرمية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن االجتاه املعارض الستخدام الوسائل العلمية يف التحقيقات اجلنائية وابلتايل معارضة تشريح جثث 

 مردود عليه من عدة جوانب أمهها:الضحااي كوسيلة للوصول إىل احلقيقة، اجتاه 
أن هذه الوسائل ومن بينها تشريح اجلثث هي من نتائج التطور العلمي الذي يشمل مجيع جماالت احلياة اليت ال  -

 ينبغي أن يتخلف جمال التحقيق اجلنائي عنها.
مها إال بعد كان هناك لبس أن هذه الوسيلة ال يتم اللجوء إليها إال يف ظل ضوابط معينة، كما انه ال يتم استخدا -

 .(43)وشك يف كون الوفاة حدثت بسبب جرمية من خالل ما يظهر للمحقق والقاضي من دالئل وامارات
وعليه فإنه إن كانت محاية حرمة الكيان اجلسدي للضحية واجبة، فإن تشريح جثة الضحية يف حالة االشباه بوجود 

لة األخرية إجراء البد منه، حىت لو كان فيه مساس حبرمية الكيان اجلسدي جرمية واجبة أيضا، بل يعد التشريح يف هذه احلا
للضحية، ألن األمر يتعلق بتغليب املصلحة العامة، كما ان التشريح يف هذه احلالة يعد االستثناء، والقاعدة أن أي مساس حبرمية 

 .(44)الكيان اجلسدي جلثة الضحية يعد فعال مرتبا للمسؤولية املدنية واجلزائية
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 : خامتة
 

 خنلص يف هناية هذه الورقة البحثية إىل جمموعة من النتائج اليت نورد أمهها ضمن النقاط املوالية:     
أن التقدم العلمي والطيب الذي طال مجيع جماالت احلياة، قد طال أيضا جمال العدالة، وأصبح له دور حاسم يف  -1

 فك خيوط العديد من القضااي اجلزائية.
ن تشريح اجلثث وخاصة جثث الضحااي، يعد أحد أهم جماالت التطور العلمي، والذي ساهم يف العديد من أ -2

 القضااي يف الوصول إىل حتديد هوية الضحية وسبب وفاهتا، بل ومرتكب فعل قتلها، وابلتايل توقيع العقاب عليه.
أو بعد وفاته، وأنه إذا كان اإلنسان خالل  أن الكيان اجلسدي لإلنسان يتمتع حبماية خاصة، سواء أثناء حياته -3

حياته إبمكانه الدفاع عن حرمة كيانه اجلسدي والسعي إىل توقيع العقاب ضد كل من يعتدي عليه، فإن اإلنسان بعد وفاته مل 
ْكَنة وابلتايل ال يستطيع الدفاع عن حرمة كيانه اجلسدي، لذا فقد كفل له القانون هذه احلرم

ُ
ة وجرم أي تعدي يعد ميلك هذه امل
 ميكن أن يطاهلا.

أن تشريح جثة الضحية اعترب من طرف البعض مبثابة تعدي على حرمة الكيان اجلسدي للضحية وتنكيل هبا  -4
 وتشويه هلا وتعدي على ما تتمتع به من محاية قانونية.

هلا الوصول إىل مرتكب فعل أن تشريح جثة الضحية اعترب من طرف البعض اآلخر مبثابة الوسيلة اليت ميكن من خال -5
القتل يف حق الضحية، وابلتايل الوسيلة اليت ميكن من خالهلا اقتصاص حق الضحية والوصول إىل مرتكب فعل القتل يف حقها 

 وعقابه.
وبعد املوازنة بني ضرورة تشريح جثة الضحية من طرف الطبيب الشرعي ابعتباره الوسيلة اليت ميكن من خالهلا الوصول • 

رتكب اجلرمية وتوقيع العقاب عليه، وابلتايل محاية املصلحة العامة من جهة، وبني ما تقتضيه حرمة الكيان اجلسدي للضحية إىل م
 من حفاظ على اجلثة وعدم التنكيل هبا وتشويهها ابعتبارها مصلحة خاصة من جهة اثنية.

ة، ألن تشريح جثة الضحية ضرورة يقتضيها ميكننا القول أبن الراجح هو تغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاص
 وقوف القاضي على حقيقة مرتكب اجلرمية وتوقيع العقاب عليه، نظرا ملا يشكله من خطورة على اجملتمع.

يف األخري نشري إىل أن محاية حرمة الكيان اجلسدي للضحية يبقى هو القاعدة العامة اليت حتول دون أي مساس جبثة • 
عقوابت املدنية واجلزائية، واالستثناء، أنه يف حالة الضرورة البد من املساس هبذا الكيان من خالل إخضاع الضحية حتت طائلة ال

 جثة الضحية للتشريح حتقيقا للمصلحة العامة.
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  ملخص:
االجتار ابلبشر ابعتبارها جرمية منظمة خطرية خاصة بعد ما شهدته املنطقة  سجلت املنطقة املغاربية  يف العقدين االخريين ارقاما مرعبة عن ضحااي

خاصة ما حدث يف  ليبيا من "ثورة" أسقطت نظام القذايف حيث وجدت نفسها مرتعا و مستقرا  لشبكات و عصاابت اجرامية تنشط يف  التهريب 
بع للساحة الليبية يالحظ بقوة ازدهار جرمية هتريب البشر يف ليبيا و تناميها عامة و االجتار يف البشر  خاصة عرب حدودها من اجلهات األربع.املتا

السياسي وبروزها بشكل مقلق على املستوى القومي و االقليمي و الدويل.ولقد تضاربت التحليالت لتفاقم هذه الظاهرة بني من ينسبها حلالة الفراغ 
و بني من يرجعها لعوامل جغرافية أدت لتمركز عصاابت التهريب يف بعض املناطق الليبية والتدهور األمين و غياب سلطة الدولة يف ارض امليدان 

ل لتأمني  عبور و ممر ملن يطلب اهلجرة حنو أوراب. كل هذا وسط  غياب إحصائية رمسية حول أعداد ضحااي هتريب البشر  أو معلومات كافية حو 
كالية التالية : ماهي املناطق اليت يرتكز فيها نشاط هتريب البشر وما هي العوامل اليت العصاابت اليت تقوم بتلك العمليات .وعليه طرحت االش

جعلت من ليبيا مقرا  لعصابت التهريب ؟ولالجابة عنها سنحاول من خالل مطلبني تسليط الضوء على أهم املنطاق اليت يتمركز فيها نشاط 
 التهريب و كذا أسباب انتشار هذه الظاهرة.

 اجلرمية املنظمة.املنطقة املغاربيبة .االجتار ابلبشر  تاحية:الكلمات املف
 
Abstract: 
Libya has not subsided from a "revolution" that overthrew the regime of Gaddafi until it found 

itself the scene of smuggling and trafficking in people across its border from the four sides. The 

Libyan arena is strongly aware of the flourishing crime of human trafficking in Libya and its 

growing and troubling emergence at the national, regional and international levels. Analysis of this 

phenomenon has been exacerbated by those who attribute it to the political vacuum, the 

deterioration of security, the absence of state authority in the field, and the geographical factors that 

led to the concentration of smuggling gangs in some Libyan areas. This is in light of the absence of 

official statistics on the number of victims of human trafficking or sufficient information about the 

gangs that carry out these operations. The following problem was raised: What are the areas where 

human smuggling activity is based and what factors have made Libya the source of smuggling? 

Highlighting the main areas in which smuggling activity is concentrated, as well as the reasons for 

the spread of this phenomenon. 

Keywords: organized crime, Maghreb, trafficking, human beings 
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 خالد خليفد/ ط  االجتار ابلبشر يف ليبيا منوذجا - يف املنطقة املغاربية تنامي اجلرمية املنظمة

 :املقدمة

مل يسبق للمنطقة املغاربية أن سجلت تفاقما خطريا لتفشي اجلرمية املنظمة العابرة للحدود كما حدث يف العقد األخري ، ومن بني 
اخطر و ابرز اجلرائم اليت تصدرت أجندات احلكومات املغاربية يف عالقاهتا هي جرمية االجتار ابلبشر   و لعل أبرز مثال عن واقع 

ال يف هذه املنطقة هو املثال اللييب.حيث مل هتدأ ليبيا من "ثورة" أسقطت نظام القذايف حىت وجدت نفسها مسرحا لشبكات احل
إجرامية منظمة تقوم بعمليات اجتار يف البشر عرب حدودها من اجلهات األربع.فاملتابع للساحة الليبية يالحظ بقوة ازدهار جرمية 

 اميها وبروزها بشكل مقلق على املستوى القومي و اإلقليمي و الدويل.االجتار ابلبشر يف ليبيا و تن

ولقد تضاربت التحليالت لتفاقم هذه الظاهرة بني من يوعزها حلالة الفراغ السياسي والتدهور األمين و غياب سلطة الدولة يف 
ض املناطق الليبية لتأمني  ممرات ملن أرض امليدان و بني من يرجعها لعوامل جغرافية أدت لتمركز عصاابت هتريب البشر يف بع

يطلب اهلجرة حنو أوراب. كل هذا وسط  غياب إحصائية رمسية حول أعداد ضحااي االجتار ابلبشر  أو معلومات كافية حول 
 العصاابت االجرامية اليت تقوم بتلك العمليات .

صاابت االجرامية البشر وما هي العوامل اليت جعلت وعليه طرحت اإلشكالية التالية : ماهي املناطق اليت يرتكز فيها نشاط الع
 من ليبيا مقرا هلذه الشبكات ؟ وكذا ماهي مميزات شبكات االجتار ابلبشر يف املنطقة املغاربية عامة و ليبيا خاصة؟

باب انتشار ولإلجابة عنها سنحاول من خالل مطلبني تسليط الضوء على أهم املناطق اليت يتمركز فيها نشاط التهريب و كذا أس
 هذه الظاهرة مع التطرق اخلصائص اليت تتميز هبا عصاابت و شبكات  اإلجرام املتاجرة ابألشخاص يف ليبيا 

 املطلب األول :  

 املناطق اليت يتمركز هبا نشاط شبكات االجتار ابلبشر يف ليبيا

صاابت االجتار ابلبشر يف ليبيا بناءا على ما حبكم الصراع السياسي و العسكري ميكن متييز  املناطق اليت تتمركز هبا ع     
تشهده هاته األخرية  من انقسام متعدد األطراف سواء سياسيا و عسكراي أو حىت إقليميا وهو ما أثر بشكل واضح على تواجد 

اب اللييب و عليه ميكن احلكومة الليبية يف وجه منافسيها من احملسوبني على الثوار و  املليشيات املسلحة والقبائل املنتشرة فوق الت 
 متميز وجود هذه الشبكات يف منطقتني رئيسيتني :

 الفرع األول : مناطق خاضعة لسيطرة احلكومات الليبية

ابلنظر إىل التغريات امليدانية املتسارعة على األرض تسارعت محالت اهلجرة غري الشرعية مما فتح اجملال لظهور شبكات     
ابلبشر  مندسة حتت غطاء تنظيم رحالت اهلجرة غري الشرعية على األراضي الليبية يف عديد املناطق  إجرامية خمتصة يف املتاجرة

اليت تقع حتت سيطرة السلطات الليبية  فبني تلك العمليات اليت تقع بعيدا عن أعني األجهزة احلكومية األمنية خاصة منها جند 
من يشارك و يتواطئ يف مراحل تنفيذ هذه اجلرمية مقابل احلصول على  عمليات هتريب للبشر تقع أمام تلك األجهزة بل و هناك

عموالت كبرية و هذا راجع حلالة الفساد اليت الرشوة  اليت تنخر املؤسسات احلكومية الليبية  و ابلتايل جند أن املناطق تسيطر 
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يف طربق )شرق(، على معظم املدن الرئيسية جملس النواب        عليها قوات  املشري خليفة حفت   قائد القوات املدعومة من 
يف  مشايل إقليم برقة مثل طربق، والبيضاء، واملرج، وأجزاء واسعة من مدينة بنغازي )عاصمة اإلقليم(، تعترب قواعد  خلفية لنشاط 

 هاته الشبكات عرب السواحل الليبية.

وف والسدرة( وهي خاضعة مجيعها لسيطرة ونفوذ قوات حفت ويف منطقة  املوانئ النفطية )الزويتنية، والربيقة، وراس الن      
 تنشط العديد من ابلتعاون مع حكومة برملان طربق

 1الشبكات السرية بعضها يتخذ طابع قانوين يف شكل مجعيات مساعدة الالجئني أو العمل اإلنساين التطوعي .

رعية اليت تقتن هدفها جبرمية االجتار ابلبشر واليت كانت كما يالحظ يف هذا اإلطار  إحصاء مئات عمليات اهلجرة غري الش      
 187,926مدن و بلدات خاضعة لسيطرة القوات احلكومية مسرحا هلا و و أحصت مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان  

ت هتريبهم من الجئًا ومهاجرًا وقع أغلبهم ضحية عصاابت و شبكات االجتار ابلبشر إىل أورواب عن طريق البحر انطلقت رحال
 2األراضي الليية .

ت عملياحتاد االوريب اىل تعطيل الويف ظل عدم قدرة السلطات الليبية على مواجهة مافيا التهريب و االجتار ابلبشر  دعا ا    
 3. فياوصالبحرية  العملية بينها ن  من التدابري األحادية اجلانب مدد عل خالن مم بهر التجاهتريب البشر وا

جب االشارة اىل أن االحتاد األوريب وجد صعوبة ابلغة يف التنسيق مع الفاعلني الرئيسيني يف الساحة الليبية ملكافحة وهنا و     
من  بروتوكول مكافحة هتريب  13هتريب البشر و جرمية االجتار  ابلبشر بسبب االنقسام يف الداخل اللييب طبقا للمادة 

عرب الوطنية لتيتدعو للتنسيق بني 4كمل ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، امل
وم تقالدول فيما خيص شرعية الواثئق و أتكيد اهلوايت اليت تصدر من جانب إحدى الدول.  اال انه أوصى األطراف الليبية أن 

جلة القضااي اليت يثب تورط مسؤولني في معاأ كل احلكومات دتبنسان وأن إلق افي حللتصدي هلذه اجلرمية سعها وما في ل بك
 حكوميني أو أمنيني فيها

هتريب البشر يف ليبيا دعت  مفوضية األمم املتحدة السامية الشؤون تشكله قضية و الدويل الذي إلقليمي ب البعد ابسبو    
د على أراضيها أعماال تتعلق بتهريب و االجتار ابلبشر وم البلدان اليت يشهتقرورة أن ضالالجئني و املنظمة الدولية للهجرة اىل 

 5التصدي هلذه الظاهرة عرب أقاليمها.ها في داء دوربأ

 الفرع الثاين : مناطق خاضعة لسيطرة املليشيات و القبائل

 ليس بعيدا عن مقرات وحمل سيطرة حكومات طربق و بنغازي غراب و كذا حكومة طرابلس شرقا احلاصلني على بعض     
التأييد و الدعم اإلقليمي او حىت االعتاف الدويل شرقا ال ميكن أن نغفل عن عصاابت و شبكات اجرامية منظمة ا تنشط 
ضمن مليشيات أو مبباركة القبائل الليبية اليت حتتصن يف وسط اجلنوب اللييب  فمنطقة بين وليد )جنوب غرب( املعقل الرئيسي 

تناقل فيها  2013عمة لنظام العقيد الراحل معمر القذايف، منذ اقتحام كتائب مصراته هلا يف لقبيلة الورفلة، أكرب القبائل الدا
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شهود عيان عن قوافل بشرية يتم جتميعها و يف بناايت و حمتشدات صغرية العدد  متهيدا إليصاهلا اىل عصاابت أخرى تعمل 
 اجلبل الغريب ويسمى أيضا جبلعلى نقلهم اىل مناطق ساحلية تكون ملتقى لعملية هتريب منظمة .ويف 

نفوسة، فيتقاسم حلفاء مصراته من الكتائب العربية واألمازيغية السيطرة على اجلبل، مع خصومهم األقوايء كتائب الزنتان، الذين 
 ينحدرون من بلدة الزنتان يف اجلبل 

و أجهزة احلكومة الليبية أصبحت معاقل و كل هذه املناطق البعيدة عن سيطرة اجليش اللييب  ."وسيطروا على بلدة "ككلة    
لعصاابت هتريب البشر و سط عجز كبري يف عملية ردع و إيقاف هذه اجلرمية من قبل السلطات الليبية اليت يبدو أن جرمية 

 6هتريب البشر ليت يف أولوايهتا.

شور يف حديثه عن هوية املليشيات وهذا ما تناوله  الباحث يف مركز الدراسات اإلستاتيجية للجنوب اللييب، خمتار عا    
املسلحة العاملة يف جمال هتريب البشر و املتواطئة يف جرمية االجتار ابالشخاص. ويقول لـ "العريب اجلديد" إنل "غالبيتها تنتمي إىل 

اجملال لتأمني  قبائل الُتبو اليت هلا عالقات مع دول أفريقية يف عمق تشاد ونيجرياي، ومتلك شبكة معقدة من العاملني يف هذا
 وصول الناس من خالل طرقات خاصة، ما يتيح هلا التنقل بني ليبيا وهذه الدول".

ا تستخدم شاحنات وسيارات صحراوية، وال يقتصر عملها على هتريب البشر، إذ إن هناك أسلحة وخمدرات       ويوضح أّنل
لفطرة، وال ميكن الدخول إىل مناطق نفوذها املمتدة وحبثا عن ذهب يف جبال اجلنوب". يضيف: "هي جمموعات قوية وحماربة اب

 7بني هذه الدول وليبيا". ويكشف أّنا "تشكل نفوذ حفت يف اجلنوب اللييب والذراع العسكرية األقوى ابلنسبة إليه

لة ولديها ويعدل التهريب، والذي يشمل هتريب البشر و االجتار هبم مصدر متويل مهما ملليشيات هذه القبائل إذ إّنا متداخ
 عالقات مشبوهة مع كل العصاابت و الشبكات سواء بطريقة مباشر او غري مباشرة.

ويعزو البعض خلو املناطق شرق أقصى اللييب من نقاط لتهريب البشر على ، إىل أسباب سياسية يراد من خالهلا إبعاد     
ل رسالة إىل الرأي العام أن مؤيدي خصوم حفت يف الشبهة عن بعض حلفاء حفت يف اجلنوب العاملني يف هتريب البشر، وإرسا

الغرب اللييب هم املنفذ الوحيد للمهاجرين الذين يهدلدون أمن أورواب و هذا دليل على تواطئ رمسي بني العصاابت و قوات حفت 
 8يف بنغازي.
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 9عة و األجهزة األمنية و القبائل و امليليشيات.خريطة السيطرة على الرتاب اللييب بني احلكومات املتصار 

 املطلب الثاين :

 أسباب و عوامل انتشار  جرمية االجتار ابلبشر يف ليبيا

ال جيد املراقب للوضع الذي تعيشه ليبيا منذ سقوط نظام القذايف صعوبة يف حتليل األسباب اليت جعلت من منها            
منطلقا لعمليات هتريب البشر بصفة منتظمة و ممنهجة فمنها ما يعود ألسباب سياسية و  معقال  لشبكات االجتار ابلبشر و

 أمنية و أخرى اترخيية و جغرافية

 الفرع األول : أسباب سياسية و أمنية

دار تعيش ليبيا انقساًما سياسًيا كبريًا حيث تدار بثالث حكومات منفصلة، واحدة يف الشرق يقودها عبد هللا الثين، يف حني ت
العاصمة طرابلس حبكومتني مها حكومة الوفاق الوطين برائسة فايز السراج املدعومة دولًيا، وحكومة اإلنقاذ الوطين اليت يقودها 

 10خليفة الغويل، بعد فشل اتفاق الصخريات يف إحالل السالم يف البالد.

املقرات و الشخصيات املوالية هلا دون البحث عن  هذا األمر انعكس على جاهزية األسالك األمنية اليت احنصر عملها يف محاية
رؤوس العصاابت و عن تفكيك التنظيمات اليت تتخذ من هتريب البشر جتارة تدر ماليني الدوالرات. و األكثر تعقيدا من هذا 

ملعتف هبا دوليا أن اجملتمع الدويل جيد صعوبة يف حث األطراف على التعاون او التنسيق يف هذا اجملال.فحكومة فايز السراج ا
طلبت مساعدة اجملتمع الدويل نظرا لعجزها عن ماتسميه رحالت املوت أو هتريب البشر عرب أراضيها ابملقابل جند ان بعض 
 األطراف االوربية تتقاعس او التريد مد يد العون له رغم أّنا موقعة على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام  كمل ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةوالبحر واجلو، امل
 11. 2000تشرين الثاين/نوفمرب 15الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف  25مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وا اىل التعاون الصريح حيث جاء فيها : )تتعاون الدول األطراف إىل أقصى حد رغم أن املادة السابعة من الربوتكول تدع       
 12( .ممكن، على منع وقمع هتريب املهاجرين عن طريق البحر، وفقا ألحكام قانون البحار الدويل

 و على ماسبق ذكره ميكن أن نلخص األسباب السياسية  و األمنية فيما يلي:

 أوال: األسباب السياسية

 / حالة االنقسام السياسي بني مجيع األطراف املشكلة للمشهد اللييب. 1       

 / قلة التنسيق و انعدامه أحياان أخرى مع االحتاد األوريب  و دول اجلوار  2       

 / تواطئ بعض األحزاب و اجلمعيات السياسية الليبية يف عمليات هتريب 3       

 مي ضحااي هذه اجلرمية/غياب التشريعات اليت جترم و حت 4       

 تنصل حكومات /أتخر ترتيب هذه املشكلة يف سلم أولوايت املشهد السياسي اللييب 5       

 ليبيا املختفلة من االلتزامات و االتفاقيات اليت تعىن جبرمية هتريب البشر  

 .  13صاابت/ عدم التنسيق مع الشرطة الدولية يف جمال مكافحة اجلرمية و متابعة رؤوس الع6      

 اثنيا : األسباب األمنية  

 األسباب و العومل األمنية ميكن تلخيصها فيمايلي :

 عجز اللسطات األمنية الليبية عن ردع و تفكيك عصاابت هتريب البشر. /1          

 تواطئ بعض قيادات األجهزة األمنية الليبية مع عصاابت هتريب البشر  /2         

 د تنسيق امين بني األسالك األمنية الليبية من جيش و شرطة و خمابرات.عدم وجو  /3         

_استغالل النفوذ و الوالءات داخل املؤسسات األمنية و التست على رؤوس عصاابت هتريب البشر و اهلجرة غري  /4         
 الشرعية

 مباشرة او غري مباشرة /مشاركة بعض املسؤوليني االمنيني يف عمليات التهريب سواء بطريقة 5        

 ضعف االمكانيات التقنية و العسكرية ملواجهة هذه الظاهرة/6       
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 الفرع الثاين : أسباب جغرافية و اترخيية

املعروف عن الزعيم القذايف رغبته اجلامعة يف التوسع جنوب القارة اإلفريقية فهو متهم بدعم عديد احلركات املتمردة يف           
ىت يف السودان ضد األنظمة احلاكمة هناك  و ال يغيب  على أحد مشروعه يف أتسيس اإلمرباطورية اإلفريقية وهو يف تشاد و ح

ماجعله يفتح ابب اهلجرة  للداخل اللييب لألفارقة حيث كان يعمل على األراضي الليبية أكثر من مليون إفريقي يف خمتلف 
 لنشاط هتريب البشر يف عوامل جغرافية و أخرى اترخيية كااليت: القطاعات أما عن األسباب اليت جعلت ليبيا معقال

 أوال : العوامل اجلغرافية

 من بني األسباب اليت سامهت يف سهولة انتشار عصاابت هتريب البشر يف ليبيا هو املوقع          

فل املهاجرين غري الشرعيني.فجغرافيا على طول اجلغرايف لليبيا الذي يربط دول اجلنوب االفريقي ابلقارة األوربية مما جعلها قبلة لقوا
احلدود الليبيلة جنوابً، وصواًل إىل الساحل مشاالً، تتدفق أعداد كبرية للمهاجرين من خمتلف اجلنسيات االفريقية و تتست وسطها 

مراقبون أن عملياتل  عمليات هتريب البشر و هذا بسبب عجز  يف أتمني احلدود و كذا االنفالت األمين والسياسي الكبري. يرى
هتريب البشر يتكز يف ثالثة طرقات تعرف خبطوط اهلجرة غري الشرعية؛ األول هو املسلك الشرقي املمتد من الصومال والسودان 

 إىل ليبيا، حيث يبدأ من الكفرة املتامخة للحدود السودانية، ليتفرع بعدها اىل خطني: األول 

ين إىل منطقة جالو أوجلة الواقعة جنوب أجدابيا الساحلية، أوىل مناطق الشرق الليبية يصل إىل سبها وسط جنوب البالد، والثا
 لناحية الغرب. ومن خالل ما سبق ذكره ميكن تلخيص العوامل  اجلغرافية فيمايلي  فيمايلي:

 / شساعة مساحة التاب الللييب يف مقابل قلة الكثافة السكانية و التغطية األمنية 1           

 /طول احلدود الليبية و اتصاهلا بدول معروفة بظاهرة اهلجرة غري الشرعية 2           

 / قرب الساحل اللييب من القارة األوربية مما جعلها منفذ للهجرة و التهريب 3           

 / وجود ممرات و معابر معروفة منذ القدم تشتهر بتهريب السلع و السالح و اآلاثر.4           

 /عدم قدرة دول اجلوار كالتشاد و السودان على التنسيق األمين و أالستخبارايت ملواجهة هذه  اجلرمية.5           

 / صعوبة التضاريس و الطرق الصحراوية جعلها منفذا للعصاابت بعيدا عن أعني السلطات6            

 اثنيا: األسباب التارخيية

ني اهلجرة غري الشرعية و عمليات هتريب البشر املنظمة  من خالل عصاابت حمتفة مقابل اترخييا يوجد ارتباط كبري ب          
مبالغ مالية عرب شبكات التهريب العاملية اليت يعمل فيها من هلم خربة يف قوانني اهلجرة واجلنسية واإلقامة، وممن عملوا يف وكاالت 

عصاابت التهريب املمرات الربية والبحرية اليت ال ختضع للتفتيش السفر والسياحة وشركات النقل الربي والبحري حيث تستخدم 
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والرقابة من قبل رجال احلدود مقابل مبالغ دفع رشاوي دون تقدمي ضماانت أمنية وصحية خالل رحلة التهريب اليت  املهاجرون 
 14غري الشرعيني للغرق بسبب األعداد الكبرية يتعرض فيها أحياان اليت تفوق محولة.

وأحد أكثر خطوط اهلجرة نشاطاً هو خط الوسط املمتد من النيجر وتشاد، علماً أن الطرقات متعرجة ووعرة تتخلل        
اهلاربني عن طريق هذا اخلط،  سلسلة اجلبال الفاصلة بني تشاد وليبيا. وتعد القطرون وتراغن أهم حمطيت لتجميع املهارجني 

ونسمة ومزدة وبين وليد، مث إىل نقاط هتريب البشر على الساحل الغريب،  وصواًل إىل سبها والشويرف وسط جنوب البالد،
أما أصعب تلك اخلطوط وأقلها نشاطاً هو الطريق املمتد من دول .15وأشهرها زلينت، اخلمس، القربويل، صرباتة، صرمان، وزوارة

  .ألمين اجلزائري على احلدود الليبيةوسط أفريقيا عرب اجلزائر وصواًل إلىغات مث إىل تراغن والقطرون، بسبب التشديد ا

 و ميكن أن نلخص أسباب التارخيية يف تفشي ظاهرة هتريب البشر فيما يلي :

 سياسة االمتداد االستاتيجي اليت كان يتبعها نظام القذايف حنو افريقيا            

 ة االفريقيةارتباط عمليات هتريب البشر بتجارة الرق املتشرة يف جنوب القار              

 ارتباط ليبيا بظاهرة اهلجرة غري الشرعية منذ عقود من الزمن            

 وجود أكثر من مليون إفريقي على األراضي الليبية حىت قبل سقوط النظام             

 هروب عصاابت هتريب البشر من السودان بسبب التضييق عليها اىل ليبيا         

بلي و العرقي بني سكان احلدود الليبية التشادية او الليبية السودانية ساهم يف انشاء عصاابت عابرة التقارب  الق           
 للحدود يف املنطقة

 

 املطلب الثالث :

 خصائص شبكات االجتار  ابلبشر يف ليبيا

او اخلصائص اليت متيز  كباقي العصاابت و الشبكات يف العامل اليت ختتص بباملتاجرة يف البشر يوجد بعض املميزات         
العصاابت اليت تنشط يف ليبيا عن غريها و حىت نبني أمهها سنتناوهلا من جانبني رئيسيني مها من حيث النشاط و من حيث 

 اهليكلة و األفراد الذين يعملون هلا و حلساهبا

 الفرع األول : من حيث النشاط  

 و هي كااليت:
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 أوال :حداثة نشأهتا       

ها ظهر للوجود بعد سقوط نظام القذايف وهذا بعد أن استغلت الفراغ األمين الرهيب الذي طبع مرحلة ما بعد حيث أن أغلب
 الثورة و كذا التدفق الكبري لالجئني األفارقة .

 اثنيا : ال يقتصر  عملها على االجتار ابلبشر       

ب البشر يف ليبيا هي بل يتعداه اىل هتريب السالح  و ليست املهمة الوحيدة هلذه الشبكات و العصاابت  هي االجتار و هتري
املتاجرة فيه مع املليشيات و اجملموعات االرهابية اليت تتحصن يف بعض املناطق الليبية او حىت دول اجلوار وكذا  تعمل على 

 16هتريب  احملذرات أبنواعها  دون أن ننسى التحف و اآلاثر.

 اتاثلثا : عمالؤها متعددو اجلنسي      

تعتمد يف اغلبها على عمالء متعددي اجلنسيات فرغم ان النشاط يقع فوق التاب اللييب اال أن بعض  الشبكات يقودها 
 تونسيون أو سودانيون أو حىت ايطاليون ينشطون يف الداخل اللييب او يف دول اجلوار .

 الفرع الثاين :من حيث هيكلتها و أفرداها

 و هي كااليت :

 ال يقتصر نشاطها يف الداخل اللييبأوال:          

من بني مامييز شبكات و عصاابت هتريب البشر يف ليبيا هو وجود أفراد هلا ومنضمون و مشاركون يف عمليات التهريب خارج 
اىل  فقط بل يتجاوزه التاب اللييب ميكن اعتبارهم قواعد خلفية هلا يف أوراب حيث تتم أغلب عمليات التهريب وكذا تعمل ايضا هلا

 دول اجلوار و دول مشال املتوسط األوربية.

 اثنيا : ليس هلا هيكل تنظيمي واضح        

بل هي جمموعات صغرية و متوسطة العدد تعتمد يف عملها على الوالء فسقوط أحد قياداهتا اليعين ابلضرورة سقوط كامل  
لناطق اليت ختضع لسيطرة املليشيات أو القبائل حيدث بعلم الشبكة  أو العصابة اليت ينتمي هلا هذا القيادي فنشاطها مثال يف ا

 17هذه األخرية اليت حتميهم مقابل دفع مبالغ كبرية او حىت االستفادة من السالح وهتريب السلع و البضائع و املخدرات .

 

 هلا امتداد داخل األجهزة األمنية الليبية: اثلثا         

هلا يعملون كجواسيس و منه االستفادة من املعلومات  18طبع الساحة الليبية بزرع عمالءحيث تستفيد من العجز األمين الذي ي 
املضادة اليت تنقل عنهم و عن رؤوس العصاابت أو النشاط و تستغل حىت التواطئ عن طريق تقدمي عموالت و رشاوى للقيادات 
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 خالد خليفد/ ط  االجتار ابلبشر يف ليبيا منوذجا - يف املنطقة املغاربية تنامي اجلرمية املنظمة

 األمنية الليبية .

 : اخلامتة

ة حول أعداد ضحااي عمليات االجتار ابلبشر يف ليبيا بكل ما حتمله هذه اجلرمية ابلرغم من عدم وجود إحصائية رمسي       
املنظمة من خماطر على ليبيا كدولة و دول اجلوار كشركاء جغرافيني و امنيني،وعدم توفر معلومات كافية حول الشبكات و 

قليمية و الدولية واملراقبني يف املنطقة قد العصاابت اليت تقوم بتلك العمليات االجرامية .جند أن منظمات حقوق اإلنسان اال
الحظوا ارتباطا وثيقا بني عمليات اهلجرة غري الشرعية و جرمية االجتار ابلبشر يف اآلونة األخرية . وتتعدد مسببات التزايد الكبري 

روراً ابلعوامل اليت جيدها يف هذه حدوث هذه اجلرمية بداية من العوامل الطاردة ىف الدول اليت أييت منها ضحااي التهريب، وم
 الضحااي جاذبة ىف دولة ليبيا .

كما ميكن أن نستنتج أن أحد أسباب رواج جرمية االجتار ابلبشر يعود أساسا الّنيار النظام السياسي و األمين يف ليبيا        
إجرامية تساعدها حيث أصبح العجز و التواطئ مسة تتصف هبا األسالك األمنية من جيش و شرطة أمام تغول شبكات 

املليشيات املسلحة املتشرة و بعض قبائل الصحراء الليبية  تعمل يف جمال هتريب البشر و االجتار هبم مقابل دفع عموالت و توفري 
أسلحة.كما ال ميكن أن نغفل عن غياب أية نصوص أو تشريعات وطنية ليبية  لردع و تفكيك شبكات التهريب عامة و 

املنظمة خاصة عرب التاب اللييب وسط توفر العوامل اجلاذبة لنشأة عصاابت هتريب البشر يف ليبيا هو  مكافحة شبكات اجلرمية
املوقع اجلغرايف الذي جعلها معرب و ممر سهل من إفريقيا اجتاه أوراب عرب البحر األبيض املتوسط يف ظل اتساع املساحة و طول 

لذلك وجب على فرقاء األزمة الليبية اىل رص الصفوف و توحيد  دان.احلدود مع دول تشهد تسيبا أمنيا  مثل تشاد والسو 
 اجلهود يف مواجهة هذه اجلرمية و طلب املساعدة من دول االحتاد األوريب والتنسيق مع دول اجلوار.

 

 :اهلوامش

 2017نباء االانضول اسطنبول/تركيا أوت مصطفى دالع حتقيق استقصائي )الفقرة األوىل( '' ليبيا ..رحالت املوت'' منشور على موقع  وكالة ا  )1

اجرين يف ليبيا بعثة األمم املتحدة اىل ليبيا مفوضية األمم املتحدة السامية  حلقوق االنسان ھاكات حقوق اإلنسان ضد املھتقرير حول انت)   2
 2016ديسمرب

 ة انقاذ أملانيةو هي  اطلق عليها هذا االسم تكرميا لوالدة طفلة صومالية على منت سفين عملية صوفيا :)3

  16عملية يقوم هلا االحتاد االوريب هتدف ملكافحة عمليات هتريب الالجئني اىل أورواب ابالعتماد على 

 ترابض فب البحر االبيض املتوسط على طول السواحل الليبية و التونسية..سفينة حربية اتبعة لالحتاد األورويب

 شرعية الواثئق وصالحيتها 13املادة  ) 4

 تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إىل التحقق، وفقا لقانوّنا الداخلي، ويف 
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 .من هذا الربوتوكول 6ُأصدرت ابمسها وُيشتبه يف أّنا تستعمل ألغراض القيام ابلسلوك املبنيل يف املادة 

 اجرين يف ليبيا  بعثة األمم املتحدة اىل ليبيا مفوضيةھاكات حقوق اإلنسان ضد املھتقرير حول انت  )5

 .2016األمم املتحدة السامية حلقوق االنسان ديسمرب

 مصطفى دالع مرجع سابق )الفقرة الثانية من التحقيق(. )6

 .2017أوت  30تتحكم ابألرواح يف ليبيا  طرابلس ــ مقال منشور على موقع العريب اجلديد بتاريخ عبد هللا الشريف هتريب البشر..مليشيات  )7

 

 عبد هللا الشريف نفس املرجع.  )8

 

 صورة توضح مناطق السيطرة و النفوذ على االراضي الليبية منقول عن موقع وكالة أنباء األانضول )9

 

 2017سبتمرب 14بوست بتاريخ  عائد عمرية كاتب وصحفي تونسي موقع نون  )10
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  ملخص:
 بشهادة فاإلثبات القضائية، أحكامهم اصدار يف القضاة عليها يعتمد أهنا يف أمهيتها تكمن االثبات، وسائل أهم من تزال وال الشهادة كانت
 العليا احملكمة رقابة اىل ذلك يف خيضع وال منها، الواقع واستخالص الشهود قوال بتقدير يقوم حيث للقاضي، التقديرية للسلطة خيضع الشهود

 .الوقائع ثبوت ؛القانوين التصرف ؛اجلزائري املشرع ؛الشهود شهادة ؛االثبات وسائل :املفتاحية الكلمات
 

Abstract: 
This study aims to shed light on the most important statements made by the successive Algerian 

Constitutions in the field of rights and public freedoms, which deal with each of them under the 

socialist system, also under the liberal system and the conclusion that there is progress or 

regression in achieving constitutional justice in Algeria 

Keywords: Rights and freedoms; Algerian constitution; State; Socialist system; Liberal system. 
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 مقدمة: 

وال تزال من أهم وسائل اإلثبات، حيث تكمن أمهيتها يف كوهنا يعتمد عليها القضاة يف إصدار  (1)كانت الشهادة
 ال التقاضي.أحكامهم، فموضوع اإلثبات بشهادة الشهود له أمهية ومكانة يف جم

لقد نظم املشرع اجلزائري أحكام الشهادة، فأحاطها ببعض الضماانت، فبني القواعد املوضوعية اليت تقوم عليها يف القانون 
منه، مفادها أن كل تصّرف قانوين جتاوز نصابه 333املدين، واليت تقوم على أساس نصاب التصّرف القانوين طبقا لنص املادة 

باته كقاعدة عامة بشهادة الشهود، ورسم إجراءات التحقيق اليت يتقيد هبا القاضي يف مساع الشهود دج ال جيوز إث100.000
 وفقا قانون اإلجراءات املدنية، كما قّرر العقوبة للشاهد زورًا يف قانون العقوابت.

 ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:
 ة بشهادة الشهود ألجل إستيفاء حقه املسلوب؟كيف ميكن للخصم، إثبات احلق املتنازع فيه أمام القضا

 لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم الورقة البحثية إىل مبحثني: 
 ما هي شهادة الشهود )املبحث األول(، حجية شهادة الشهود لإلثبات )املبحث الثاين(.

 

 املبحث األول:

 ماهية شهادة الشهود

من مادة إىل أخرى ومن عصر إىل آخر، ولقد وردت عدة تعريفات بشأهنا،  تكتسي شهادة الشهود أمهية ابلغة إذ ختتلف
 وعليه نتعرض إىل مفهوم شهادة الشهود )املطلب األول( مث أتطرق إىل النظام اإلجرائي للشهادة )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: مفهوم شهادة الشهود

األول( مث تبيان خصائصها )الفرع الثاين( وذكر  خنصص هذا املطلب للحديث عن التعريف بشهادة الشهود )الفرع
 أنواعها )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: التعريف بشهادة الشهود

 وضع الفقهاء عدة تعريفات لشهادة الشهود، ولكن قبل التطرق للتعريف ال بد من التطرق اىل املقصود أوال.

 أوال: املقصود بشهادة الشهود

 (.2)اإلنسان يف جلس القضاء بواقعة صدرت من غريه يرتتب عليها حق لغريه"يقصد بشهادة الشهود "إخبار  
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  نصرية لوين/ أ شهادة الشهود كوسيلة إثبات يف القانون اجلزائري

 
ابإلخبار أمام القضاء عن إدراكه حباسة  -بعد حلف اليمني -كما يقصد هبا "قيام شخص من غري أطراف اخلصومة 

 .(3)من حواسه لواقعة تصلح حمال إلثبات، صدرت من شخص أخر ويرتتب عليها حق لشخص اثلث"

 معنيني لغوي واصطالحي: وللشهادة

الشهادة لغة من: شهد يشهد شهادة فهو شهيد، واجلمع شهود، يقال: شهد الشاهد عند القاضي إذ بني وأظهر معامله 
من حقائق ووقائع، عن مشاهدة وعيان ال عن ختمني وحسبان. فالشهاد هو الشخص الذي حتمل حقيقة الوقائع والتصرفات، 

 .(4)فالشهادة لغة هي البيان

أما إصطالحا فهي إخبار اإلنسان حبق لغريه على غريه، واملخرب يسمى شاهدا واملخرب له يسمى مشهودا له واحلق يسمى 
 .(5) مشهودا

 اثنيا: أساس شهادة الشهود 

 لشهادة الشهود أساس شرعي وأخر قانوين:  

 األساس الشرعي: -أ

عدة أحاديث نبوية شريفة، أما من القرآن الكرمي فنجد قوله لقد ورد لفظ الشهادة والشهود يف عدة آايت قرآنية كرمية ويف 
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكوان رجلني فرجل وامرأاتن ممن ترضون من الشهداء..." سورة البقرة، اآلية :تعاىل
281. 

 .283ة قلبه وهللا مبا تعملون عليم" سورة البقرة، اآلي آمث"وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 

 .134منوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني" سورة النساء اآلية آ"اي أيها الذين 

"الشرك ابهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور من  ومن السنة النبوية الشريفة جند قوله صلى هللا عليه وسلم:
 أكرب الكبائر".

 (   6) عليه وسلم : " أال أخربكم ريري الشهداء هو الذي يتب  ابلشهادة قبل أن يسأ"اا".وقال صلى هللا 

 األساس القانوين:-ب

"اإلثبات ابلشهود" من الباب السادس املعنون بـ  -تستمد شهادة الشهود أساسها القانوين من الفصل الثاين املعنون 
، أين نظم املشرع القواعد املوضوعية للشهادة، أما (7)من القانون املدين 336إىل  333"إثبات اإللتزام" املتضمن املواد من 

من القسم العاشر املعنون بـ"يف مساع الشهود" من  163إىل  150القواعد اإلجرائية لشهادة الشهود فقد نظمتها املواد من 
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الدفاع" من قانون اإلجراءات املدنية  الفصل الثاين املعنون بـ"إجراءات التحقيق" من الباب الثالث املعنون بـ يف وسائل
 .(8)واإلدارية"

  الفرع الثاين: خصائص شهادة الشهود

 الشهادة شخصية: -1

ابعتبار الشهادة هي عملية إخبار عن واقعة، فإن جل القوانني الوضعية قد أمجعت على أن أقوال الشاهد شخصية،   
ق  152وما يؤكد على شخصية الشهادة ما ورد يف املادة ( 9)يف ذلك فيجب عليه أن يؤدي شهادته بنفسه وال جيوز له إانبة غريه

 إ م إ اليت تشرتط ذكر معلومات خاصة على الشاهد كامسه، لقبه، مهنته، عالقته ابخلصوم....

 الشهادة حسية:-2

سمع كسماع أي أهنا مرتبطة إبحدى حواس الشاهد، فهي إما أن تتم عن طريق البصر مبشاهدة الواقعة، أو عن طريق ال  
 أقوال املدين وهو يتعهد ابلوفاء بدينه، أو عن طريق الشم أو غري ذلك من احلواس.

ويلتزم الشاهد ابإلخبار عن الواقعة بذات الطريقة اليت أدركها حبواسه دون أن يسرتسل إىل تقدير مسؤولية اخلصم فيها أو 
 .(10) إىل معتقداته الشخصية بصفة عامة

 يف اإلثبات: الشهادة ذات أثر نسيب-3

كانت الشهادة يف املاضي من أقوى األدلة، بل كانت هي الدليل الغالب يف وقت كانت فيه األمية مفتشية ومل تكن     
داللة على أن "اا املقام  (11)"فيه الكتابة منتشرة، وكان العلم ابلرواية واللسان ال ابلكتابة والقلم، حىت الشهادة تستأثر ابسم "ابلبينة

 البينات، وملا انتشرت الكتابة وأصبحت توفق الشهادة يف احلجية.األول يف 

 الفرع الثالث: أنواع الشهادة

 أوال: الشهادة املباشرة والشهادة غري املباشرة 

، فاألصل يف (12)األصل أنه ال جيوز للشاهد أن يشهد شيء مل يقطع به من جهة املعاينة أو السماعالشهادة املباشرة:  -أ
كون مباشرة فيقول الشاهد ما وقع حتت مسعه وبصره بنفسه مباشرة، كأن يشهد إببرام عقد معني وقع الشهادة إذن أن ت

 حتت بصره ومسعه، دون حاجة إىل إخباره به من طرف شخص أخر.

، : تعترب الشهادة غري املباشرة أقل قيمة من الشهادة املباشرة ويقدر القاضي مدى قيمتها يف اإلثباتالشهادة غري املباشرة -ب
 فهي ال تنشأ عن إدراك مباشر للشاهد، و"اا ثالث صور: 
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تسمى شهادة من علم ابألمر من الغري شهادة مساعية إذ يف هذه احلالة ال يشهد الشخص مبا  / شهادة مساعية:1-ب

 .فيشهد مثال أنه مسع شخصا يروي واقعة معينة.(13)رآه أو مسعه مباشرة وإمنا يشهد مبا مسعه رواية عن الغري

هي اإلدالء مبا هو شائع بني الناس من األخبار واألحداث دون حتديدهم، فهي ختلف عن  / شهادة ابلتسامع:2-ب
الشهادة السماعية اليت يتم فيها حتديد الشخص الذي نقلت عنه الرواية، والشهادة ابلتسامع غري قابلة للتحري مبعىن أنه من 

 .(14)املمكن عم الوصول إىل مصدرها األصلي

ن من العسري حتري وجه الصحة ابلنسبة "اذا النوع من الشهادة فإهنا ال تلقى قبوال يف املسائل اجلزائية وإن كان وملا كا
القضاء قبلها يف املسائل التجارية على سبيل اإلستئناس، كما قبل الفقه هذه الشهادة يف حاالت معينة مثل الشهادة ابلنسب 

 .(15)وابملوت وابلنكاح وابلدخول

وهي ورقة حمررة من قبل موظف عام، تتضمن شهادة أشخاص معينني على وقائع هادة ابلشهرة العامة: / الش3-ب
معينة علموا هبا عن طريق الشهرة العامة، كاإلدالء بشهادة حول زواج معني، أو أن تركة معينة من حق ورثة معينني أو هي بدون 

 .(16)شخصية عن طريق الشهرة العامةوارث، وذلك ليس بناء على معرفة مؤكدة وإمنا على معرفة 

 اثنيا: الشهادة الشفهية والشهادة املكتوبة

أوجب القانون على أن يديل الشاهد بشهادته بصفة شفهية مستمدا إايها من ذكراته، وتكون يف الشهادة الشفهية:  -أ
ليها قدرا كبريا من شكل تصريح ابلوقائع اليت عرفها معرفة شخصية، والشاهد عند أتديته للشهادة شفاهة يضفي ع

املصداقية على عكس إتيان الشهادة لشهادة مكتوبة يقرؤها أمام احملكمة، فقد يكون كتبها حتت ضغط أو ألجل 
 احملاابة وهذا يؤدي إىل حتريف احلقيقة اليت صبوا القضاء إىل الوصول إليها.

ت مدونة يف ورقة عرفية أو رمسية، سواء كان هي تلك اليت تصل إىل القضاء يف شكل مكتوب، الشهادة املكتوبة: -ب
ال تعدو أن تكون جمرد تصريح شريف ال   وسواء كانت ريط يد الشاهد أو ريط يد غريه، وهذا النوع من الشهادة 

 22الصادر بتاريخ  103130يلزم إال حمرره، وهذا القول أيدته احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا، منها قرار رقم 
"إن الشهادة املكتوبة ال ميكن اإلعتماد عليها أمام اجلهة القضائية حيث أن الشهادة  جاء فيه:الذي  1994مارس 

القضائية ترد شفاهة وأمام اجلهة القضائية وبعد أتدية اليمني وقبول الشهادة املكتوبة يكون قضاة اجمللس  قد أخطؤوا 
 .(17)يف تطبيق القانون

 الشهوداملطلب الثاين: النظام اإلجرائي لشهادة 

سنتعرض يف هذا املطلب إىل شروط الشهادة كدليل لإلثبات )الفرع األول( مث سنتطرق إىل القواعد اإلجرائية للشهادة  
 )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: شروط الشهادة كدليل لإلثبات
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 منيز يف هذا الصدد بني الشروط املتعلقة ابلشاهد وتلك املتعلقة بصحة الشهادة     

 ملتعلقة ابلشاهد:الشروط ا -أ

 جيب أال يكون للشاهد صفة يف تشكيل احملكمة أو يقوم مبساعدة احملكمة يف أداء مهمتها.  -1

أن يكون الشاهد واعيا: ألن الشهادة خالصة عملية ذهنية متعددة ومن مث ال يصور اإلدالء هبا إال ممن توافرت له   -2
هذه اإلمكانيات توافر التمييز لدى الشاهد، ويقصد ابلتمييز اإلمكانيات اليت تتيح له القيام هبذه العملية، وتفرتض 

وابلتايل ال تقبل الشهادة يف حالة انعدام ( 18)القدرة على فهم ماهية العقل وطبيعته وتوقع اآلاثر اليت من شأنه إحداثها
قلية وغريها من العاهة الع التمييز لدى الشاهد، والذي يرجع إىل أسباب عدة منها صغر السن، الشيخوخة، اجلنون،

 األسباب اليت تفقد اإلنسان القدرة على التمييز.

فهذا شرط بديهي إذ ال  أن يكون الشاهد متمتعا ابحلاسة اليت يستطيع عن طريقها العلم ابلواقعة حمل اإلثبات: -3
ز أن يتصور أن يكون األعمى شاهدا عن واقعة تستوجب الرؤية، وال يتصور أن يكون األصم شاهدا مسع، ولكم جيو 

 يكون األعمى شاهد مسع وأن يكون األصم شاهد رؤية.
أن يكون الشاهد حر اإلرادة وقت أداءه لشهادته: يقصد حبرية اإلرادة قدرة اإلنسان على توجيه نفسه إىل اختاذ عمل   -4

إكراه  أو ، فإذا كان الشاهد وقت إدالءه لشهادته خاضعا لتأثري هتديد(19)إكراه االمتناع عنه دون هتديد أو معني أو
الذي جيعل إرادة الشاهد غري حرة شكلني، فهو إما أن يكون أتثري مادي حيمل الشاهد على  فشهادته بطالة، والتأثري

 أديب يف نفس الشاهد. حتريف شهادته، وذلك عن ريق املساس جبسده وإما أن يكون أتثري
 .(20)أال يكون حمكوما عليه بعقوبة جزائية حترمه من أداء الشهادة  -5
 تتمثل هذه الشروط يف:لشروط املتعلقة بصحة الشهادة: ا -ب

جيب أن تؤدي الشهادة يف جلسة علنية حبضور اجلمهور فيسمح ملن يشاء من الناس حضورها ألن عالنية الشهادة:  -1
 ذلك يبعث الطمأنينة يف أطراف الدعوى واجلمهور، فال خيشوا من اإلحنراف يف اإلجراءات أو التأثري يف جمرايت الدعوى

 .(21)ق إ م إ 07أو على الشهود فيها، وقد نص املشرع على مبدأ علنية اجللسات يف املادة 

أتدية الشهادة يف مواجهة اخلصوم: يكون ذلك حبضور اخلصوم يف اجللسة اليت يتم فيها اإلدالء ابلشهادة أو اإلنتقال  -2
 155/2و 152/3هذا الشرط من خالل نص املادتني لسماع الشاهد يف حالة ما إذا استحال عليه حلضور إىل اجللسة ويربز 

 ق.إ.م.إ.

حلف اليمني: فيجب أن يؤدي الشاهد اليمني أبن يقول احلقيقة وإال كانت شهادته قابلة لإلبطال وهذا ما نصت  -3
 ق إ م أ. 152/2عليه املادة
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 الفرع الثاين: القواعد اإلجرائية للشهادة

ون اإلجراءات املدنية واإلدارية جند أن هذه القواعد تنصب على كيفية أتدية بتفحص املواد املنصوص عليها يف قان  
 الشهادة من جهة والتجريح يف الشاهد من جهة أخرى.

 : تتم أتدية الشهادة وفق اإلجراءات التالية:أوال: أتدية الشهادة

 1ف 151و 150)م  لتحقيقحديد الوقائع حمل اإلثبات بشهادة الشهود من طرف القاضي واليت جيوز فيها إجراء ا -1
 .(22)ق إ م أ(

 ق إ م إ(. 151حتديد يوم وساعة اجللسة لسماع الشهود مع دعوة اخلصوم للحضور وإحضار شهودهم )م -2

تكليف الشاهد ابحلضور من طرف اخلصم الراغب يف شهادته وذلك على نفقته اخلاصة إبيداع املبلغ الالزم لتغطية  -3
 ق.إ.م.إ(. 154التعويض املستحق للشاهد )م

جيوز للقاضي منح أخر أجل لإلدالء ابلشهادة يف حالة عدم القدرة على احلضور يف اليوم احملدد من طرف القاضي  -4
 ق إ م إ(. 155وله أن ينتدب قاضي لتلقي شهادة الشاهد إذا كان مقيما خارج دائرة إختصاص اجلهة القضائية )م 

ق إ م إ( ويكون  2/ف152ابحلقيقة وإال كانت شهادته قابلة لإلبطال )أداء الشاهد لليمني وذلك حبلفها والقول  -5
 احللف حسب داينة الشاهد.

ذكر الشاهد إمسه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعالقته ابخلصوم سواء من حيث القرابة أو املصاهرة أو التبعية  -6
 ق إ م إ(. 1/ف152)م

م، كما أنه ال يتم اإلدالء ابلشهادة أمام بقية الشهود الذين مل مساع الشاهد على إنفراد حبضور اخلصوم أو بغياهب -7
ق إ م إ( ومع ذلك جيوز مواجهة الشهود أبقوا"ام مبواجهة بعضهم البعض وذلك إبعادة ساع  1/ف 152تسمع شهادهتم بعد )

 ق إ م إ(. 3/ف152الشهود )

 ق إ م إ(.158اإلدالء ابلشهادة دون اإلسناد إىل نص مكتوب ) -8

جواز طرح أسئلة على الشاهد من طرف القاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم، معلومات  -9
 ق إ م إ(.160شخصية عن الشاهد وكيفية أتدية اليمني، أوجه التجريح املقدمة ضده، أقوال الشاهد واإلشارة إىل تالوهتا عليه )

وقيعه للمحضر مبعية القاضي والشاهد إضافة إىل اإلشارة يف تالوة أقوال الشاهد عليه من طرف أمني الضبط مع ت-10
 ق إ م أ(.161احملضر بعدم القرة أو رفض التوقيع الصادر من الشهد يف حالة حتققه)

 ق.إ.م.أ(.162جواز تقدمي نسخة عن احملضر للخصوم)-11
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 اثنيا: التجريح يف الشاهد

املديل لصاحله ابلشهادة، هذا التجريح البد من إاثرته قبل  أي استعباد الشاهد نظرا لعدم أهليته أو عالقة ابخلصم 
اإلدالء ابلشهادة و إال رفض التجريح ومت اإلعتداد ابلشهادة غري أنه إذا كان سبب التجريح حتقق بعد اإلدالء ابلشهادة وأثناء 

 ق أ م إ. 157و 156مساع الشهود اآلخرين فإنه ميكن للقاضي قبول التجريح وهذا كله عمال بنص املادتني 

 ومن أوجه التجريح جند مثال ما يلي:

 .(23)انعدام األهلية لدى الشاهد  -

 إصابة الشاهد مبرض حيول دون تذكر الواقعة بسب الشيخوخة أو الغيبوبة. -

ق.أ.م.أ اليت حددت األشخاص الذين ال  153وجود عالقة قرابة بني الشاهد وأحد اخلصوم، وهو ما منعته املادة  -
اإلخوة واألخوات وأبناء العمومة ألحد  شهادهتم نظرا إلرتباطهم أبحد اخلصوم بعالقة قرابة حيث منعت مساع شهادةجيوز مساع 

اخلصوم أو كانت عالقة مصاهرة إذ ميتنع على القاضي مساع شهادة زوج أحد اخلصوم حىت وإن كاان منفصلني إال إذا تعلق النزاع 
 .ختص حالة األشخاص والطالق ماعدا الفروع

 املبحث الثاين:

 حجية شهادة الشهود لإلثبات

 )املطلب الثاين( يف حجية شهادة الشهود. نستعرض يف هذا املبحث األصل )املطلب األول( مث إىل االستثناء

 املطلب األول: األصل يف حجية شهادة الشهود

)الفرع األول( وكذا يف حاالت معينة  األصل يف شهادة الشهود أن "اا مطلقة يف اإلثبات وذلك يف نطاق الوقائع املادية 
 من التصرفات القانونية )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: يف الوقائع املادية

يرتتب على الوقائع املادية أاثر قانونية يتوىل القانون حتديدها دون أن تكون إلرادة الشخص أي دخل يف ذلك الوقائع إىل 
القرابة، وأفعال مادية هي اليت تصدر من اإلنسان كارتكاب جرمية اليت ينشأ عنها للمضرور  اجلواز، امليالد، وقائع طبيعية كالوفاة،

 احلق يف املطالبة ابلتعويض.

والوقائع املادية قابلة لإلثبات بكافة طرق اإلثبات اليت من بينها شهادة الشهود، وذلك نظرا لطبيعتها اليت ال تسمح  
كتايب وذلك بغض النظر   املعقول إلزام الشخص بوسيلة إثبات معينة فيها كتقدمي دليل، فمن غري(24)إبعداد دليل حمدد إلثباهتا
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إرتباطها بتصرفات قانونية كاإلجازة الضمنية للتصرف القابل لإلبطال املستفاد عن عمل  حىت عن النتائج القانونية اليت ترتبها أو

 (25)مادي للمجيز.

ا بشهادة الشهود نذكر عيوب اإلرادة كالغلط، التدليس، اإلكراه واالستغالل، ومن أمثلة الوقائع املادية اليت ميكن إثباهت
أيضا أعمال اإلنسان الضارة فيجوز للمضرور إثبات أركان املسؤولية التقصريية وهي اخلطأ والضرر وعالقة السببية بينهما بشهادة 

 الشهود.

 الفرع الثاين: يف التصرفات القانونية

وقد يكون هذا التصرف من جانب واحد أو  إجتاه إرادة شخص أو أكثر إىل إحداث أثر قانوين، التصرف القانوين هو    
 من جانبني فأكثر وسنميز يف حجية شهادة الشهود يف إثبات التصرفات القانونية بني التصرفات املدنية والتصرفات التجارية.

تتسم بطابع السرعة بل بطابع الرتوي فقد إشرتط املشرع   نظرا لكون التصرفات املدنية ال التصرفات القانونية املدنية: -أ
كقاعدة عامة أن يكون اإلثبات فيها عن  طريق الكتابة سواء بورقة رمسية أو عرفية، ومع ذلك أجاز اإلثبات بشهادة الشهود إذا 

ن "اا حجية مطلقة إذا مل ق.م، فإن شهادة الشهود  تكو  333، وابلرجوع إىل نص املادة(26)مل تزد قيمة التصرف عن مبلغ حمدد
ألف دج ما مل ينص القانون على خالف ذلك كما هو احلال يف عقد الكفالة وعقد الصلح أين  100تتجاوز قيمة التصرف 

، والقول ابألخذ بقيمة التصرف يستوجب األخذ (27)ألف دج 100يشرتط فيهما الكتاب لإلثبات وإن مل تزد قيمة التصرف عن 
 ق م تتمثل أساسا يف: 334و 333ملادتني بعدة ضوابط  حددهتا ا

 العربة بقيمة التصرف وقت صدوره.-1

يف حالة ما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة انشئة عن مصادرة متعددة فالعربة بقيمة كل طلب على إحدى -2
 يث التعدد.ألف دج، فاألساس هو مصدر الطلب واستقالليته من ح 100وإن كان جمموعة هذه الطلبات تزيد عن 

 عدم األخذ بقيمة التصرف إذا اشرتط القانون الكتابة لإلنعقاد وليس لإلثبات.-3

العربة ابلقيمة األصلية للطلب القضائي، ومن مث عدم األخذ ابلتعديل الذي قد يرد عليه إال إذا أثبت اخلصم وقوعه يف -4
 غلط أثناء تقدير قيمة التصرف.

بدأ املقرر يف التصرفات التجارية هو جواز اإلثبات ابلشهادة مهما كانت قيمة التصرف امل التصرفات القانونية التجارية: -أ
أو مل يكون حمدد القيمة وجيوز كذلك إثبات عكس ما هو اثبت ابلكتابة عن طريق الشهادة ،ومراد ذلك هو مراعاة 

ت التجارية لوقف ذلك عقبة يف طابع السرعة والسهولة يف املعاالت التجارية، فلو اشرتطت الكتاب إلثبات العمليا
، و"اذا كان جواز اإلثبات ابلشهود يف هذا النطاق أمرا تقتضيه ظروف (28)سبيل السرعة اليت جيب أن تتم هبا العمليات

، ومن ذلك فإن هناك تصرفات ال ميكن إثباهتا إال ابلكتابة كاألوراق التجارية، الشركات التجارية ووجود (29)التجارة
ين على عدم إثبات التصرف القائم بينهما إال ابلكتاب، أما إذا كان العمل خمتلطا أبن يكون جتاراي إتفاق بني اتجر 
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ابلنسبة إىل احد طرفيه ومدنيا ابلنسبة إىل الطرف األخر، فإنه يثبت ابلشهود يف مواجهة من كان العمل جتاراي ابلنسبة 
ألف دج يف مواجهة من كان العمل مدنيا  100تزيد عن  إليه، وال جيوز اإلثبات إال ابلكتابة إذا كان قيمة العمل

 .(30)ابلنسبة إليه، والعربة يف اإلثبات بنوع التعامل وصفة اخلصوم ال بنوع احملكمة املعروض عليها النزاع

 املطلب الثاين: االستثناء يف حجية شهادة الشهود

العامة اليت توجب اإلثبات ابلكتابة وتتمثل يف  توجد حاالت جيوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود كاستثناء عن القاعدة
 احلاالت يف مبدأ الثبوت ابلكتابة )الفرع األول( وإستحالة اإلثبات ابلدليل الكتايب )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: مبدأ الثبوت ابلكتابة

الثبوت ابلكتابة، ويتضح  ق م صراحة اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان جيب إثباته إذا وجد مبدأ 335جتيز املادة   
 ق م، أن مبدأ الثبوت ابلكتابة يستلزم الشروط التالية: 335 من الفقرة الثانية من املادة

الدفاتر التجارية،  وجود الكتابة أي ورقة مكتوبة، ومل تشرتط املادة شكال معينا، ومن مثة يدخل يف نطاقها الرسائل، -1
وجيب أن تقدم هذه الورقة يف الدعوى ( 31)لقضاء أو من طرف الشرطة املتضمنة ألقوال اخلصماألوراق املنزلية، احملاضر الصادر يف ا

 .(32)بوجودها من قبل من تنسب إليه أو على األقل االعرتاف

صدور هذه الكتابة عن اخلصم شخصيا أو انئبه القانوين أو اإلتفاقي شرط عدم جتاوز حدود النيابة، وتكون كذلك -2
الورقة صادرة معنواي من  و يوقع عليها، كما لو كان اخلصم أميا وثبت أنه أملي الورقة على غريه، وأساس إعتبارإذا يكتبها ريطه أ

 .(33)اخلصم هو تسليمه الصريح أو الضمين مبا جاء فيها وهذا يعد واقعة مادية جيوز إثباهتا بكافة الطرق

ومبعىن أخر أن يكون من شأن الورقة أن جتعل الواقعة  إن يرد يف الورقة ما جيعل التصرف املدعى به قريب اإلحتمال-3
 املراد إثباهتا مرجحة الصحة.

 إذا توافرت الشروط الثالثة السابقة قام مبدأ الثبوت ابلكتابة وجاز للقاضي أن يكمله بشهادة الشهود. -4

 الفرع الثاين: إستحالة اإلثبات ابلدليل الكتايب

ة الشهود يف حالة إستحالة احلصول على الدليل الكتايب، ويقصد هبا اإلستحالة ق.م اإلثبات بشهاد 336أجازت املادة 
 النسبية اليت تعود إما لوجود مانع أو لفقدان السند الكتايب.

: يتعلق هذا املانع بظروف حميطة ابلتصرف حتقق إستحالة عارضة وجود مانع حيول دون احلصول على الدليل الكتايب-أ
ن احلصول على دليل كتايب، وقد يكون املانع أدبيا أو ماداي، أما املانع املادي فيتجسد  غالبا يف وجود تتعلق ابملتصرف حتول دو 

ظرف  مفاجئ حيقق حالة إضطرار لدى املتصرف املتعاقد جيعله يربم العقد دون أن يكون له وقت أو فرصة لإلثبات ابلكتابة كما 
الء الفنادق، أما املانع األديب فهو مرتبط ابعتبارات أدبية واحلالة النفسية للمتعاقد هو احلال ابلنسبة للوديعة اإلضطرارية ووديعة نز 
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اليت متنعه من احلصول على دليل كتايب والذي يعود سببه أساسا إىل صلة قرابة كاألبوة والنبوة أو عالقة جوار أو إىل ما يقتضيه 

ء كان أديب أو مادي فإنه يعد واقعة مادية ميكن إثباهتا بكافة طرق عرف بعض املهن أو غري ذلك، وأاي كان األمر فإن املانع سوا
 .(34)اإلثبات مبا فيها شهادة الشهود

فتكون القواعد  يف هذه احلالة يكون الدليل الكتايب موجودا حقا ومستوىف لكافة شروطه، قدان السند الكتايب:ف-ب
يد للمدعي  يتعذر بسبب فقد الدليل الذي يرجع إىل سبب أجنيب ال غري أن اإلثبات ابلكتابة رعيتاملتعلقة ابلدليل الكتايب قد 

 ويشرتط لسراين حكم هذا اإلستثناء شرطان: فيه،

وذلك أبن يقيم الدليل على أن هذا السند قد وجد فعال وأنه كان دليال كامال مستوفيا   سبق وجود السند الكتايب: -1
افة طرق اإلثبات مبا فيها شهادة الشهود، ألن سبق وجود كافة شروطه القانونية، ويستطيع املدعي إثبات ذلك بك
 (35)السند الكتايب واقعة مادية جيوز إثباهتا بكافة طرق اإلثبات.

فيجب على املدعي أن يثبت أن فقد السند راجع إىل سبب  إثبات فقد السند بسبب أجنيب ال يد للدائن فيه:-2
جربي أو قوة قاهرة كحريق أو فيضان، كما قد يكون الفقد انشئا عن فعل أجنيب اليد له فيه كما يف حالة الفقد جراء حادث 

 الغري كما يف حالة تسليم السند إىل حماميه أو احملكمة ففقد من احملامي أو احملكمة.

 فإذا توافر الشرطني السابقني للقاضي مطلق احلرية يف األخذ بشهادة الشهود. 

 

 : اخلامتة

حثية يتضح أن شهادة الشهود كوسيلة لإلثبات قد فتحت اجملال واسعا إلثبات يف حاالت من خالل ما جاء يف الورقة الب
وتقوم شهادة  قد يعز فيها املدعي توفري الدليل الكتايب السيما يف التصرفات اليت يشرتط فيها القانون الكتابة كدليل لإلثبات،

ا وحرية واسعة يف تكوين إقتناعه بثبوت الوقائع حمل وللقاضي فيها سلطة يف تقديره الشهود على إدراكات عقلية للشاهد،
 اإلثبات هبا.

وعموما تكون شهادة الشهود دائما حمل شكوك، ألهنا تصدر عن فعل اإلنسان، فعلى القاضي أن يتأكد من شخصية 
 الشاهد ومدى إمتيازه ابلصدق.

أن خيضع يف تقديره هذا لرقابة جهاز  وعليه القاضي يتمتع يصدد الشهادة بسلطة واسعة يف تقرير اإلثبات هبا دون
 العدالة.
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أن الصيغة العامة "اذا النص وذلك بعدم تقصري االثبات ابلشهود على  – 1مها:  من ق. إ.م.إ هو نص عام تؤدي إىل إستنتاج نتيجتني 150(  نص املادة 22)
 ات ابلشهود من تلقائي نفسها.األطراف اخلصومة فقط، يفتح اجملال للمحكمة أن أتمر ابالثب

من ق.م.إ مل تبني كيفيك توزيع عبء االثبات ، فاملشرع قصده فسح اجملال للمحكمة لالستكمال الوسائل املؤدية إىل إقتناعها، كأن يكون  150أن املادة  -2
 تلك القوانني عن طريق شهادة الشهود. املدعي قد قدم بعض القرائن اليت يرجع إحتمال صدق دعواه، فيأمر القاضي من تلقاء نفسه بتعزيز

مارس  05وقشة يف صاحل براهيمي، االثبات ابلشهادة الشهود يف القانون اجلزائري، رسالة دكتوراه يف العلوم، كلية احلقوق، جامعة ملود معمري تيزي وزو، ن
 .141، ص2012

أن الصيغة العامة "اذا النص وذلك بعدم تقصري االثبات ابلشهود على  – 1ا: مه من ق. إ.م.إ هو نص عام تؤدي إىل إستنتاج نتيجتني 150( نص املادة 22)
 األطراف اخلصومة فقط، يفتح اجملال للمحكمة أن أتمر ابالثبات ابلشهود من تلقائي نفسها.

 .176( صاحل برامهي، مرجع سابق، ص 23)
 .122( حممد صربي السعدي، مرجع سابق، ص24)
 .30؛ أنظر كذلك: مروش اخلامسة، مرجع سابق، ص 142رجع سابق، ص( نبيل صقر ومكاري نزيهة، م25) 
 .112، ص2005( مسري عبد السيد تناغو، أحكام االلتزام واإلثبات، بدون طبعة، منشأة املعارف، مصر، 26) 
 .128( حممد صربي السعدي، مرجع سابق، ص27)
 .349( عبد الرزاق أمحد السنهوري، مرجع سابق، ص28) 
 .127-126لسعدي، مرجع سابق، ص ص ( حممد صربي ا29) 
 .127-126( املرجع نفسه، صص 30) 
 .153( نبيل صقر، مكاري نزيهة، مرجع سابق، ص 31) 
 .60؛ بن النية أيوب، مرجع سابق، ص 132( حممد صربي السعدي، مرجع سابق، ص 32)
 .133( املرجع نفسه، ص33) 
 
 .61النية أيوب، مرجع سابق، ص ؛ بن 155نبيل صقر، مكاري نزيهة، المرجع السابق، ص( 34) 
 .127-126محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص ص ( 35)
 



 

 والبحوث القانونية والسياسية جملة املنار للدراسات
 كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حيي فارس املدية 

2661-7811 EISSN  /ISSN 2588-1671 

 2020سنة: ( شهر:ديسمرب/02( العدد: )04اجمللد: )     
 
 

 

 مشروعية إنتهاك احلق يف اخلصوصية اجلينية يف جمال اإلثبات اجلنائي

Legality of infringement of the right to genetic privacy in the field 
of criminal evidence  

 عيادي سارة د.ط/

 ayadi.sara08@gmail.com (اجلزائر)عنابة، ابجي خمتارجامعة 

 
 03/06/2019 القبول:اتري                                               ؛  20/12/2018 االستالم:ري  ات

 

 

 

 
  ayadi.sara08@gmail.com:املؤلف املرسل: اإلمييل *

  ملخص:
قة, بل إن املناداة ابحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية اجلينية كانت هي القاعدة، و مبا أنه لكل قاعدة استثناء، فإن هذه احلماية ليست مطل      

ني حق الفرد يف خصوصية جيناته الوراثية و بني حق اجملتمع يف األمن و السلم و حقه يف العقاب, و كذا احلق يف مواكبة التطور وجب املوازنة ب
 العلمي و االستفادة من اجابياته.

حالة الضرورة، و األهم من  على هذا األساس مت اقرار جواز االعتماد على اجلينات الوراثية يف بعض احلاالت احملددة قانوان كحالة البحث العلمي
اس ذلك هو اإلستعانة هبا يف جمال اإلثبات اجلنائي. ذلك ابإلضافة إىل وضع جمموعة من الضوابط و القواعد اليت حيب االلتزام هبا لضمان مس

 مشروع ابحلق يف اخلصوصية اجلينية.
 

ية املساس ابحلق يف اخلصوصية اجلينية، ضوابط االعتماد على البصمة احلماية اجلنائية، احلق يف اخلصوصية اجلينية، مشروع :الكلمات املفتاحية
 اجلينية.

Abstract:  
The call for criminal protection of the right to genetic privacy was the norm, and since each 

exception rule, such protection is not absolute, but the balance between the right of the individual 

to the privacy of his genetic genes and the right of society to security and peace and the right to 

punishment, The right to keep pace with scientific development and to benefit from its answers. 

 On this basis, it has been established that it is permissible to rely on genetic genes in certain legally 

defined cases, such as the case of scientific research, the state of necessity and, most importantly, 

the use of criminal evidence. In addition to developing a set of controls and rules to be adhered to 

to ensure legitimate prejudice to the right to genetic privacy. 

 

Keywords: criminal protection, right to genetic privacy, legality of infringement of the right to 

genetic privacy, controls on genetic fingerprinting. 
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 :مقدمة

إن حق الشخص يف خصوصية جيناته الوراثية هو حق أقرته القوانني الوطنية و أكدته االعالانت و االتفاقيات الدولية,        
خص احلق يف أن تظل معلوماته الوراثية سرية و ال يطلع الغري عليها و ذلك ملا قد تكشف عنه هذه اجلينات الوراثية من فلكل ش

 أسرار تتعلق حباملها. غري أن املبالغة يف محاية اخلصوصية اجلينية قد يفضي

لسلم, لذا وجب املوازنة بني محاية اخلصوصية اىل املساس حبقوق الغري و اىل اخفاء احلقيقة و هو ما من شأنه أن يهدد األمن و ا
 اجلينية من جانب و بني اابحة املساس هبا يف احلاالت التب تقتضيها من جانب آخر.

لذا فالقول هبذه اخلصوصية ليس على اطالقه, فكما هو معلوم أنه لكل قاعدة استثناء و مشروعية املساس ابخلصوصية         
 ه احلالة, و ذلك كلما تعلق األمر مبصلحة أمسى و أحق ابحلماية, و هي املصلحة العامة.اجلينية هو االستثناء يف هذ

لنكون أمام مساس مشروع ابحلق يف اخلصوصية اجلينية, اال أن هذه املشروعية ليست مطلقة بل جاءت مقيدة مبجموعة         
وفقا جملموعة من الضوابط و الشروط اليت جيب االلتزام من القيود فال جيوز االعتداء على هذه اخلصوصية اال يف حاالت حمددة 

هبا. و ميكن أتصيل احلاالت اليت جيوز فيها املساس ابخلصوصية اجلينية اىل ثالث حاالت, فيجوز املساس ابحلق يف اخلصوصية 
بصمة احلامض اجلينية يف حالة االثبات اجلنائي, و ذلك بصدور أمر قضائي للكشف عن مرتكب اجلرمية من خالل حتليل 

النووي للشخص املتهم و مقارنتها مع ما خلف يف مسرح اجلرمية, أو للتعرف على اجلثث املشوهة, أو يف حالة احلاق نسب 
 شخص ما اىل أبيه أو نفيه, و كذا يف حالة الضرورة.

نسي الذي سنقوم بدراسة كل هذه احلاالت جندها منصوص عليها صراحة يف بعض التشريعات و من أبرزها التشريع الفر          
موقفه من املساس املشروع ابحلق يف اخلصوصية اجلينية, و سنتطرق أيضا ابلدراسة اىل موقف مشرعنا اجلزائري الذي أقر االعتماد 
على تقنية البصمة الوراثية كدليل علمي يف العديد من احلاالت أمهها اإلثبات اجلنائي, و ذلك وفقا جملموعة من الضوابط و 

 وط. الشر 

 و عليه سوف نتناول يف هذا املقال حمورين  كاآليت:          

 احملور األول: اجلينات الوراثية و االثبات اجلنائي

 احملور الثاين: موقف التشريعات من املساس ابخلصوصية اجلينية
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 : األولاملبحث 
 اجلينات الوراثية و االثبات اجلنائي

ة مرات يف تتابعات عشوائية, و ان احتمال تشاهبه بني شخصني يكاد يكون مستحيال, إن احلامض النووي يتكرر عد       
فالبصمة الوراثية هي عبارة عن بيان ابخلصائص و الصفات الوراثية اليت تسمح بتحديد هوية شخص و التعرف عليه, و من مت 

 وانته و حالته الصحية.بشرته و نوع هرم   فهي عبارة عن هوية شخصية وراثية للفرد تبني لون عينه و 
/, فقد ذهب بعض الفقهاء اىل 99,99و نتيجة ملوثوقية هذه االختبارات و مصداقيتها حيث تصل نسبة اليقني فيها اىل         

القول أن اختبار الدان هو سيد األدلة يف االثبات و له كلمة الفصل يف القضااي اجلزائية و املدنية اليت يلجأ فيها اىل مثل هذه 
 الختبارات و من مت أصبح اللجوء اىل هذه الوسيلة من وسائل االثبات ضرورة حتمية.ا

إال أن العمل ابلبصمة الوراثية كدليل لإلثبات خيضع جملموعة من الضوابط الين جيب التقيد هبا احرتاما حلق الشخص يف         
 للمساس املشروع حبقه يف اخلصوصية اجلينية.أن تظل معلوماته الوراثية سرية, حيث أنه من شأن هذه الضوابط ضمان 

يشكل خاص و دخوهلا يف جمال  ADNإن الثورة اليت حصلت يف علم اجلينات بشكل عام و تقنية احلامض النووي       
بات اجلنائي االثبات اجلنائي يف الوقت احلاضر يعد حتوال يف جمال األدلة اجلنائية. إال أن االعتماد على البصمة الوراثية كدليل لإلث

يثري العديد من االشكاليات, سواء تعلق األمر بتقدمي الشخص لدليل ضد نفسه, أو تعلق ابملساس ابحلق يف اخلصوصية اجلينية, 
 أضف اىل ذلك مساس هذا الدليل ابلسالمة اجلسدية.

 أوال: مدي مشروعية اختبار البصمة الوراثية 
ثبات اجلنائي تساؤال عن مدى مشروعية هذا االجراء و ذلك ملا يفرزه هذا االستخدام يثري استخدام البصمة الوراثية يف اال       

من معلومات تعد انتهاكا خلصوصية الفرد و ما فيه من اعتداءات على السالمة اجلسدية من خالل الوسيلة املستخدمة يف 
 احلصول على البصمة الوراثية.

اختبار البصمة الوراثية, حيث اثر جدل بني الفقهاء حول مدى مشروعية  و عليه سوف حناول التطرق اىل مدى مشروعية     
 اختبارات البصمة الوراثية من عدمها, فمنهم من يرى أن هذه االختبارات تعد مشروعة و منهم من يرى العكس

يهم أين الفحص يرى جانب من الفقه عدم مشروعية مثل هذا االجراء, معللني رأ عدم مشروعية اختبار البصمة اجلينية: -1
ألن هذا االجراء  1الطيب على املتهم أبخذ عينات منه يتطلب اقتطاع خالاي من جسمه و ال بد من موافقة املتهم على ذلك.

يشكل اعتداءا على سالمة اجلسم و يسبب نوعا من األمل, كما أنه اجراء خمالف لقاعدة عدم اجبار املتهم على تقدمي دليل ضد 
 نفسه.
البعض ذلك أبن مقياس مشروعية أي وسيلة مستحدثة يف التحقيق اجلنائي يتمثل يف عدم جواز مساس الوسيلة  كما علل       

 املستحدثة يف هذا اجملال حبياة الفرد اخلاصة أو النيل أبي قدر مهما ضئل حجمه من كرامته االنسانية أو سالمته
ة اليت ميكن أن حتظى هبا النتائج املتحصل عليها بواسطتها و اليت يقررها الشخصية املادية أو املعنوية, دون أي اعتبار للقيمة العلمي

 2جمتمع العلماء.
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يرى أخرون و هو الرأي الغالب يف الفقه, أن اجلرم الذي ارتكبه املتهم و هناك دالئل     مشروعية اختبار البصمة الوراثية: -2
جراءات من آالم يسرية ضد سالمة جسم املتهم, لذا فان حتقيق أمن كافية على ارتكابه يفوق أثره على اجملتمع ما حتدثه تلك اال

 اجملتمع و استقراره حتت التضحية مبصلحة املتهم النامجة عن مثل هذا االجراء.
كما أن قاعدة عدم اجبار املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه ليست مطلقة, اذ ان هلذه القاعدة استثناءات, فقد أابح        

عظم الدول اختاذ اجراءات أشد عنفا من جمرد اجراء الفحص الطيب أو أخذ عينات من املتهم, كما أن املتهم يف حالة القانون يف م
 3اختبار البصمة الوراثية ال يتم اجباره ابإلدالء أبي معلومات ابلرغم عن ارادته, فالقاعدة السابقة تشمل االعرتاف فقط.

غبار على مشروعية اخضاع املتهم اىل اختبار البصمة الوراثية, ألن حقوق الفرد كما أضاف أصحاب هذا الرأي أنه ال        
ليست مطلقة بل مقيدة و حتدها حقوق اآلخرين و مصلحة اجملتمع. اذ ال ينبغي أن يصل حق املتهم يف الدفاع عن نفه اىل احلد 

 الذي مينع العدالة من الوصول اىل احلقيقة.
الوسائل العلمية احلديثة يف جمال االثبات اجلنائي, بل جيب استبعاد االجراءات اليت حتمل اعتداءات  و هذا ال يعين تربير كافة     

 خطرية على حقوق املتهم و هذا ما ال جنده يف استخدام تقنية البصمة اجلينية.
ض عنه من نتائج متس حق كما يرى أصحاب هذا الرأي ضرورة احاطة مثل هذا االجراء ابلضماانت الكافية, نظرا ملا تتمخ       

 الفرد يف خصوصيته.
 

 اثنيا: املشاكل اليت تثريها استخدام البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي
ان االثبات اجلنائي ابستخدام تقنية البصمة الوراثية يثري عدة مشاكل قانونية و تتعلق هذه املشاكل ابملتهم, فإىل أي مدى       

تهم بتقدمي عينة منه, كما ان أخذ العينة من املتهم يتطلب املساس بسالمة جسده, كما أن املعلومة تستطيع احملكمة أن تلزم امل
الطبية مما يعين املساس أيضا حبرمة حياته اخلاصة  اليت سيتم احلصول عليها من البصمة الوراثية حتتوي عن معلومات عن خصائصه

 االشكاليات و خصوصيته اجلينية. و عليه سوف نتطرق اىل أهم هذه 
 
إن حتليل البصمة الوراثية يتطلب احلصول على عينة من جسم االنسان ألنه ال ميكن اجراء حتليل يف ظل  السالمة اجلسدية: -1

الوضع العلمي احلايل اىل على عينات الدم وز احليواانت املنوية, أو خالاي صادرة أو منفصلة من جسم االنسان و هذا التحليل 
قارنة بني املخلفات اليت ترتك يف جمال اجلرمية و العينات اليت أتخذ من املتهم, و هذا يشكل مساسا ابلسالمة يقوم إبجراء امل

و إلجراء اختبار البصمة  5و املواثيق و االتفاقيات الدولية و التشريعات احمللية محاية. 4اجلسدية اليت وفرت هلا الشريعة االسالمية 
 6من جسم االنسان, و هذا يعد مساسا ابلسالمة اجلسدية للمتهم.الوراثية ال بد من اقتطاع جزء 

إال أن األخذ هبذا االجتاه يؤدي اىل وضع عقبات يف طريق تقدم اجملتمع و تعيق تطوره, لذا فان حق االنسان يف سالمة جسده 
 7ليس مطلقا و امنا جيوز تقييده يف حاالت منصوص عليها قانوان.

بصمة الوراثية كدليل علمي يوفر امكانيات غري معهودة يف التعرف على هوية األشخاص اال أهنا إن ال: اخلصوصية اجلينية -2
بني ثناايها خماطر االحنراف يف استخدام املعلومات املتحصلة عنها اخلاصة و املتعلقة ابلتاريخ املرضي الوراثي ألسرة ما أو 
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ة الوراثية كوسيلة اختبار لتحديد هوية املتهمني تدخال يف حق خصائصها الطبية مما يستدعي القول اىل أي مدى تعترب البصم
 اخلصوصية هلم.

إن الذي يدفع اىل هذا القول أن اختبار البصمة الوراثية يؤدي اىل البحث عن صفات  وراثية مورثة, فاإلملام برتكيب       
على مر األايم االستعداد الوراثي اجلنائي احلامض النووي قد يكشف عن كافة االستعدادات الوراثية لدى الشخص, كما تكشف 

 لدى املتهم دون التمكن من السيطرة على آاثرها.
و االعرتاض الرئيسي هو أن اختبار البصمة الوراثية قد يعطي معلومات عن الشخص اخلاضع له أكثر من املطلوب لتحديد       

ا نظرا لكوهنا معلومات وراثية, و أيضا قد تتيح اختبارات هوية العينتني, و أن هذه املعلومات االضافية ذات طابع شخصي جد
 البصمة الوراثية امكانية حتديد صلة القرابة بني شخص و آخر.

فهذه اخلواص جتعل من البصمة الوراثية معلومة امسية, و على ذلك فان حتديد هوية شخص بواسطة بصماته الوراثية تفرتض      
 8ب أن توصف هذه املوافقة أبهنا صادرة عن ارادة حرة و واعية و بشكل صريح و مكتوب.وجود موافقة مسبقة من املتهم, و جي

اال أن احلماية للحياة اخلاصة للمتهم مل تكن مطلقة و امنا ترد عليها بعض االستثناءات, اذ جيب أن نزن بني حق األفراد يف      
لذا أجيز استثناءا املساس ابخلصوصية اجلينية اذا توفرت شروط  9مة,اخلصوصية اجلينية و اضفاء احلماية عليها و بني املصلحة العا

 10حمددة قانوان.
 
إن عملية أخذ عينة أو خلية من جسم املتهم يعد أحد متطلبات املقارنة اليت جترى  مدى امكانية الزام املتهم ابلتحليل: -3

 على ما عثر عليه يف مكان اجلرمية أو على جسم اجملين عليه.
ال الذي يطرح هو ما مدى امكانية ارغام املتهم على اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية ؟    و ما هو احلل اذا رفض لكن السؤ 

 املتهم أخذ عينة منه؟، سوف حناول االجابة على هذا التساؤل ابلتعرض اىل الفرضيني التاليني:
ختبار البصمة الوراثية و يف هذه احلالة تتمثل الردود يف الفرض األول: اعطاء حق اخليار للمتهم يف قبول أو عدم قبول اخلضوع ال

 أمريني:

اال أن هذا اخليار منقد ألن 11* معاقبة املتهم الذي يرفض اعطاء عينة منه, و هكذا يكون العقاب موجه للرض يف حد ذاته,
تكون مساوية للعقوبة اليت ستقع عليه املتهم سيكون جمربا على التعاون و اخلضوع إلجراء التحليل, اضافة اىل أن العقوبة جيب أن 

 12يف حالة حصول التطابق بني العينة اليت عثر عليها يف مكان اجلرمية.
* عدم معاقبة املتهم لرفضه اخلضوع الختبار البصمة الوراثية, و نرتك للقاضي يف هذه احلالة السلطة التقديرية العتبار هذا الرفض 

 13ن حمل انتقاد ألن رفض املتهم ال ميكن اعتباره دليل قاطعا على مسؤوليته.دليل ضده, كما أن هذا اخليار أيضا كا
الفرض الثاين: ذهب جانب من الفقه اىل جواز اجبار املتهم على أخذ عينة جينية منه, و ذلك على أساس أن املساس      

سيما و أن اجبار املتهم على أخذ عينة  ابجلسم يف هذه احلالة ال يعدو أن يكون تفتيشا يف جسم املتهم طبقا للقواعد العامة,
 جينية منه ال يتعارض مع مبدأ عدم جواز اجبار املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه.
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و سند الفقه يف هذا أنه ال يتم اجباره على االدالء أبقوال رغم عن ارادته, و أن املبدأ السابق يشمل االعرتاف و الشهادة      
 14فحسب.

نة من املتهم يف اجلرائم اليت تتوافر فيها دالئل غري كافية على ارتكاهبا يعد اجراءا ضروراي, فأخذ العينة و ان  اضافة اال أن أخذ عي
 كان ميثل اعتداءا على السالمة اجلسدية اال أن هذا االجراء ال ميكن مقارنته ابلضرر الذي سببه اجلاين ابرتكابه للجرمية.

ن االجراءات اليت متس حبرية الفرد و تنطوي على هتديد ابلغ حبقه يف اخلصوصية جيب حتفظ بعض الفقه على هذا الرأي أل     
 أن ينص القانون على ضوابطها, و ان حيدد السلطة اليت هلا احلق يف اختاذها و ضماانت األمر هبا.

ائية خاصة تضع فيها إن فرض اجبار املتهم على التحليل هو الفرض الذي أخذت به أغلب التشريعات لكنها فردت نصوصا اجر 
تنظيما للحصول على العينات اجلينية, و تقرر الضوابط اليت حتفظ سرية املعلومات الناجتة عن هذا التحليل و تضع النصوص 
املوضوعية اليت جترم اجراء هذه التحليالت أو الكشف عن نتائجها بغري رضا صاحبها, أو يف غري احلاالت اليت نص الشارع 

 عليها.
 ابط العمل ابلبصمة الوراثيةاثلثا: ضو 

لقد مت اقرار جمموعة من الضوابط اليت جيب التقيد هبا يف حتليل البصمة الوراثية للقول مبشروعيتها كدليل يف االثبات , حيث     
 .تعمل هذه الضوابط على توفري محاية أكرب للخصوصية اجلينية. و عليه سوف نتطرق اىل هذه الضوابط يف ثالث فروع التالية

 
 : ضوابط القانونية 1

 ال بد من توفر جمموعة من الضوابط القانونية لألخذ بنتائج حتليل البصمة الوراثية و اليت تتمثل يف:     
 
يشرتط يف اذن اجراء حتليل البصمة الوراثية أن يكون صادرا من  صدور أمر إبجراء التحليل من اجلهة القضائية املختصة: -أ

و  ة يف جهة التحقيق اذا كانت الدعوى مل تصل بعد حلوزة احملكمة, أو من قبل حمكمة املوضوع املختصة.جهة قضائية, و املتمثل
عليه ال يستطيع أي شخص من تلقاء نفسه أن يطلب اجراء التحليل بصفة شخصية بدون أن تكون هناك دعوى أو اذن صادر 

 من اجلهة املختصة.
ع على القيام به قبل استفاء كافة الشروط اليت يتطلبها القانون نظرا خلطورة اآلاثر الناجتة و على اجلهة القائمة أبمر التحليل أن متتن

 15عن مثل هذه الفحوصات يف كافة اجملاالت.
, كما يشرتط أن يكون هذا األمر صادرا يف اطار احدى 16و عليه جيب أن يكون القيام ابلتحليل بناءا على أمر قضائي     

قانوان, أي يشرتط أم يكون هناك حاجة اىل القيام بتحليل البصمة الوراثية, و ذلك ملقارنتها ملا خلفه  احلاالت املنصوص عليها
اجلاين وراءه من آاثر و بصمات. حيث يصدر هذا االمر ضد الشخص املتهم ابرتكابه للجرمية و كذا شخص حتول الشكوك 

 حوله.
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حلديثة و منها أدلة االثبات اجلنائي ترتب عليه أمران؛ التضييق من نطاق :  إن تطور الوسائل العلمية اتوافر حالة الضرورة -ب
احلياة اخلاصة للفرد, و اثنيهما أن خصوصيات الفرد ستكون معرضة لالعتداء, سواء كان واقع من قبل األفراد أو من قبل الدولة, 

 و هذا ما يشكل خطرا جسيما على األفراد.
بصمة الوراثية تدخال يف اخلصوصية اجلينية للفرد أم ال؟ و هنا لإلجابة على هذا التساؤل ال بد يثور التساؤل هل يعد حتليل ال     

 أن حندد طابع املعلومات اليت ستكشف من هذا التحليل, فاذا تعدى الغرض املنشود فهنا نكون أمام خرق للخصوصية اجلينية.
ية اجلينية فال بد من وجود حالة الضرورة إلجراء التحليل على أما يف حالة االثبات اجلنائي و لتفادي املساس ابخلصوص     

, اي أن األدلة املتوفرة غري كافية للكشف عن اجلاين, يف هذه 17البصمة الوراثية, و تتمثل هذه الضرورة يف الكشف عن اجلرمية
 ح اجلرمية.احلالة يتم مقارنة حتليل البصمة الوراثية للمتهم مع البصمات و العينات املوجودة يف مسر 

 فالضرورة هي اليت تدفع ملثل هذا التحليل و يف هذا تفضيل ملصلحة العامة و اجملتمع عن مصلحة الفرد.
 : الضوابط الفنية2

 تستند احملكمة يف مضاهاة البصمة الوراثية على اخلبري الفين املختص, و يتوقف عمل اخلبري على كفاءته املهنية و الفنية.     
يل العينات البيولوجية بتقنية البصمة الوراثية على خطوات أساسية, لذلك من الضروري مراقبة الطريقة الفنية يف و تشمل طراق حتل

 املعمل أو املخترب الذي يقوم ابلفحص اجليين و التقيد ابلضوابط التالية عند اجراء حتليل البصمة الوراثية.
 أوال: الضوابط املتعلقة ابلعينات

 بطريقة سليمة, و أن يتم حتريزها و نقلها حبرص و عناية حىت ال تتعرض للتلوث أو  جيب أن ترفع العينات
 التلف.

  أخذ االحتياطات الكاملة أثناء رفع العينات, مثل ارتداء القفازات املعقمة و الكمامات و ذلك منعا لدخول
 أي أثر خارجي ملسرح اجلرمية.

 قا دقيقا قبل مجعها حىت ال يتسرب اليها الشك و حىت ال جيب توثيق العينات املرفوعة يف مسرح اجلرمية توثي
 18يتم نسيان املكان الذي عثر عليها فيه.

  جيب توثيق كل خطوات حتليل البصمة الوراثية بدءا من نقل العينات اىل ظهور النتائج, حرصا على سالمة
 19اجة.تلك العينات و ضماان لصحة نتائجها, مع حفظ هذه الواثئق للرجوع اليها عند احل

 .جيب جتهيز أماكن مناسبة و مهيأة حلفظ العينات 
 
 : الضوابط املتعلقة ابلقائمني على فحوص البصمة الوراثية3

إن الشخص الفاحص للبصمة الوراثية و القارئ لنتائجها حيمل مسؤولية عظمى يف نقل احلقيقة املتعلقة ابلفحص, و البد        
 فيما يلي: أن تتوفر يف الفاحص عدة صفات نوجزها

 .أن يكون الفاحص من الثقات و املشهود هلم ابلعدالة و األمانة 
 .أن يكون مؤهال أتهيال كامال و متخصصا يف اجملال 
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 له بنتائج الفحص, أو دفع الضرر  أن يكون الفاحص خاليا من موانع الشهادة, مثل عدم وجود شبهة فائدة
 أطراف الفحص. عداوة بينه و بني عنه أو وجود قرابة أو صداقة أو

 .20أن يكون من املشهود لهم بالدقة و االصابة و عدم التسرع و الالمباالة 

 : الضوابط املتعلقة مبختربات فحص البصمة الوراثية4
 هناك ضوابط معينة جيب توافرها يف خمتربات فحص البصمة الوراثية أمهها:     

 و كفاءهتا, و تواكبها مع  لبصمات الوراثيةالتأكد بصفة دورية من قدرة األجهزة املستعملة يف فحوص ا
 املستجدات و مطابقتها للمعايري العاملية املعتمدة.

  أن تتمتع ابألمن الكايف الذي حيول دون وصول الغري اىل املخترب و التدخل بعمليات الفحص و التأثري عليها
 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

 ول الغري اىل املخترب و التدخل بعمليات الفحص و التأثري عليها أن تتمتع ابألمن الكايف الذي حيول دون وص
 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

 
 : الضوابط املتعلقة بعملية الفحص و التحليل5
 

  يفضل أن جترى عمليات الفحص يف خمتربيني منفصلني, و أن تتم عمل آلية للفحص مرتني على األقل
 تلفني, و ذلك لضمان صحة النتائج و دقتها.من قبل فاحصني خمتلفني و يف وقتني خم

  جيب وضع آلية للفحص تضمن عدم تداخل أو اختالط عينات الفحص أو حدوث لبس و لو بسيط يف
 أي مرحلة من مراحله.

 البصمة الوراثية. التأكد بصفة دورية من سالمة الطرق و االجراءات املستخدمة لتحليل 
  يف اجراءات البصمة الوراثية اثنان من اخلرباء املشهود هلم جيب أن يشهد على صحة الطرق املستخدمة

ابلكفاءة العلمية يف هذا اجملال يف حالة تطبيق طرق جديدة مل تعمل هبا من قبل اهليئات العلمية 
 21املختصة.

 
ذي أجرى ابلنسبة للتشريعات اليت أوردت نصوصا خاصة لتنظيم عملية حتليل احلامض النووي جند املشرع الفرنسي ال     

, تضمنت هذه التعديالت الشروط اخلاصة بفحوصات 1994تعديالت على قانون الصحة العامة مبوجب القانون الصادر سنة 
لصادر من جملس الدولة  15/12/1990البصمة الوراثية و األشخاص املصرح هلم مبمارستها, كما حدد املرسوم الصادر يف 

مادة اىل قانون اخلرباء القانونني و  1994ات و أضاف مبوجب القانون الصادر سنة الشروط املطلوبة يف من ميارس هذه الفحوص
و اليت تشرتط أن يكون اخلبري مؤهال إلجراء الفحص الطيب اجليين بغرض التعرف على هوية الشخص يف حالة  1971هي املادة 

 22روط املطلوبة.خضوعه إلجراء قانوين, و أن يكون اخلبري حاصال على ترخيص بعد أن يستوىف الش
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ابإلضافة اىل الضوابط السابقة فانه هناك بعض الضوابط اليت جيب أيضا التقيد بعا يف حالة االعتماد على البصمة اجلينية إلثبات 
 النسب و املتمثلة يف:

  يفضل أن جترى عمليات الفحص يف خمتربيني منفصلني, و أن تتم عمل آلية للفحص مرتني على األقل من
 خمتلفني و يف وقتني خمتلفني, و ذلك لضمان صحة النتائج و دقتها.قبل فاحصني 

  جيب وضع آلية للفحص تضمن عدم تداخل أو اختالط عينات الفحص أو حدوث لبس و لو بسيط يف أي
 مرحلة من مراحله.

 البصمة الوراثية. التأكد بصفة دورية من سالمة الطرق و االجراءات املستخدمة لتحليل 

 صحة الطرق املستخدمة يف اجراءات البصمة الوراثية اثنان من اخلرباء املشهود هلم  جيب أن يشهد على
 23ابلكفاءة العلمية يف هذا اجملال يف حالة تطبيق طرق جديدة مل تعمل هبا من قبل اهليئات العلمية املختصة.

د املشرع الفرنسي الذي أجرى ابلنسبة للتشريعات اليت أوردت نصوصا خاصة لتنظيم عملية حتليل احلامض النووي جن     
, تضمنت هذه التعديالت الشروط اخلاصة بفحوصات 1994تعديالت على قانون الصحة العامة مبوجب القانون الصادر سنة 

لصادر من جملس الدولة  15/12/1990البصمة الوراثية و األشخاص املصرح هلم مبمارستها, كما حدد املرسوم الصادر يف 
مادة اىل قانون اخلرباء القانونني و  1994من ميارس هذه الفحوصات و أضاف مبوجب القانون الصادر سنة  الشروط املطلوبة يف

و اليت تشرتط أن يكون اخلبري مؤهال إلجراء الفحص الطيب اجليين بغرض التعرف على هوية الشخص يف حالة  1971هي املادة 
 24يص بعد أن يستوىف الشروط املطلوبة.خضوعه إلجراء قانوين, و أن يكون اخلبري حاصال على ترخ

ابإلضافة اىل الضوابط السابقة فانه هناك بعض الضوابط اليت جيب أيضا التقيد بعا يف حالة االعتماد على البصمة اجلينية إلثبات 
 النسب و املتمثلة يف:

 
 حىت ال يؤدي ثبوت النسب هبا  أن ال تقدم البصمة الوراثية على الطرق الشرعية اليت نص القانون على

 25ذلك اىل امهال النصوص الشرعية و القانونية.
 الشرعية املعلومة, و ابلتايل ال  البصمة الوراثية ليست دليال على فراش الزوجية, ألن الزوجية تثبت ابلطرق

 وجود الفراش, و ينسب الولد ألمه ال ألبيه. يصح اثبات النسب ابلبصمة الوراثية عند عدم
  الزوج لنسب ولد من زوجته  يف االحلاق بواسطة البصمة الوراثية, فمثاال لو نفىعدم قيام مانع شرعي

 ابلبصمة الوراثية. فانه يالعنها و ال يلتفت اىل اثبات النسب
 بنوة مولود ال يولد ملثله,  أال ختالف نتائج التحليل حكما عقليا مقررا يف الشريعة االسالمية كأن تثبت

 26مثل الصيب الذي مل يبلغ.
 توافرت هذه الضوابط فانه ال جمال هنائيا لرتدد يف أخذ ما توصلت اليه نتائج التحاليل املخربية للبصمة الوراثية و االعتداد هبا. إذا
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 اثلثا: ضوابط قبول البصمة الوراثية يف االثبات اجلنائي

قف على مراعاة ضابطني يف هذا كدليل علمي يف جمال االثبات اجلنائي يتو   ADNإن االعتماد على البصمة الوراثية      
اجملال, يتمثل أوهلما يف صحة نتائج حتليل البصمة الوراثية, أما الثاين فيتمثل يف مشروعية احلصول على العينة من املتهم و هذا ما 

 سنتطرق له ابلدراسة يف اآليت
 
بصمة الوراثية يعتمد بصورة كلية على جودة إن التيقن من قيمة حتليل ال التأكد من مصداقية نتيجة حتليل البصمة الوراثية: -1

طريقة البحث و الدقة يف تفسري النتائج اليت أسفر عنها هذا التحليل, و هو أمر يتطلب وجود معمل ذو كفاءة عالية ألن هذا 
 يق.االختبار يوصف أبنه عملية معقدة و حيتاج اىل خمتربات و أجهزة علمية متطورة, كما يتطلب خربة واسعة و ختصص دق

كما أن هذا التحليل حيتاج اىل معاودة حتليل احلامض النووي ألكثر من مرة لتأكد من نتائجه, كما يتطلب وجود عينة        
 اجيابية للمقارنة و هذا يؤدي اىل رفع دقة

ثية, مبا أضف إىل ذلك وجود كادر حتقيق قضائي متخصص قادر على تفسري نتائج حتليل عينة البصمة الورا27نتائج التحاليل.
 28يتالءم مع وقائع الدعوى األخرى مبا حيقق الوصول اىل احلقيقة.

و مما جيب مالحظته يف هذا املقام أن أخذ عينة البصمة الوراثية جيب أن يكون يف حضور األطراف املعنية حىت يتأكدوا من       
 ه ملبدأ املواجهة.مصدر هذه العينة و اال فان هذا العمل االجرائي سوف يشوبه البطالن ملخالفت

خالصة للقول ان مراعاة هذه األمور املهمة ال شك أنه سوف يعطينا نتائج صحيحة عند حتليل البصمة الوراثية, و من مت      
 ميكن االعتماد عليها كدليل علمي يف جمال االثبات اجلنائي.

 
ن قبول األدلة يستلزم أن تكون االجراءات اليت أتبعت يف احلصول عليها مطابقة إمشروعية احلصول على العينة من املتهم:  -

لإلجراءات املنصوص عليها قانوان, و خبالف ذلك ال يكون لألدلة قيمة قانونية و حىت يكون الدليل اجلنائي مقبول يشرتط توفر 
 29أمرين مها؛ حرية الدليل و مشروعية الدليل.

ايد حبقوق االنسان و ضمان حرايته األساسية تدعو ابلضرورة األنظمة القانونية املختلفة أبن تتبىن إال أن االهتمام املتز      
الضماانت القانونية الكافية حلماية تلك احلقوق و احلرايت, خاصة بعد التطورات األخرية اليت حصلت يف جمال العلوم و 

 30التكنولوجيا اليت أدخلت يف جمال االثبات اجلنائي.
, اذ يتنازع يف استخدام هذه الوسائل العلمية ADN مقدمة هذه التطورات جند تقنية االثبات عن طريق البصمة الوراثية يف     

 احلديثة أمران:
 مدى مساسها ابحلقوق و احلرايت األساسية للمتهم. -
 قطعية النتائج اليت متس تلك النتائج و احلرايت -

اال بقدر ما تكون نتائج تلك الوسائل قطعية يف جمال االثبات اجلنائي, من هذا املنطق  فال ميكن التضحية بتلك احلوق و احلرايت
 ميكن القول أن استخدام البصمة الوراثية يف جمال االثبات اجلنائي يثري العديد من املشاكل يف الدول املتقدمة يف تقنية
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ابستخدام البصمة الوراثية يف االثبات اجلنائي, و هذه  البصمة الوراثية مما دعى املشرع يف هذه الدول اىل سن تشريعات خاصة
 31املشاكل أكثر تعقيدا يف الدول اليت أخذت هبذا الدليل دون تنظيمه يف تشريعات خاصة.

هذه املشاكل تتعلق ابملبادئ العامة لإلجراءات اجلزائية و احلقوق و الضماانت املقررة للمتهمني    و منها مدى جواز املساس 
 اجلسدية للمتهم و ارغامه على أخذ عينة من جسمه أو خلية من دمه و يف هذا مساس خبصوصيته اجلينية. ابلسالمة

 
 احملور الثاين: موقف التشريعات من املساس ابخلصوصية اجلينية 

ه. إال أن ذلك ال رغم ثبوت و اقرار حق األفراد يف اخلصوصية اجلينية و اضفاء احلماية اجلنائية عليها و ذلك كما سبق بيان      
يعين ابلضرورة أنه حق مطلق و ال جيوز التنازل عنه أو املساس به, ألن القول هبذا فيه اعالء لقيمة الفرد على اجلماعة و تقدمي 

 مصلحته على املصلحة العامة.
اقتضت املصلحة العامة ذلك.  لذلك من الضروري املوازنة بني محاية خصوصية الفرد يف جيناته الوراثية و بني اابحة املساس هبا اذا

و ذلك يف حاالت حمددة و وفقا لضوابط و قواعد جيب مراعاهتا, لننتقل من جترمي املساس ابخلصوصية اجلينية اىل مشروعية 
 املساس هلا.

ه و جاءت هذه احلاالت على سبيل احلصر, حيث أنه ال جيوز املساس هبذه اخلصوصية خارج هذه احلاالت. و تتمثل هذ       
األخرية يف صدور أمر قضائي يقضي ابللجوء اىل حتليل البصمة اجلينية إلثبات واقعة معينة أو نفيها, أو التأكد من هوية مرتكيب 

 اجلرائم,
 

 أوال: التشريع الفرنسي
ذا يف حالة أجاز املشرع الفرنسي املساس ابخلصوصية اجلينية يف حاالت حمددة قانوان و املتمثلة يف حالة صدور أمر قضائي و ك

الضرورة, اضافة اىل حالة األحباث العلمية املتعلقة ابجلينات الوراثة, و وضع جمموعة من الضوابط و القيود اليت ألزم التقيد هبا 
 لضمان هذا املساس املشروع و لعدم احلاق أي ضرر بصاحبها.

جلينية بصدور أمر من القضاء أو سلطات أجاز املشرع الفرنسي املساس ابحلق يف اخلصوصية احالة صدور أمر قضائي:  -1
التحقيق ابلكشف عن املعلومات اجلينية سواء كانت متعلقة بدعويني مدنية أو جنائية, غري أنه يف الدعوى املدنية ال جيوز اجبار 

 2-27يف حالة املسائل اجلنائية نصت املادة  الشخص على حتليل البصمة الوراثية و تقدمي دليل ضد نفسه, على عكس ذلك
من القانون الفرنسي املتعلق إبجراءات التحقيق يف املسائل املدنية و اجلنائية على أنه:" يف املسائل اجلنائية ليس مطلواب احلصول 

على رضا صاحب أو ذوي الشأن", حيث جيب أن تكون هذه املعلومات اجلينية الزمة للوصول اىل احلقيقة بشأن اجلرمية املرتكبة, 
ألمر بتحليل البصمة الوراثية صادرا من القضاء املختص, و يقرر األسباب اليت بررت صدور األمر مع تقدير و جيب أن يكون ا

الفائدة املرجوة من هذا التحليل و املوازنة بينها و بني الضرر الناتج عن املساس حبق الشخص يف خصوصية معلوماته اجلينية, كما 
 املعلومات حدود هذا الكشف سواءا ابلنسبة لألشخاص أو املعلومات.جيب أن يتضمن األمر الصادر ابلكشف عن هذه 

ال يتضمن قانون االجراءات اجلزائية الفرنسي نصا صرحيا يسمح إبجراء حتاليل البصمة الوراثية  أما فيما يتعلق ابإلثبات اجلنائي:
اثية كغريها من األدلة العلمية يكون مبوجب على املتهم يف نطاق الدعوى اجلزائية, حيث اعترب اللجوء اىل حتاليل البصمة الور 
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من القانون املدين الفرنسي تنص على أنه ال ميكن البحث عن هوية الشخص عن  11-16القواعد العامة و ابملقابل فان املادة 
غاايت طريق بصماته الوراثية اال يف نطاق تدابري البحث أو التحقيق الصادرة خبصوص دعوى قضائية, أو لغاايت طبية أو ل

 32البحث العلمي.
كما مل حيدد املشرع الفرنسي طريقة و اجراءات اللجوء اىل اختبار الدان من أجل احلصول على البصمات الوراثية, و من مت       

جيب يف مثل هذه احلالة اللجوء اىل القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية الفرنسي لتحديد طريقة 
خدام البصمات الوراثية. حيث جتيز هذه القواعد اللجوء اىل اخلربة الوراثية كغريها من األدلة العلمية من أجل الوصول اىل است

 احلقيقة.
ميكن اللجوء اىل اختبار الدان مبوجب القواعد العامة استنادا اىل مبدأين أساسيني تقوم عليهما االجراءات اجلنائية و مها؛       

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الفرنسي, و  427ثبات و مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي املكرسان يف املادة مبدأ حرية اال
 33عليه فان اختبار البصمة الوراثية يعد دليل مثل ابقي األدلة القانونية.

االبتدائي    و هذا ما يستفاد بشكل صريح وميكن اللجوء اىل اخلربة الوراثية سواء يف مرحلة التحري أو أثناء مرحلة التحقيق      
من القانون املدين الفرنسي و اليت  12-16من القانون املدين الفرنسي, كما جيب التقيد أبحكام املادة  11-16من نص املادة 

الء تنص على أنه حيق فقط لألشخاص املرخص هلم اجراء اختبارات البصمات الوراثية ضمن شروط معينة. و جيب أن يكون هؤ 
األشخاص مسجلني على الئحة اخلرباء القضائيني اذا مت اللجوء اىل اختبارات البصمات الوراثية يف نطاق دعوى قضائية, و 

 .34خمالفة هذه املادة يؤدي اىل بطالن االجراءات القانونية و من ضمنها اختبارات البصمة الوراثية
على انشاء سجل وطين حيتوي على البصمات الوراثية للمحكوم عليهم تبىن الربملان الفرنسي قانوان ينص  17/6/1998يف      

اىل أصول احملاكمات اجلزائية, حيث تنص املادة  54-706حىت  47-706يف اجلرائم اجلنسية, و قد أضاف هذا القانون املواد 
لوراثية لألشخاص احملكوم على أنه:" ينشأ سجل وطين مؤقت الغاية منه مجع اآلاثر البيولوجية و كذلك البصمات ا 706-54

هبدف تسهيل حتديد هوية مرتكيب اجلرائم اجلنسية  و مالحقتهم, و يوضع  3547-706عليهم جبرمية من اجلرائم املبينة يف املادة 
 هذا السجل حتت رقابة قاض .

الئل قوية ابرتكاب اجلرمية و ويسمح القانون الفرنسي إبجراء املقارنة و املطابقة بني البصمات الوراثية لشخص توجد ضده د      
من قانون االجراءات اجلزائية, و  47-706بني البصمات الوراثية املسجلة يف السجل الوطين و هذا يف اجلرائم احملددة يف املادة 

 36يكون ذلك بناءا على طلب من ممثل النيابة أو بناءا على طلب قاضي التحقيق.
يبني كيفية  18/05/2000يف  2000-413ت احلكومة الفرنسية املرسوم رقم أصدر  1998وطبقا للقانون الصادر عام      

من اجلزء الثاين من قانون  IVمن الكتاب  XIXتنظيم هذا السجل, و قد أضافت املادة األوىل من هذا املرسوم اىل الباب 
وراثية و املديرية املركزية حلفظ العينات أصول احملاكمات اجلزائية الفرنسي فصال اثنيا بعنوان: السجل الوطين املؤمتن للبصمات ال

 -من قانون أصول احملاكمات اجلزائية هي:  R53-10البيولوجية    و البياانت اليت تسجل يف هذا السجل وفقا ألحكام املادة 
يها يف مسرح اجلرمية, و هذا اعود ألفراد جمهولني اليت مت العثور عل نتائج حتاليل البصمة الوراثية يف حتديد اهلوية لعينات بيولوجية اليت

 . 47-706يف نطاق جنحة أو جناية أو أبحد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
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نتائج حتليل البصمة الوراثية آلاثر بيولوجية عائدة ألشخاص متهمني أدينوا بصفة هنائية أبحد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -
706-47. 

 37, و البد من موافقة ممثل النائب العام.R-53-21دعوى منصوص عليها يف املادة كما أضاف أن يتم ذلك يف اطار 
 
نص املشرع الفرنسي على املساس جبسم االنسان و التدخل يف خصوصية الفرد الطبية يف حالة الضرورة حيث الضرورة:  -2

هة جسم االنسان اال يف ضرورة طبية على أنه: " ال ميكن املساس بنزا 1994من القانون املدين اجلديد  3-16نصت املادة 
 للشخص, و أن موافقة الشخص املعين جيب أن تؤخذ مسبقا اال اذا كان التدخل الطيب ضروراي حىت دون موافقة."

حيث أن عبارة التدخل الطيب هي عبارة مرنة تسمح بدخول كل ما يتصل حبالة الشخص الصحية و منها التدخل يف      
 اخلصوصية اجلينية.

 
 نيا: التشريع اجلزائرياث
 

أقر املشرع اجلزائري االعتماد على البصمة الوراثية كدليل علمي يف العديد من املسائل و ان كان تناوله هلذه التقنية مل يكن       
االثبات بقدر أمهيتها, و هذا راجع حلداثة هذه التقنية. و من احلاالت اليت أجاز فيها االعتماد على البصمة اجلينية جند حالة 

اجلنائي و كذا يف حالة اثبات نسب شخص ما أو نفيه, و هبذا نكون أمام اعرتاف من املشرع جبواز املساس ابخلصوصية اجلينية و 
 ان مل يقر هلا أية محاية. و ذلك كلما تعلق األمر مبصلحة أمسى و أرقى.

شريع اجلزائري ينظم هذه الوسيلة يف االثبات. إال أننا نظرا حلداثة تقنية البصمة الوراثية فانه ال يوجد نص خاص يف الت      
يف الفقرة الثانية جندها تنص على:" .... و على كل شخص  38من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري 50ابلرجوع اىل املادة 

يف كل ما يطلبه من يبدو له ضروراي يف جمرى استدالالته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن ميتثل له 
 اجراءات يف هذا اخلصوص" فالتعرف على اهلوية هنا قد يكون ابلبصمة الوراثية.

يف فقرهتا األوىل تنص على أنه جيوز لقاضي التحقيق أن يقوم ابختاذ اإلجراءات اليت يراها ضرورية  68كما جند املادة         
 نفي, مما يستشف منها أن األخذ ابلبصمة الوراثية اجراء مباح.للكشف عن احلقيقة للتحري على أدلة االهتام و أدلة ال

حيث خصص قسما للبيولوجيا الشرعية  22/07/2004مبناسبة عيد الشرطة بتاريخ  ADNلقد مت تدشني خمرب ال        
 يشرف عليه تقنيني و ابحثني خمتصني يف علم البيولوجيا الوراثية.

سة عمومية صحية أنشأ مبوجب قرار مشرتك بني وزارة الصحة و وزارة الداخلية و اطاراته ويعترب خمترب الشرطة العلمية مؤس     
ينتمون اىل القطاع الصحي, مما جيعله مؤسسة ختضع للرقابة الصحية. و نالحظ أن املشرع ال جييز الفحص اال يف خمتربات الشرطة 

 .39العلمية
شخاص احملكوم عليهم, يتم فيها حفظ العينات املأخوذة من احملكوم عليهم كما مت انشاء بنك للمعلومات البصمة الوراثية لأل      

يف اطار االثبات اجلنائي, و من هنا نالحظ أن املشرع اجلزائري قد ساير القوانني اليت جتيز عمليا أخذ عينات بيولوجية من املشتبه 
لة ختضع للقواعد العامة يف مسائل االثبات اجلنائي, و عليه فيه و اعتربها كدليل اثبات يف املسائل اجلنائية, فهي دليل كباقي األد
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فالبصمة الوراثية كدليل يدخل ضمن بطاقة اخلربة اليت اعتربها املشرع وسيلة من وسائل االثبات العتبار تقنية البصمة الوراثية من 
  40املسائل الفنية.

 
 

 خامتة:
 بعدها ابقرتاحات و ذلك على النحو التايل: يف هناية هذه الدراسة توصلنا جملموعة من النتائج, شفعت

 
 أوال: النتائج 

يعد احلق يف اخلصوصية من أهم و أبرز احلقوق اليت يتمتع هبا الشخص, و نظرا لألمهية الكبرية هلذا احلق جند أن أغلب  -
 التشريعات أقرت هلا محاية قانونية و جرمت كل اعتداء عليها.

 صوصية اجلينية ليس على اطالقه, بل هناك استثناءات على هذه القاعدة.إن عدم جواز املساس ابحلق يف اخل -
نكون أمام مساس مشروع ابجلينات الوراثية مىت كانت هناك مصلحة أحق ابحلماية من حق الشخص يف اخلصوصية اجلينية  -

 و األمن الوطين. ففي هذه احلالة وجب املوازنة بني هذا احلق و بني حق اجملتمع يف العقاب و املصلحة العامة
إن مشروعية املساس ابخلصوصية اجلينية مل أتيت مطلقة بل قيدت مبجموعة من الضوابط اليت ال جيوز اخلروج عليها, فال جيوز  -

أو ترخيص قانوين  -كحالة االثبات اجلنائي  -االعتماد على اجلينات الوراثية اال يف حاالت حمددة قانوان و بناءا على أمر قضائي 
 , و أيضا وفقا جملموعة من الضوابط الفنية و القانونية اليت تضمن املساس املشروع.-لة البحوث العلمية أو حالة الضرورةكحا  –
 

 اثنيا: االقرتاحات 
جيب اجازة االطالع على البصمة الوراثية للشخص يف حاالت حمددة على سبيل احلصر, و أن يكون من شأن هذه األخرية  -

 حق الفرد يف محاية جيناته الوراثية حتقيق مصاحل تسمو عن
قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية و كذا قضاة احلكم, كما  –جيب أن يصدر األمر بتحليل البصمة اجلينية من جهة قضائية  -

 جيب اعطاء ضباط الشرطة القضائية هذه الصالحية بشرط حصوهلم على اذن من اجلهة املختصة .
اجلهة املختصة إبجراء هذه التحاليل, و هي املختربات التابعة للدولة, واحلرص على وضع  جيب أن يوجه هذا األمر اىل -

الضوابط القانونية و الفنية الالزمة لضمان صحة النتائج املتحصلة من التحليل. و كذا احلرص على عدم جتاوز اجملال املطلوب 
 ألجله التحليل.

ى حتليل البصمة الوراثية و كذا العاملني يف قاعدة البياانت الوراثية أو بنك جيب اضافة نصوص قانونية تلزم كل القائمني عل -
املعلومات اجلينية ابلسر املهين, ذلك للحفاظ على بقاء املعلومات الناجتة على التحليل سرية, و تشديد العقوبة لكل من سهلت 

 له وظيفته احلصول على هذه املعلومات.
 
 



 

 

69 

 مشروعية إنتهاك احلق يف اخلصوصية اجلينية يف جمال اإلثبات اجلنائي

 

 ط.د/ عيادي سارة

 

 املدية  كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حيي فارس  -والسياسية جملة املنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2020( شهر:ديسمرب/ سنة:02( العدد: )04اجمللد: )

 

 قائمة املراجع:
 القرآن الكرمي-
 .2011بديعة علي أمحد, البصمة الوراثية و أثرها يف اثبات و نفي النسب, بدون طبعة, دار الفكر اجلامعي, مصر,  -
 .2002حممد السعيد عبد الفتاح, أثر االكراه على االرادة يف املواد اجلنائية, دار النهضة العربية, بدون طبعة, القاهرة, سنة  -
 . 352, ص 2016,السنة 39, العدد 13اثية و دورها يف الثبات اجلنائي, جملة الرافدين للحقوق, اجمللدحممد حسني محداين, البصمة الور -
 .2012دراسة مقارنة, بدون طبعة, دار الفكر و القانون, املنصورة, مصر,  -حممد لطفي عبد الفتاح, القانون اجلنائي و استخدامات التكنولوجيا احليوية -
 .2011اثية و أثرها يف اثبات و نفي النسب, بدون طبعة, دار الفكر اجلامعي, مصر, علي أمحد, البصمة الور  -
 .2015عيسى خليل خري هللا, السالالت و األعراق النظام القانوين للموراثت اجلينية, الطبعة األوىل, دار الفكر اجلامعي, االسكندرية,  -
 .2016, 39, العدد 13ت اجلنائي, جملة الرافدين للحقوق, اجمللد حممد حسني محداين, البصمة الوراثية و دورها يف االثبا -
 .2007, 01, العدد 23دراسة مقارنة, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية, اجمللد  -فواز صاحل, دور البصمات الوراثية يف القضااي اجلزائية -
  .2009, سنة 41, العدد 11يف االثبات اجلنائي, جملة الرافدين للحقوق, اجمللد  عباس فاضل و حممد عباس محودي, استخدام البصمة اجلينية -
ة انيف العربية للعلوم األمنية, ابراهيم بن سطم العنزي, البصمة الوراثية و دورها يف االثبات اجلنائي بني الشريعة االسالمية و القانون الوضعي, رسالة ماجستري, جامع -

  .2004السعودية, سنة 
 .2011-2010ابتنة, اجلزائر,  -توفيق سلطاين, حجية البصمة الوراثية يف االثبات, رسالة ماجستري, جامعة احلاج خلضر -
 2015-2014يوسف واعر, البصمة الوراثية إلثبات النسب, رسالة ماجستري, جامعة بسكرة, اجلزائر,  --

-CABAT Sandrine, La preuve par l’ADN, Revue sciences et avenir  2000  , . 
 املتضمن قانون االجراءات اجلزائية 1966-07-08املؤرخ يف  155 -66املعدل و املتمم لألمر رقم  2006-12-20املؤرخ يف  22-06القانون رقم  -
 قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري-

-code civil français  
 

 : اهلوامش
                                                           

, ص 2009, سدنة 41, العددد 11محمد عباس حمودي, استخدام البصمة الجينية في االثبات الجنائي, مجلة الرافدين للحقوق, املجلدد  -س فاضلعبا -1

291.  

 .197, ص 2002محمد السعيد عبد الفتاح, أثر االكراه على االرادة في املواد الجنائية, دار النهضة العربية, بدون طبعة, القاهرة, سنة  -1

 

 3- عباس فاضل سعيد- محمد عباس حمودي, املرجع السابق, ص 292.

.45ورة املائدة, اآلية فقد أكد القرآن الكريم على الحق في سالمة الجسد لقوله تعالى: '' و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين '', س-2   

  5- عيس ى خليل خير هللا, السالالت و األعراق النظام القانوني للمورثات الجينية, الطبعة األولى, دار الفكر الجامعي, االسكندرية, 2015, ص 275.

. 352, ص 2016,السنة 39, العدد 13محمد حسين حمداني, البصمة الوراثية و دورها في الثبات الجنائي, مجلة الرافدين للحقوق, املجلد-4  

  7- عيس ى خليل خير هللا, املرجع السابق, ص 276.

  8-محمد حسين الحمداني, املرجع السابق, ص 354.

  9-عيس ى خليل خير هللا, املرجع السابق, ص 279.

ها الدفاع عن من االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان استثناءات على الحق في الخصوصية, و هي حالة الضرورة التي يتطلب 2الفقرة 8أوردة املادة -5

.280ص ’ و حماية الصحة العامة, مشار اليه في عيس ى خليل خير هللا, املرحع نفسهالنظام العام و الوقاية من الجرائم    

  11- محمد حسين الحمداني, املرجع السابق, ص350.

  12- عيس ى خليل خير هللا, املرجع السابق, ص 282.

  13- محمد حسين الحمداني, املرجع السابق, ص 351.



 

 

 املدية  كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حيي فارس  -والسياسية جملة املنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2020( شهر:ديسمرب/ سنة:02( العدد: )04) اجمللد:

 

70 

 ية إنتهاك احلق يف اخلصوصية اجلينية يف جمال اإلثبات اجلنائيمشروع

 

 عيادي سارةد/ ط.

                                                                                                                                                                                                 

نصورة, مصر, دراسة مقارنة, بدون طبعة, دار الفكر و القانون, امل -ستخدامات التكنولوجيا الحيويةالقانون الجنائي و ا محمد لطفي عبد الفتاح, -

  201214, ص 562.

  15- عيس ى خليل خير هللا, املرجع السابق, ص 289.

الشرطة من  ر من أحد موظفي:يشترط القانون الفرنس ي أن يكون االذن صادر من جهة قضائية, أما القانون البريطاني اشترط أن يكون االذن صاد-2

  رتبة ال تقل على رتبة عميد عسكري.

الخطورة  في املبدأ الخامس عدم اجازة اجراء تحليل البصمة الوراثية في مجال االثبات الجنائي اال في الجرائم ذات92أكد املجلس األوروبي التوصية  -1

  الشديدة

تير, جامعة نايف في االثبات الجنائي بين الشريعة االسالمية و القانون الوضعي, رسالة ماجس ابراهيم بن سطم العنزي, البصمة الوراثية و دورها -1

.169, ص 2004العربية للعلوم األمنية, السعودية, سنة    

.34, ص  .2011-2010باتنة, الجزائر,  -توفيق سلطاني, حجية البصمة الوراثية في االثبات, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر سلطاني توفيق, -2   

تير, جامعة نايف البصمة الوراثية و دورها في االثبات الجنائي بين الشريعة االسالمية و القانون الوضعي, رسالة ماجس لبراهيم بن سطم العنزي, -3

.2004العربية للعلوم األمنية, السعودية, سنة  .170, ص      

  21- ابراهيم بن سطم العنزي, املرجع السابق, ص171.

  22- عباس فاضل سعد- محمد عباس حمودي, املرجع السابق, ص 300.

  23- ابراهيم بن سطم العنزي, املرجع السابق, ص171.

  24- عباس فاضل سعد- محمد عباس حمودي, املرجع السابق, ص 300.

  25- يوسف واعر, البصمة الوراثية إلثبات النسب, رسالة ماجستير, جامعة بسكرة, الجزائر, 2014-2015 , ص 41. 

  26- بديعة على أحمد, بديعة علي أحمد, البصمة الوراثية و أثرها في اثبات و نفي النسب, بدون طبعة, دار الفكر الجامعي, مصر, 2011, ص 95.

  27:عيس ى خليل خير هللا, املرجع السابق, ص 347.

  28:عباس فاضل سعيد- محمد عباس حمودي, املرجع السابق, ص 347.

لدليل قانونيا أي أن ل: هي أن يترك املشرع ملن عليه عبأ االثبات طرق عديدة إلثبات دعواه, أما شرعية الدليل يقصد بها أن يكون ا:يقصد بحرية الدلي3

  تكون اإلجراءات التي أتبعت للحصول عليه منصوص عليه قانونا.

  30:محمد حسين الحمداني, البصمة الوراثية و دورها في االثبات الجنائي, مجلة الرافدين للحقوق, املجلد 13, العدد 39, 2016 , ص 347.

  31:عباس فاضل سعد- محمد عباس حمودي, املرجع السابق, ص 347.

, 01, العدد 23 دراسة مقارنة, مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية, املجلد -دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية فواز صالح, -

  200732 , ص 310.

  33- فواز صالح،  املرجع نفسه, ص 312.
34 -l’article 16-12 du code civil français dispose que : « sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes 

génétiques les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en conseil d’état. Dans le cadre d’une 

procédure judicaire ; ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d’experts judicaires »  

  35- لجرائم التي تنص عليها املادة 706-47 هي جرائم القتل العمد, القتل مع اغتصاب, التعذيب و األعمال البربرية.
36 :CABAT Sandrine, La preuve par l’ADN, Revue sciences et avenir, ,  2000 ,P 36. 

  37- فواز صالح, املرجع السابق, ص 315.

املتضمن قانون االجراءات الجزائية 1966-07-08املؤرخ في  155 -66املعدل و املتمم لألمر رقم  2006-12-20املؤرخ في  22-06القانون رقم  -1  
  - بوصبع فؤاد, املرجع السابق, ص 82. 39

40من قانون االجراءات الجزائية الجزائري  156الى  143املواد من  -  




