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 مقدمة

 هب هئمب مئ هي مي خي حي جي ٰه مه... ُّٱ ذزخةث وثوا اًـملبأ اسلد هلل اذلي ؿمل ؾدةذٍ وزفؽ مهنم من 

ة) َّ هث مث هت مت  .(ذةلةسوزت اجمل 11 من الًآ

 مس خس حس جس ... ُّٱ مة ؿَموٍو مون نخةجوَ وسورية زسووه ؿََوَ اًطوالت واً والم خيشوهَ لؤذزاوِم ابًـمل اًيةفؽ واذلٍن

ة )ٱَّ حط مض خض حض جض خصمص حص  سوزت فةظر(. 08من الًآ

وو اًـوةا يفوة يف اًطودوز  وشِةذت املالئىة و اذلٍن كرن هللا ؾز وخي شِةذهتم  يه ُّٱؿَهيم اًطالت واً الم حشوِةذثَ ُو
وووووووة  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي )الًآ

 سوزت ب ل معران(. 18

 هخوةح سوةش يف الأ يه، اًلوةهون واًعوث ومؿَوومن جُهنوة واكمي فروؿَ تخخَف مشةزجَ يف خاكفة جمةلثَ و  فةًـمل اًيةفؽ

منة ًوززون اًـمل ًلوه ضي هللا ؿََوَ اؤ هذِة  ل ًوززون املةل والأ ، هذِة وززة الأ  ةًـٌَل ف، ٌَذرشًةزاث اؤ  ًـداذلي و  معي اًـٌَل 

هذِة بأن  هذِة اًـٌَل  وززة الأ بأن  ": وسمل ٌل  الأ خرخَ بأ منة وززوا اًـمل مفن اخذ جَ اخذ حبغ وافر" )اؤ ا ًوززوا ذًيةزا ول ذُز

 (.002مةخة يف امللدمة ابة فضي اًـٌَل  واذلر ؿىل ظَث اًـمل زمق  اجو

 زواهحوم ًدةزاوة ول ًوهوونبأ ًخًذلي  مة نخث هللا هلم فهية اًذرش ًـُش اذلَةت ادلهَةبأن  ارا اكهت سرية هللا يف خَلَو 

ل  يف ذهَةمه اًفةهَة را  " مة ًيفـِم يف اذلَةت الآخرتاؤ آذم اهلعؽ ؾيَ معهلاؤ ل  مةث خن ب ؿمل ًًذفؽ بأو  ضدكة خةًزة: من زالجاؤ

 ( 921)زواٍ م مل ودل ضةحل ًدؾو ه" بأو  جَ

ىل  حِوةلفةًـٌَل  ميوثون ًوىن مة حرهٍو من ؿمل انفؽ ًؼي حِة ثدٌةكهل الأ  زط ومون ؿَهيوة وضودق ٍورج هللا الأ بأن اؤ

 : ؿًل خن ايب ظةًث زيض هللا ؾيَ يف ُذا امليوال مةمالأ 

 (حِة بأ فةًيةش موىت واُي اًـمل  ...... فـش جـمل ول ثذذلي ه جدل) 

َدت اًدُبة اًذرشًوة ثخعووز جخعووز ُوذٍ بأن  جفروؿَ اخملخَفة واًيت ؾرفهتة وثـرفِة اًذرشًة حبمك اًـمل ناؤ  اكفة اًـَوم ًو

اًرشوؾي واًـومل  اًلوةهون وؿومل اًعوثؿومل  ومون جوه ُوذٍ اًـَووم ًد ِم يف ثيؼمي اذلَةت اًذرشًة من اكفوة هواحهيوة تخر الأ 

راث اًطوةل جوَ واًويت شونت مٌعلوة ثوالم رتود  مشوو  ًوخ ىل يف  خر ادليةئَة وكٍر من اًـَوم الأ  ذةلاًرشؾي ًلأ 

 . خَفونواًفطي يف مة مه فَِ خي  فراذثيؼمي ؿالكةث الأ 

ابًلوةهون  مون خوالل ووةوز مذـَلوة ًخـَق يف ُذا اًشتأن يفة ثلرز ثدٌز َ مكلِوةش ًعَدوة املةسوو حٌوةيئ الأمرن اؤ 

 اًـومل اًرشوؾي - (La Criminologie) حورامؿومل الؤ  -La Médecine Légale) اًرشوؾي اًعوث -: ادليوةيئ ويه

 (La Police Technique et Scientifique) اًـَمَةو  اًخلٌَة اًرشظة - La Criminalistique)ادليةئَة  ذةلًلأ 

ادليوةيئ مون املـوةز   متىه اً ةؾي ٌَختخطص يف جمةل اًلوةهوناؤىل  هتد بأهنة  ويه احملةوز اًيت ًخذه من وخواُة

ٍهية  اًيت مت اًخوضي اًرشوؾي  ـوملاًو  حورامالؤ  ؿومل) راث اًطوةل ابًلوةهون ادليوةيئونذا جلِوة اًـَووم  يف جمةل اًـَوم اًعدَةاؤ

دمة اًـَوم اًلةهوهَة جوخَ ؿةم واًـَوم ادليةئَة جوخَ خةض وسوا  رل ةبأسةسووضـت  مجَـِة واًيت وخدثادليةئَة(  ذةلًلأ 



 د/ بن نصيب عبد الرمحن: إعداد الطب الشرعي وعلن اإلجرام والعلن الشرعي لألدلة اجلنائيةحماضرات 

 

0 

ٌَمتخخطووه يف اجملووةلث اًـَمَووة  يوووظ رتووةارلوورباث امل بأو  ابرلوورباث امليوووظ اخذطووةض جووَ ٌَعووث اًرشووؾي الأموورثـَووق 

  .اًرشؾَة

مون خوالل اًدحور ؾون ادللئوي املثذذوة  حوراماًخطودي ًؼوةُرت الؤ ُذٍ احملوةوز ثًشود بأن  ل ادليةيئاملؤند يف اجملة

وٌَجرمية ومرحىهبة   .  ادليةيئ زدةثالؤ من مصمي موضوؾِة ُو بأن  مة ًفِد ُو

مون خوالل  اىهتوةاك ٌَحوق يف اذلَوةت حرمية ازحىروت ل واحشؽبأو  اجملمتـةث اًذرشًة مٌذ وارا اكهت ادلرمية كدمية كدم

ل  ل ثلوم ًِوة كةمئوةبأهنة  اًـِوذ اًددائَة واىل اًَوممٌذ فةن ُذٍ اجملمتـةث اًذرشًة اذزهت ، خَِ ُةجَيبأ  جلذيكةجَي  كِةم يف اؤ

ُذٍ  ثعدَق ه امليوظاًيؼةم اًلضةيئ  من خالل اًيت ثضمن اسرمتراز جلةاة احوام اًلواهه ػي هؼةم احامتؾي مؤسس ؿىل

زدوةثمرحىث ادلرمية ووةمكخَ وفلة ًيؼةم  اًىشف ؾناؤىل  هتد  ودذت ويفِةم اًلواهه اًويت ًؤسوس  زدوةثالؤ  بأذةل حيودذ اؤ

 . ذاهةالؤ بأو  ؿَهية اكذيةغ اًلةيض ابًربا ت

اًيت ؾرفت مٌذ اًلدم ويفتخخَف اذللث اًيت ؾرفهتة اجملمتـةث اًذرشًة سوةٍرث ثعووز ُوذٍ  زدةثالؤ  بأذةلبأن  واملؤند

ر اجملمتـةث ىل  ان مة ػي مهنة سوةئداو اضدح يف حمك املةيض جـد اًخخًل ؾهنة  ذةلاًىثر من ُذٍ الأ بأن  اؤ اًَووم اؿووا  اؤ

ىل  مون خوالل اؿووا  املطوعيؽ واذلي ل ًـورب ؾون اذللِلوةومة ٌشورتٌل من ثذجذة  واًشِةذت خةهوث ثلَوث اًشوِةذت اؤ

و  والؤذل   الأوىلجداايثوَ مون خوالل  اًعوث اًرشوؾيجـومل  جود ا اًـَمَوة ذةلاذلي اكن مودؿةت ًوربوس الأ  الأمررتة رتخةان ُو

ىل  جـمََةث اًدرشحي سـَة ىل  سمن اًوفةت وسذهبة حتدًداؤ ًدشو  ؿَوٌل  املةذًوة ٌَجرميوة ذةلالأ  يف جمةل خر ثعوز اًـَوم الأ اؤ

و اًـَووم اًرشوؾَة  ويه اًد ومَة املشورخلة مون ؿالكوة ُوذٍ اًـَووم جـومل اًلوةهون( Les Sciences Légales) خدًدا ُو

 خر.الكٌُل يف خدمة الآ بأن  حرجط جُهنٌل اؾخدةزا اًيت اًخالسم احص ؿالكةوحش  

ىفي يف ُذا اًطدذ ٌَوكو  ؿىل اًـالكة اًوظَدت جه اًعث واًلةهون  من اًد ومَة اًويت  موؽ جوه بأول اهعالكة ٍو

مىرز  7ًزواح املةذتا) -اذلَول ملـضالث احامتؾَة  لؤجيةذوجه حمتَة دلو  اًلةهون ٌَعث  ؿمل اًعث وؿمل اًلةهون من هجة

 (مون كوةهون اًـلووابث 07و00و02و19ادلرميوة املوواذ -(رستمون كوةهون الأ  122و121املوةذثه  اذلجور 02املةذت  اًً ث

ِوةث اةزسوة بأخالك اًلوةهون حشوةن ثيؼومي و  حواكملأ ويف امللةجي حمتَوة اًعوث ًالسودٌةذ ، اًفطي فهية ًؤول ٌَلةهون بأسةش

وجويفس اًووثرت فوةن اًفوروغ اًـَمَوة  ...(ؾضوة اكذالغ وسزغ الأ  -امل ؤوًَة ادليةئَة واملدهَة ٌَعدُث -اًعث )اًرس املِين

ة من اًـَوم اًـَمَة اختوذث ج ومَة ًِوة يف اجملوةل اذلي ج وِم  خر الأ  مثي ؿمل اهرثوجوًوحِة وؿمل اًفزياي  واًىامي  وكُر

ادليةئَوة  ذةلالأ بأو  (Les Sciences Forensiques) ح اخملطص ًِة ُو اًـَوم اًرشؾَةواضدح املطعَ فَِ رلدمة اًلةهون

   (La police technique et scientifique) اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَةبأو  (La criminalistique) اًرشؾَة

 : ًِذٍ احملةوز حي ن اًخوضَحوكري اًخعرق 

من خوالل ، اًيت ًيذين ؿَهية لك من اًعث واًلةهون سسثالم الأ  اًعث اًرشؾي واًلةهون  مـٌِل مٌعلة: بأول -

 حرايئ ًِذٍ اًلواؿد.الؤ بأو  ابدلةهث املوضوؾي الأمرًنهيٌل وسوا  ثـَق  مـةًر وكواؿد ودذت

ومن مث فةً ةؾون ٌَختخطوص يف اًلوةهون ( اًعث اًرشؾي ؿمل من اًـَوم اًعدَة )نختخطص رلدمة اًلةهون: اثهَة -

آاثزؾن ُذٍ املـعَةث من ادليةيئ مـيَون جفِم مـعَةث اًعث اًرشؾي ابلأخص مة ًوثث   كةهوهَة. ب
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ؾون ٌَدحور اًلضوةت واحملوةمون( ) ؿمل اًعث اًرشؾي ًـد يفثةجة ادلرس اذلي مير من خواله زخوةل اًلوةهون: اثًثة -

( ظدوة ًلأ ) ودذت خالل كواؿداذلي ٌ َىَ زخةل اًعث من  ً ذِيؿمل اًلةهون ُو اويف امللةجي ، سردي اًوضول ٌَحلِلة

 .ِةث همية اًعث(بأخالك ) من خالل حتدًد اذللوق واًواحرةث ملٌلزسة همية اًعث

ركل مـِوذ جوَ ًعَدوة اًعوث )ختطوص اًعوث بأن  اؾخدةزا اهية ً رية مـيَون جدزاسة اًعث اًرشؾي نفرغ: زاجـة -

ٍهية  اًيت مت اًخوضي اًيخةجئ بأسةش حنن مـيَون جفِم جلدز مة، اًرشؾي( بأي فِوم وخوو  ) اًرشوؾَه ظدوة مون ظور  الأ اؤ

ونوذا ارلورباث  ثلٍرور ارلوربت امليجوزت مون ظور  اًعدُوث اًرشوؾي(بأو  املـةًية واًشِةذت اًوضفِة واًخلٍرر اًعيب اًرشوؾي

 .اًـَمَة امليجزت من ظر  خمخيص اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة

و ةه سوا  اكهت ؿَومة  خر اًـَوم اًرشؾَة الأ بأن : خةم ة - هنوة ثخـَوق يف وةل الؤ بأو  احامتؾَةبأو  َةاؤ  زدوةثؿَمَة فةؤ

 خورة رلدموة اًلوةهون وان ُوذا الأ بأسةسوهوهنة وضـت  اًـَوم اًرشؾَة) اشرخلت ج مَهتة من اًلةهون خر لأ فِيي ا ذةلوالأ 

   ُو مطدز ضواجعِة.

ٍهية  اًيت ًَ تأ  زدةثالؤ  ذةللأ ابًـمل اًرشؾي حِةن يف كةًث الأ  اًعث اًرشؾي ٍرثدطبأن  واؾخدةزا اًلضة  جطفة ؿةمة اؤ

فوةرا اكن املووث ، اًـَمَوة ة ابذللِلوةبأسةسووادليةيئ جطفة خةضة ٌَدحر ؾن سوردي اًخوضوي ٌَحلِلوة اًواكـَوة واكذيوةغ 

ىل  اهخلةل اًروخ ُو حلِلة املفةحئ و امر ل مٌةض مٌَ ابزاةاؤ را  ُذا املوث يه اذللِلوة املوراذ حب وة وموة بأسردةةفةن  ُو اؤ

كذي جفـوي اًلور( ويه املِموة امليووظ رتوة بأو  -جفـي م ةؿد ه بأو  امليخحر اهخحةز جفـي -م جفـي فةؿي بأ اكن املوث ظدَـَة 

 فةن اًعث اًرشؾي  بأخر ُذا من هجة ومن هجة  ٌَعدُث اًرشؾي امل تخر يف ُذا اًشتأن من ظر  اًلةيض اخملخص.

ًِوة ذوز ل ٌ ورهتةن  واًيت خر ـَمَة الأ اً فروغ اًادليةئَة فلد خرسث  ذةلاًـمل اًوحِد اذلي ًـمتد ؿَََ يف الأ ًُس 

ىل  ٌَم ةؿدت يف اًوضول جَ املةذًوة املدزوسوة ؿَمَوة  ذةلالأ ) اًـَمَة ذةلالأ املدًِة ؿىل  ـةذةلاحملةمكة اًخحلِق سـَة ً  اذللِلةاؤ

 ( Les Sciences légales ou Sciences Forensiques ou Criminalistiques) وم اًرشؾَةَمن خالل اًـ

و موضوغ ٍىديس  زدةثواملخـَلة جيؼةم الؤ  ؿالٍبأ ن ُذٍ احملةوز املدٌُة بأ  ر  ابًلة بأمهَةُو اًـدل ل ثلووم ه بأن  ٍىفياؤ

زدةثيف قَةة هؼةم  كةمئة اًويت ثيعَوق )اًـَمَوة  ذةلالأ  بأموةموحةرضا حراحـوت  اكهت ثـخرب سرَدت بأذةلؾر  مةضَة  ومك اؤ

ومؽ ركل ٌش  ادلًَي اًاكشف ، ابلأحر  ل ٍر  ابًـه اجملرذتبأو  ذًَي مةذي ًـرث ؿَََ يفرسخ ادلرمية ل ٍاكذ ٍر من 

 ( .َجرمية ومرحىهبةٌ

را  وموة، مود  كووت هتَهتوةحشوةن  مودؿةت ٌَد وة لاضودح  اًـَمَوة ذةلن موضوغ الأ بأ   ذةللأ اًدودًي  كودث جشو اؤ

 ذللِلة؟ا ًخحلِق املدخلى املًشوذ يف اظةز م ـى اًدحر ؾنكر اكفِة  ضدحتبأ اًالكسرَىِة واًيت  زدةثالؤ 

ة وركل من خالل فطَهث خةجة ؿىل ُذا اًد ة ل ن الؤ وبأ   : لذيض ذزاسة احملةوز اً ةجق رهُر

 : الأولاًفطي 

 (La médecine légale et La criminalistique) ادليةئَة ذةلاًـمل اًرشؾي ًلأ و  حرامؿمل الؤ و  ًعث اًرشؾيا

 جموةل يف لدموَاؾخدوةزا ملوة ث، ةضوةجطوفة ؿةموة واًلوةهون ادليوةيئ جطوفة خواًيت ثـد يفثةجة اًـَوم املختخططة املمكةل ٌَلةهون 

 .ـةذةلاحملةمكة اً و  رَدَلةهون ٌطحَح اً خعدَق اً  اًدحر ؾن اذللِلة ًخحلِقيف  امل ةمهةو  اًـَمي زدةثالؤ 
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 : ثةيناًفطي اً 

 موة مت اًخوضوي معََوة ثـىوس واًويت ادليةئَوة ذةلاًرشؾي ًلأ ـمل اًو  حراموؿمل الؤ ملٌلزسة اًخعدَلِة ٌَعث اًرشؾي ا

 ًََ  موةمون خوالل  حورامػوةُرت الؤ مون واًوكةًة  م ـى اًخطديحتلِق جلَة مراحي ثعوزُة  يفتخخَفو  ذٍ اًـَومرتهؼراي اؤ

يف اًلضوةاي املـروضوة ؿوىل اًلضوة  َفطوي ٌاًَلِيَوة    ورَد اًلٌةؿوةؿَمَوة كةظـوة ج وِم يف  بأذةلمون  فَ ُذٍ اًـَومحىش

 ابذلجج ادلاملة.
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 اجلنائية لدلةلأل والعلم الشرعي رجرا وعلم اإل الطب الشرعي: األولالفصل 

La médecine légale, La criminologie et La 
criminalistique 

 ذةلوؿومل الأ  (La criminologie) حورامالؤ وؿومل  (La médecine légale) يؾاًعوث اًرشو ان اذلودًر ؾون 

ابًلوةهون  مورثدط حش  ؿةم وحش  خةض اًلةهوين زدةثالؤ  ازثدةظة وزَلة يف ةل ٍرثدط (La criminalistique) اًرشؾَة

ر ، املوضوؾي واحرايئ ادليةيئ  نثرا من ادلرامئ ًخوكف امر حىَِفِة وفلة ملوة ًخحودذبأن  هذهربأن  ٍىفي ؿىل سذِي املثةلاؤ

ابًـجز اذلي ًؤول امور  يف حرامئ اًـيف ًخحدذ خمةًفة -حٌحة –اًخل رمي اًثاليث ٌَجرمية حٌةًة ) اًعث اًرشؾي من هخةجئ

ًَوَ  موة ًوا اًخوضويبأن  خةهوثاؤىل  حتدًدٍ ٌَعوث اًرشوؾي( ؿوىل  سوةشادليةئَوة اًرشوؾَة املدًِوة ابلأ  ذةلالأ مون خوالل اؤ

زدوةث وحب ورهبةة وشوف ادلرميوة ومرحىهبوة شوتأهن ؿَمَة من مـعَةث  وحوواب حتدًود وثدـوة ذلكل ًخـوه، ذاهوةالؤ بأو  اًوربا ت اؤ

ادليةئَووة  ذةلوؿَوووم الأ  حووي ٌ ووِي فِووم ادلوز امليوووظ ٌَعووث اًرشووؾي واًضووَق( اًواسووؽ) اًـووةم ادليووةيئ يففِومووَاًلووةهون 

يت اًعث اًرشؾي وثذِةن اًـالكة اًم ومفِو  مفِوم اًلةهون ادليةيئ اًـةم ومن مث سريدٌةول، اًرشؾَة واًـالكة اًيت حرجعٌِل جَ

 زدةثادليةئَة اًرشؾَة مكطعَح مث حتدًد مفِومَ اًلةهوين ه ذِي ًالؤ  ذةليف حه هخعرق ملفِوم الأ ، بأول مرحرحرجعٌِل يف 

  .اثن رمرحيف  وؿالكذَ ابًلةهون ادليةيئ ونذا ابًعث اًرشؾي

را  اًعث اًرشؾيبأن  ا يف ُذا اًشتأناؾخدةز  اكن يف اضهل يفثةجة فرغ من فروغ اًعث وـمل فةن اًد مَة اخملططوة اؤ

د   الأمروهفس ـضالث كةهوهَة مله ثفِد كِةم ؿالكذَ ابًلةهون واًيت ثخ ىل فامي ًلدمَ من حَول  ـمل اًابًً ردة ًد مَة ُو

 ومة ًلدمَ ُو الآخر من حَول يف جمةل اًلةهون.ادليةئَة .  ذةلاًرشؾي ًلأ 

 يةيئواًلةهون ادل  ث اًرشؾياًع: بأول مرحر

 ُوذا حتدًود مفِووم لك موهنٌل وهفضوي يف سةشلذيض يف الأ ث  ان اًـالكة اًيت حرجط اًعث اًرشؾي ابًلةهون ادليةيئ

مون ًثور جـضوة  مفِوموة واسوـة وضوَلة ًخضومن مطوعَح خرُذا الأ بأن   ملفِوم اًلةهون ادليةيئ اؾخدةزابأول امليوال اًخعرق

ًيلف ؿىل حلِلة اًـالكوة اًويت حرجعوَ ابًلوةهون  مث هدٌةول مفِوم اًعث اًرشؾي بأول يف معَث ثوضَحَ ًلذيضاًخدةش 

 .يف معَث اثن جوخَ خةض واًلةهون ادليةيئ جوخَ ؿةم

 ًرشؾيواًعث ا حرامجـمل الؤ  ًلةهون ادليةيئاوؿالكة فِوم م : بأول معَث

يففِووم اًلوةهون  اًخـًروف جود ا ًلذيضو واًعوث اًرشوؾي حورامجـومل الؤ  اًلةهون ادليةيئاًـالكة اًيت حرجط  ان حتدًد

 اًعث اًرشؾي.و  حرامـمل الؤ ج ذَمث نفرغ من فروغ اًلةهون مث ثذِةن ؿالك  مكطعَح ادليةيئ

 يةيئَلةهون ادل املفِوم اًـةم ٌ: بأول فرغ

 .من فروغ اًلةهون اثهَةن هوهَ فرؿة  مث ؾبأول مفِومَ الأمر حتدًدؾن املفِوم اًـةم ٌَلةهون ادليةيئ ًخعَث  ٌَحدًر
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 طعَحمك اًلةهون ادليةيئ: بأول

ويه ( اًلووةهون ادلووزايئ، كووةهون اًـلوووابث، اًلووةهون ادليووةيئ) املطووعَحبأو  ن اًد وومَةتأ جداًووة ًعوورخ اًد ووة ل حشوو

ر  مىٌووةوالأ  سمٌووةمطووعَحةث ؾرفووت ابخووذال  الأ   Droit) اًلةهوهَووة ثفضووي ج وومَة اًلووةهون ادليووةيئ هؼمووةجـووظ الأ اؤ

Criminel ) خر كةهون اًـلوابث واًدـظ الآ(Droit Pénal) را  املطوعَحه افضوي فتأي  اواحود ةمفِومو هلوٌلبأن  اذزنيوةاؤ

و اًخطدي ً  اً َوهَةث اًيت من شةهنة  اًلةهون الأوىلفةن اًد مَة  الأمروهمٌل ٍىن ، حتدج اضعرااب هيدذ اجملمتؽبأن  ُو

ة الأ ثويح جاًيت ؾرفت يف اًدداًة واسرمترث ًوكت ظوًي ( Droit Criminel)ادليةيئ  كي خعورا ـلةة ادليةًة ذون كُر

  ابًخل رمي اًثاليث ٌَجرمية. واًيت ػِرث لحلة واملدٌُة

Le droit pénal a été pendant longtemps et encore parfois appelé droit criminel (ce que 

peut laisser entendre que seuls les crimes sont réprimés), alors que le droit s’attache à 

réprimer des actes moins graves: délits, contraventions, selon la classification tripartite des 

infractions.)  

مووثٌَل ُووو وازذ  La Peine ؿووىل اًـلوجووةانمج ؾوون اًونووزي ( Droit Pénal)مطووعَح كووةهون اًـلوووابث  يف حووه

   .(Poena)ابملطعَح اًالثُين 

ًـوورب ؾوون اًوو  ابدلووز  بأن  ر ل ابشاؤ )وارا اكن جـووظ اًفلووَ ًفضووي مطووعَح اًلووةهون ادليووةيئ مـخووربا اهووَ شووةمي 

شُبة فةملرشغ ٌ رخـمي ابٌَلة اًـرجَة اًلةهون  الأمرومؽ ركل فةن اسرخـٌلل بأي من ُذٍ املطعَحةث ل ًلر من  (سةيالأ 

لووةجهل ابًفرو وورَة كووةهون اًـلوووابث ٌو وورخـمي مطووعَح كووةهون الؤ  لووةجهل ابًفرو وورَة كووةهون حوورا ادليووةيئ ًو اث ادلزائَووة ًو

 وثدـة ذلكل ػِرث كواهه حٌةئَة مذفرؿة ؾن اًلةهون (code pénal et code procédure pénale) اث اًـلةجَةحرا الؤ 

 droit pénal des ًلأؾوٌللواًلوةهون ادليوةيئ  - (droit pénal de la famille) الأرسيادليةيئ فِلوةل اًلوةهون ادليوةيئ 

affaires) (-  ٌَـيف ادليةيئكةهون و (droit pénal de la violence) 

ويه اًلوةهون ادليوةيئ زئُ ورَة زوالج زاكئز( ) ؿىل ذؿةمةث ًلوماًلةهون ادليةيئ ه مفِوم ؿةم واسؽ بأن  وارا اذزنية

 اث ادلزائَة.حرا اًـةم واًلةهون ادليةيئ ارلةض وكةهون الؤ 

(Il y a trois principaux blocs dans le droit criminel: Le droit pénal général, le droit pénal 

spécial et la procédure pénale) 

 واحد مهنة . ًخـه اًخـًرف خ  ومن مثةُذٍ اًفروغ مذالسمة ممكةل ًدـضِة اًدـظ بأن  واذزنية

 لةهوننفرغ من فروغ اً اًلةهون ادليةيئ: اثهَة

اجملمتوؽ  جموغ اًلواؿود اًلةهوهَوة املخضومية ثطودي فِو، كةًدَة اًخـةًزف اًفلَِة ثضميت مفِومة واسـة ٌَلةهون ادليةيئ

 .احامتؾيُو كةهون ادلرمية ومة ًخودل ؾهنة من زذ اًفـي بأو  ٌَجرمية ومرحىهبة

 droit pénal deثضوميت مفِوموة واسوـة ٌَلوةهون ادليوةيئ املوضووؾي)بأهنوة  ن مة ٌ دشوف مون ُوذٍ اًخـوةًزفاؤ 

fond( واحرايئ )droit pénal de forme)  املمتثوي  املشنة ملفِوموَ اًضوَق ُذا اًلةهون ومن مث ًخـه ثفطَي بأحزا

 . وم ؤوًَة مرحىرهية وحتدًد اًـلوابث املعدلة اجملرمة فـةليف ٍلوغ اًلواؿد احملدذت ًلأ 
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(Dans ce sens plus étroit, qui sera retenu ici, le droit pénal peut être défini comme 

l'ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les 

personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont 

applicables. Plus brièvement encore, le droit pénal peut être présenté comme l'ensemble des 

règles ayant pour objet la détermination des infractions) 

 (Le droit pénal général) اًلةهون ادليةيئ اًـةم -1

موة بأو  لك اًلواؿود املخـَلوة ابدلرميوة واجملورم واًـلوجوة( ابخملخرصو املفِود) ٌشرمتي ؿىل اًلواؿد املشوونة ًو  ادلورامئ

 (اًيؼًرة اًـةمة ٌَلةهون ادليةيئاضعَح ؿىل ج مَخَ )

 (LE droit pénal spécial) ارلةضاًلةهون ادليةيئ  -2

 ة وؾلوخهتةبأزاكهنثـًرفِة و ًخضمن لك اًلواؿد ارلةضة خ  حرمية من حِر 

 (La procédure pénal) اث ادلزائَةحرا كةهون الؤ  -3

 ضٌلانث احملةمكة ادلزائَة اًيت حتخوي ضودازت ادلميلراظَوة واؾخدوةزا اث اًواحرة الثدةغ يف اظةزحرا يف ثكل الؤ  ٍمتثي

 ذوةل اًلةهون. ثتأسُسجش  احد ؾيةرص بأهنة 

ىفي   ةمكة فِيي اًاكفوي سلةًوة املوواظن يف مواهجوة اجملورمهومن ذون  اث ادلزائَة وحيحرا الؤ بأن  بأنرث اًختأهَدٍو

  ةوساث اً َعة.بأًضة  ويف مواهجة

(Même sans procès, la procédure pénale est un moyen de protection du citoyen: contre 

les malfaiteurs et contre les abus du pouvoir) 

ة لزثدةظَ ابذللوق واذلرايث الأ حرا فلةهون الؤ   َةسةسر اث ادلزائَة ًـد يفثةجة هتر اًزاًو

(La pierre angulaire de cette matière est naturellement le code procédure pénale. La 

procédure pénale est particulièrement liée aux droits et libertés fondamentaux) 

وكووةهون  حوورامهوهووَ ووودذ ٌَخطوودي ابًـلووةة ملوورحىيب الؤ ( وكووةذالأ ) كووةهون اًـلوووابث ُووو كووةهونبأن  وذلكل ًلووةل

 خراي .ة ؿدم ؾلةة الأ بأسةسسواي ( هوهَ ًخحر  الأ ) اث ُو كةهونحرا الؤ 

(Pour mettre en évidence la répartition des rôles entre le droit pénal et la procédure 

pénale, on dit souvent que «le Code pénal est le code des malandrins tandis le Code de 

procédure pénale est celui des honnêtes gens ». Le premier a pour objet de réprimer les 

auteurs d'infractions, tandis que le second est dominé par le souci d'éviter que des innocents 

soient punis) 

مٌذ ازحاكة ادلرمية واًدحر ؾن  ةاثدةؾِ اًواحثاث ادلزائَة ًخ ىل يف اًلواؿد حرا وابخملخرص املفِد فةن كةهون الؤ 

 .اث ادلزائَة ثـخرب يفثةجة مهزت اًوضي جه ادلرمية واًـلوجةحرا الؤ  اذق فةنوحش  ، وةمكخًَلةًة مرحىهبة و 

(Elle constitue le trait d'union entre l’infraction et la peine) 
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  (La criminologie) حرامؿالكة اًلةهون ادليةيئ جـمل الؤ : فرغ اثن

فةهوَ ؿومل مذـودذ اًختخططوةث ، ُو احد اًـَوم ادليةئَة اذلدًثة واًيت ج ِم يف خدموة اًلوةهون حرامارا اكن ؿمل الؤ 

واذلي ٌ رخَِم من خرباث ؿمل الأهرثوجوًوحِة ادليةئَة وؿمل اًدَوًوحِة ادليةئَة وؿمل اًعث اًـلًل ادليةيئ ونوذا ؿومل اًويفس 

 ادليةيئادليةيئ وؿمل اً ُ رَوًوحِة 

وارا اكهوت اًـَووم ادليةئَوة  .حورام ادلزاسة اًـَمَة ٌَجرميوة واجملورم واًخطودي ًؼوةُرت الؤ ؿىل سةشو ٍرحىز يف الأ 

َة واحامتؾَة واًيت من خالًِة مجَـة ثخحدذ اً رَةسة ادليةئَة موثٌَل ُوو مروه و ةه جشرمتي ؿىل ؿدًد اًـَوم اًعدَـَة والؤ 

 : ( اذان1ٍجدلِة اًـَوم ادليةئَة املده ابًش  ) حرامابدلدول احملدذ ًـالكة ؿمل الؤ 

 
 ( 1ش )

را  ُذٍ اًـَومبأن  مة ٌ رخخَص من ثذِةن اًش  اؿالٍ بأهنة  اكهت ًِة راثُهتة امل رخلةل فةن اًـةمي املشو  جُهنة ُواؤ

 م تخرت رلدمة اًـداةل ادليةئَة.

 حراموذون اًلوض يف اًخـةًزف اًيت اخذَفت حشتأهَ جه اًخـًرف اًواسؽ ًـمل الؤ  حرامولؤذزا  مفِوم ؿمل الؤ 

Sciences criminelles 

Sur lesquelles devrait se fonder la politique criminelle, à savoir l’ensemble des 
stratégies et des mesures de prévention et de réaction face aux phénomènes 

criminels 

= accompagnements, 

soins aux auteurs et 

victimes de crimes 

= recherche des 

causes du crime 

Sciences 

Étiologiques et d’intervention 

Sciences forensiques 

et police scientifique 

= recherche des traces 

du crime, recueil de 

preuves 

- Criminologie 
- Sociologie criminelle 
- Écologie criminelle 
- Victimologie 
- Psychologie criminelle 
- Pédagogie, trav. 

social, etc. 

- Anthropologie criminelle 
- Médecine légale 

- Psychiatrie légale 

- Droit pénal, pénologie 

etc. 

- Criminalistique 

 

(Physique, chimie, 

biologie, biochimie, 

etc.) 

Sciences humaines et sociales Sciences 
naturelles 

Figure 1: Criminologie et sciences criminelles 
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  (M. SEELIG définit la criminologie comme: la science du crime) ؿمل ادلرمية: ابهَ

 ووشتأثَ وؾواكرَ.َ بأسردةجٌَدحر ؾن  حراميف اجملرم والؤ  حراموجه اًخـًرف اًضَق احملدذ ًـمل الؤ 

(Messieurs STEFANI et LEVASSEUR, ils affirment que « les sciences criminologiques 

sont celles qui étudient le délinquant et la délinquance pour en rechercher les causes, la 

genèse, le processus et les conséquences)   

ادلزاسة : ابهَ M. Léautéنٌل ٍراٍ ٍىون ح رَعة ويف راث اًوكت شةمال  حراملؤؾعة  ثـًرف ًـمل الؤ  واهَ سـَة

  واًيت حمتفطي ًدشمي ادلرمية واجملرم واًضحَة. حراماًـَمَة ًؼةُرت الؤ 

(M. Léauté qui considère la criminologie comme « l’étude scientifique du phénomène 

criminel » or le phénomène criminel se trouve essentiellement articulé autour du concept de 

crime de criminel et de la victime) 

مة ذامت جشو  يف مـةدلوة اًؼوةُرت  حرامهتا مجَـِة جـمل الؤ  خر اكفة اًـَوم ادليةئَة الأ بأن  ًدلى يف لك اذلةلث

 ِة.حرام الؤ 

 يةئَةادل  ذةلاًـمل اًرشؾي ًلأ و  اًلةهون ادليةيئ ابًعث اًرشؾيؿالكة : اثًرفرغ 

 ًرشؾيؿالكة اًلةهون ادليةيئ ابًعث ا: بأول

ابًلوةهون ادليوةيئ املوضووؾي واًشوق املخـَوق  املخـَوق ارا اكن اًلةهون ادليوةيئ يففِوموَ اًواسوؽ ٌشورمتي ؿوىل اًشوق

 .وجلِة اًـَوم اًرشؾَة ابًعث اًرشؾي اًيت حرجعَ مفة يه اًـالكة اًخدةذًَة ابًلةهون ادليةيئ احرايئ

بأن  اث راث ضةل وظَودتحرا كةهون اًـلوابث ونذا كةهون الؤ  بأحاكممن هطوض و اًىثر بأن  ٍىفي يف ُذا اًشتأن

 اًرهن املوةذي ٌَجرميوة ًخعَوث يف نثور مون احِوةنبأن  فرةًً ردة ٌَلةهون ادليةيئ اًـةم جند ا هلي ومكة ابًعث اًرشؾي

ىل  اٌَجو  مون ركل فٌخوةجئ ثلٍرور اًعوث  بأنورثوؿالكهتة اً ردذِة ًلِةم حرم مـوه جوي و  ضةابثحتدًد الؤ ) اًعث اًرشؾياؤ

را  اًرشؾي ثخدخي يف حىَِوف ادلورم وموة جفلراهتوة  060اهؼور ؿوىل سوذِي املثوةل املوةذت ) خمةًفوةبأو  حٌحوةبأو  اكن حٌةًوةاؤ

امل وؤوًَة ادلزائَوة مٌةظِوة اً والمة اًـلََوة بأن  من كةهون اًـلوابث( يف حوه موة ًخـَوق ابًورهن املـيووي فِىفوي ازجـة

 102اهؼور املوواذ ) اث ادلزائَوةحورا وابًً وردة ًالؤ  مون كوةهون اًـلووابث(47، 00، 02، 19اهؼر املوواذ ) ملرحىث ادلرم

مون ، 99، 98، 95املوواذ بأًضوة  اهؼور من اًلةهون املدين. ويف امللةجي 00، 05املواذ بأًضة  واهؼر( 019، 010، 156اىل

 .ِةث اًعثبأخالك املخضمن مدوهة  26/27/1990املؤزد يف 076-90املرسوم اًخيفِذي

( فِوو auxiliaire de la justiceابؾخدةٍز م ةؿدا ٌَـوداةل ) فةن اًعدُث اًرشؾي وابخملخرص املفِد يف ُذا اًشتأن

اًـون ٌَـداةل من خالل ج خٍر من ظور  اًلضوة  ٌَلِوةم ابًفحووض وارلورباث  (Le médecin-témoinيفثةجة اًشةُد)

اخذ ؾَية بأو  حضَة اقخطةة حفصبأو  نفحص حضَة حةذج مروز جلَة حتدًد اًرضز واًـجز رشؾياً عيب اًعةجؽ اًراث 

َوَ ؿََوَ اًلواؿود املِيَوة وابلأخوص اًرسو ًخـوه ؿََوَ مراؿوةت موة متَ و  اً ةئق ًخحدًد و ردة اًىحول يف ادلم اخل..من ذم 

  .يف حةةل افشة  اًرس مثال (Le médecin-inculpé) ميثي مكهتمبأن  ًوىن ابىهتةنَ ًلواؿد هميخَ ميىن، املِين
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 (La criminalistique) ادليةئَة ذةلًلأ  ابًـمل اًرشؾيؿالكة اًلةهون ادليةيئ : اثهَة

ًلواؿود  ارلةض واًـةم ُو يفثةجة نوخةل موذاكمةل ومذالسموة فوةن اًخعدَوق اً وَمي اًلةهون ادليةيئ حشلَِبأن  ارا اذزنية

فةهوَ ثدـوة  زدوةثالؤ  ًخضومن كواؿوداث ادليةئَوة حرا كةهون الؤ وارا اكن ، ٍرحىز ؿىل مـةًر اثجخةبأن  خعَثاًلةهون ادليةيئ ً 

را  خر ذلكل فةن لك اًـَوم الأ  هنة زدةثثدمع الؤ بأن  اكن من شةهنةاؤ ىل  اذلي ذفوؽ الأمرركل ُو  ج تخر رلدمذَ ادليةيئ فةؤ اؤ

ادليةئَة اًرشؾَة واًيت ثواهث ادلرمية مٌوذ ازحاكرتوة مون خوالل اًـموي ؿوىل  ذةلالأ  جد مَةبأو  اًرشؾَة ادليةئَةَوم اًـخروس 

ىل  حاكرتة واً ـياز  بأذةل حتدًد موؽ مفِووم اًلوةهون ادليوةيئ  جوه مفِوهموة واهَ ثدـة ذلكل ًخـه ؿودم ارلَوط، مـرفة مرحىهبةاؤ

حرا  ثـد يفثةجةبأهنة  اؾخدةزا فةؤىل خةهوث ؿومل اًعوث فوةن اًـَووم  اث ادليةئَةحرا اث ؿَمَة راث اًطةل اًوظَدت جلةهون الؤ اؤ

سوِةم اكًفزياي  واًىميَة  وحي اًرايضَةث خر الأ  آاثزيف ثلفوي  ًِة ذوز فـةل ًالؤ اًاكشوفة  ذةلالأ مجوؽ ادلرميوة مون خوالل  ب

 .ٌَجرمية ومرحىرهية

 ًرشؾيمفِوم اًعث ا: معَث اثن

ر  مهَوةمثور وابًوف الأ  اهَ ختطوص سـَة ًد ََط اًضو  ؿىل مفِوم اًعث اًرشؾي اؾخدةزا  ًخعَوث اند وةة اهوَاؤ

 املـةز  اًعدَة واًلةهوهَة.

)La médecine légale est une spécialité très stimulante, qui nécessite d’acquérir des 

connaissances médicales et juridique(. 

 مكطعَح ًعرخ اًد ة ل حشةن ج ومَخَ اًويت  موؽ جوه ؿَموه ؿومل بأول ُذا املفِوم هدٌةولبأن  الأمرومٌَ ًلذيض 

ابؾخدةٍز فرؿة من فروغ اًعث رو اًطةل اًوظَودت ابًلوةهون ابًيؼور  املفِوم ثتأضَي ُذا مث هدٌةول اثهَة، اًعث وؿمل اًلةهون

ٍهية  ًيخةجئَ اًيت مت اًخوضي آاثز ظدَة واًيت حرثث اؤ  ا كةهوهَة.ب

 La médecine Légale مطعَح اًعث اًرشؾي: بأول فرغ

راث  (اًرشوؾي) جـمل اًعث واًثةهَة اًطةلراث  (اًعث) الأوىل لكمخه ؿىلاملطعَح من خالل اًد مَة ٌشرمتي 

 .جـمل اًلةهون اًطةل

 soigné ou art de)فن اًشفة  بأو  واًيت ثـين اًـالح (Medicareاًالثًَِة )متأخور من ( Médecine) مفعَح

guérir  ) 

 l'identificationاوسوؽ ) ويفـوى( la loi) واًيت ثـين( legis) ( متأخور من اًالثًَِةLégalيف حه مطعَح )

de crime) 

فِوو ، يفـوى اًـوداةل() اًلوةهون وجموةليفـى اًطحة( ) جمةل اًعث: ةملطعَح مرثؽ ثالم جمةًهركل ف بأسةشوؿىل 

 املدذ ًخدةذل افاكز واًلواؿد واملدةذئ.بأو  املطدز

La médecine légale est une zone de rencontre de deux domaines qui sont la Médecine 

(c’est à dire la santé) et le Droit (la justice), entre lesquels, il y a un flux réciproque d’idées, 

de règles et de principes(  
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ىل  ذثبأ  ن اًـالكة اًوظَدت جه اجملةًهاؤ  حَلة اًوضوي اًويت حورجط اًلوةهون ابًعوث(  يفثةجة)اؾخدةز اًعث اًرشؾي اؤ

زسة جلَة اسِةم يف  انودٍ اًيةئوث هجةث اًخلةيض ادلزائَوة واملدهَوة( موثٌَل  بأمةم) ٌَاكفة وسذِال ًخـوًظ اًضحةاي الأمن اؤ

 .جملموؿة معي خمططة ٌَعث اًرشؾي يف اًوزَلة املوهجة Marc ROBERTاًـةم اًفرويس 

(Un document rédigé par le procureur général Marc ROBERT près la Cour d’Appel de 

Versailles, et remis par lui à un groupe de travail sur la Médecine Légale : 

« La médecine légale – ce pont lancé entre le droit et la médecine- participe à la sûreté de nos 

concitoyens et à l’indemnisation des victimes, tant pénales que civiles.») 

موة اذلي ًلدموَ اًعوث ٌَلوةهون؟ : الأولار اًد وة ل ، يفواكن مهَوةمون الأ  ًفورط ظورخ ج وةً ه ان ُذ اًوخالم

 اًد ة ل اًثةين مة اذلي ًلدمَ اًلةهون ٌَعث؟و 

 لةهوناًعث يف خدمة اً: بأول

 ًدوِح ٌَلووةهون املـرفوة وادلزاًووة املعَوجووة (La biomédecine) اًعوث وحتدًوودا اًعوث اذلَووويبأن  معََووة املؤنود

خةجة اًاكفِة وا ل اًشةفِة ٌَد ة لث اًيت اةزسرخَ ٌَفطي يف امل وةئي اًويت ثـورط ؿََوَ  بأزية ثـوط سذِي اًلةيض  ًالؤ

 ادل دي وادلًيس) ح دًة واًـيف بأرضازسـَة ًخعدَق اًلةهون . يف ُذا اًطدذ فةن حواذج املروز ومة ًيجر ؾهنة من 

اًلِوةم  وجرشوحي ادلثوة ٌَشوتخص يف حوةةل اًوفوةت يف ػورو  كةمضوة مون شوتأن لك ركل وحووة( وحي اًـيوف املـيووي

 فةن اًخحةًَي اًدَوًوحِة املثذذة ًوكةئؽ الأمروهفس ، ابًفحوضةث اًالسمة واًخلةٍزر سـَة وحبثة ؾن اذللِلة اًيت ثيوز اًلضة 

  Dosage de l’alcool dansوحتدًد و ردة اًىحول يف ادلم  empreinte génétiqueجطٌلث حِيَة )

ٍهية  اًيت مت اًخوضي خالل اًيخةجئيف احملةنٌلث من  ويه مجَـِة ثؤخذ يف اذل ردةن  من ظر  اًعث اًرشؾي.اؤ

 Les résultats vont servir pour les procès)) 

 اًعث اًلةهون يف خدمة: اثهَة

اًرشوؾَه حشو  خوةض ختضوؽ  ظدوة ًولأ حش  ؿوةم  ظدة ابلأ  همية اًعث امليوظةزسة ابأن  من ذون اذىن شم

كوةهون ) وان ُوذٍ اًلواؿود مرَيوة جلوةهون، همٌل اكهت ظدَـهتوة( la profession de la santé) يفِية اًطحة ًلواؿد ودذت

 همية اًعث. ِةثتأخالك جاملدٌُة  حاكمحٌلًة وحركِة اًطحة( ونذا الأ 

مون حتمكَ كواؿد كةهوهَة ًخفةذي احنورا   La transplantation d’organes  ؾضة الأ  فـىل سذِي املثةل سزغ

 (  16مىرز222املةذت ) ؾضة يف الأ املخةحرت خالل 

  رشؾيثتأضَي اًعث اً : اثًثة

 اًرشوؾَون( ظدوة الأ ) ميةزسَ خمخطون ًعَوق ؿَوهيم، بأحد فروغ اًعث اًعث اًرشؾي ُوبأن  ل خيخَف ازيةن يف

 اً ةؾَة ٌَىشف ؾن اذللِلة.  حبةجالأ  ظةزاؤ ٌ ةؿدون اًـداةل يف 

ecins légistes, est une branche de la médecine, exercée par les méd médecine légale (La

, afin de découvrir la vérité).tesenquêqui vise à aider la justice dans le cadre d’ 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-medecine-legale-dsk-vol-rio-paris-adn-parle-30804/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-police-scientifique-vraies-methodes-investigation-1202/
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ٍهية  اًيت مت اًخوضيفةًعث اًرشؾي ًدٌةول ادلواهث اًلةهوهَة اخملخَفة ويفيؼوز ادلزاسةث اًعدَة  آاثز واًويت حرثوث اؤ ا ب

 .كةهوهَة

(C’est l’étude de la médecine vue sous l’angle de ses implications avec le droit) 

را  اًرشؾي ن اًعثاؤ  اًـالكوةث اًويت  ثوسـة ًخ ىل يف بأنرثمفِومَ واذلي اكن  فةن سمةناكن كد ػِر من كةخر الأ اؤ

ذاز حرجعَ ابًلواهه و   .ج رَر اًـداةلبأو  تاؤ

(La médecine légale est la médecine considérée dans ses rapports avec l’institution des 

lois et l’administration de la justice) 

 اًعث اًرشؾي ثـًرف: 1

ٍمتثي اًعث اًرشؾي يف ثكل اًلواؿد اًعدَة اًيت ًوا اسورخـةهة رتوة ذلوي مشوةلك وم وةئي كةهوهَوة واؾوامتذ ُوذٍ 

 اًلواؿد ندًَي ؿَمي.

ـووي اًخـًرووف اًذ وورَط ٌَعووث اًرشووؾي اهووَ ركل اًختخطووص اذلي ميهتيووَ  بأو  ًعدُووث اًرشووؾي ٌَلِووةم ابرلوورباثاًو

 . املدهَة يف حب ة ؾن اذللِلةبأو  م ةؿدت اًـداةل ادليةئَةاًفحوض جلرط 

(Médecine légale: spécialité exercée par un médecin légiste chargé d’effectuer des 

expertises ou des constatations ayant pour objet d’aider la justice pénale ou civile dans la 

recherche de la vérité.) 

اًلعةؿوةث  وج ورَرمـةزفوَ يف خدموة ثيؼومي  جوضوؽ همةموَ اًعوث اًرشوؾي فورغ مون اًعوث ثوخ ىلبأن  ركل ًفِد

اؿداذ  ج ةؿد ؿىل اسدشةزاث يفـةزفَ او اسرخَِةم اث اًـمومِةذاز خةهث اسدٌ ةذ املرشغ واًلضةت وحي الؤ اؤىل  احامتؾَة

زسة اًلواهه وج ِر ؿىل  ثعدَقو   اًطحة اًـمومِة. اؤ

(La médecine légale est donc la branche de la médecine ayant pour mission de 

mettre ses connaissances au service de l’organisation et du fonctionnement du corps social. 

C’est ainsi que les législateurs, les magistrats et les administrateurs publics font appel à ses 

lumières ou s’inspirent de ses conseils pour élaborer ou appliquer les lois, ainsi que pour 

veiller au maintien de la santé publique). 

 اًعث اًرشؾي ُو فون ثعدَوق املـوةز بأن  يف اًلرن اًخةسؽ ؾرش ازحىز ؿىل Mahonان اًخـًرف اذلي اىت جَ 

 Louis Roche حشو  مٌةسوث ًِوذٍ امل وةئي. يف حوه ؿىل خمخَف امل ةئي اًلةهوهَة ثوضَحة وثف را اًعدَةواملدةذئ 

 املفِوم اًعويب املخيووغ يف كةًدوَ ًلوم ؿىل ضث فىر مة ُوثلٌَة جلدز  من بأنرثاًعث اًرشؾي ُو بأن  دجـد ركل جلرن ان

 اًلةهوين واحامتؾي

Mahon définissait à l’extrême début du XIXe siècle, la médecine légale comme « l’art 

d’appliquer les connaissances et les préceptes de la médecine aux différentes questions de 

droit, pour les éclaircir ou les interpréter convenablement » de même que Louis Roche plus 

d’un siècle plus tard: «Plus qu’une technique, la médecine légale est une forme d’esprit qui 

consiste à couler une notion médicale dans le moule si variable des lois juridiques et 

sociales.» 
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ًـود اًعوث ثوسؽ خوالل اًفووت املمخودت مون اًلورن اًخةسوؽ ؾرشو واًلورن اًـرشٍون حبَور ا  ُذا اًخـًرفبأن  جي

فِوو  ؾًرضوة ًوةوؾور  ثعووزا هدورا وخر  اًرشؾي مشرمتال ؿىل ثعدَق املـةز  اًعدَة ؿوىل امل وةئي اًلةهوهَوة املعروحوة

اهوَ ادلرسو اذللِلوي جوه اًلوةهون ، اهوَ يفثةجوة اًوراجط جوه اًعوث واجملمتوؽ بأنورثُو ظيب يفة ُو احامتؾي و  اًراجط جه لك مة

 .واجملمتؽ

(Tout au long des XIXe et XXe siècles, on observe un élargissement de cette définition. 

La médecine légale ne consiste pas seulement en l’application de connaissances 

médicales aux questions que pose la justice. Très progressivement, on observe une vision plus 

large qui fait de la médecine légale le lien entre le médical et le social, entre la médecine et la 

société. Véritables ponts entre la médecine, le droit et la société) 

ىل  ةهَ اسرخخدام املـةز  اًعدَوة واًدَوًوحِوة رتود  اًخوضويفوابخملخرص املفِد ٌَخـًرف ابًعث اًرشؾي  َوق ثعد اؤ

 يف اظةز اًدحر ؾن اذللِلة جلَة اجيةذ اذلي ٌَمـضالث املعروحة ؿىل اًلضة  اًلواهه ادليةئَة واملدهَة

 ًرشؾياًعث ا بأمهَة -2

جلَوة  واهَ فرغ مذتخطص يف ثعدَق املـوةز  اًعدَوة، اًعث اًرشؾي ُو احد فروغ اًعث حش  ؿةمبأن  ابؾخدةز

بأو  ابًعدُوث اًرشوؾي يف وةل اًـموي امليووظ الأمريف امهَخَ سوا  ثـَق  سةشالأ واًيت يه  اذلَول ملـضالث كةهوهَة اجيةذ

 يف ؤوًَخَ.  الأمر ثـَق

فِو ل ًلذرصو ، اًيت ًـرفِة ؿمل اًعث خر اهَ خيخَف ؾن جلِة اًختخططةث الأ  ةبأسةس اًعث اًرشؾي بأمهَةحمكن 

 نٌل اهَ ا ًـود خيو ل يف جرشوحي ادلثوة، و ةنح د الؤ  ادل م ول ؿىل حز  ودذ من بأؾضة ؿىل ذزاسة ؾضو وحِد من 

جخ وةوسٍ ٌَمِموة  -ركل اًفورغ يف وةه اًـوًرظ فِوو اجملةل اخملطوص ه اضودح اًشوةُد ؿوىل ثعووزٍبأن  جي يففِومَ اًلدمي()

 médecin)جعدُث املووىت  ووضف رتة اًعدُث اًرشؾي) thanatologie (مواثاًخلََدًة اًيت ؾر  رتة ويه ظث الأ 

des morts) – اًفحوض اًعدَة املعَوجة من اًلضة  ٌَضحةاي ونوذا ملورحىيب  اًَوم اًلةمئ خ  جي اًعدُث اًرشؾي اضدح

 اًعث اًرشؾي اًرسٍريبأو  وكدث اًد مَة املضةفة ٌَعث اًرشؾي ابًعث اًرشؾي ًلأحِة  حرامالؤ 

 (Médecine légale du vivant ou médecine légale clinique) 

 : ؾَةوارلربت اًرش  اًرشؾي جمةل اًعث: اثنفرغ 

 : هبأسةسيفواضَـَ اخملخَفة ًخ ىل يف جمةًه  ارا اكن اًعث اًرشؾي

   Médecine légale judiciaire اًعث اًرشؾي اًلضةيئ جمةل -

  Droit médical et déontologie .ِةثَ املِيَةبأخالك اًلةهون اًعيب و جمةل  -

 La médecine légale judiciaire: اًلضةيئ اًرشؾي اًعث جمةل: بأول

   (c’est le noyau dur de la médecine légale) اهَ اًيوات اًطَدة ٌَعث اًرشؾي
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ىل  اؾخدةزا اهَ هيا  La) ضوةابثالؤ  اًيةمجوة ؾون ادل وٌلهَة رضازجخحدًد وثلِمي الأ  خةهث جرشحي ادلثة فِو خيخصاؤ

traumatologie)  اط اًيةمجووة ؾوون اًـيووفالأموور و (la pathologie) واحنرافووةث احامتؾَووة (La déviances 

sociales) وجشتخَص مٌةسؿةث اًً ث (l’identification aux contestations en matière de filiation) 

ةاًد مم ) ًدٌةول اًعث اًرشؾي مة ًخـَق ابًدَوًوحِة من ركل بأنرثو   اذلدًثة( واًدَوهاميًو

ًيطث ؿىل حفوضةث اًـيف ادل دي وادلًيس وحفوص املوكووفه حتوت  اذلةلثاًلضةيئ يف لك  واًعث اًرشؾي

ىل  اًيؼر واحملدوسه مؤكذة  .وظث اً جون، مثي اًعث اًرشؾي اًـلًل ختطص اًختخطص اًرشؾي خةهثاؤ

(La médecine légale est une discipline originale par la diversité des thèmes abordés. 

Elle comporte deux grands domaines: la médecine légale du vivant et la thanatologie. La 

médecine légale du vivant regroupe notamment l’activité en unité médico-judicaire (examens 

des personnes victimes de violences physiques ou sexuelles, examens des personnes en garde 

à vue), la psychiatrie légale, la médecine pénitentiaire etc.) 

 : ةثَِبأخالك اًلةهون اًعيب و  جمةل: اثهَة

Le droit médical, la déontologie et l’éthique de la médecine:  
La déontologie vient d’un mot grec (ce qu’on doit faire) Elle se situe entre la morale 

(ce qui est bien) et le droit (ce qui est juste)  

مة ُو اضوة() ( واًلةهونامجيُو  )مةخالقفـهل( فِو مة جه الأ  مة جيث) مطعَح ًوانين ًفِد   

بأو  واؾورا  اًويت ًخوحوث مراؿةهتوة مون ظور  لك ظدُوثِةث اًعث ثخ ىل يف ٍلوغ املدةذئ واًلواؿود بأخالك 

 : اةزسرخَ املِيَة بأزية ضَديل بأو  بأسريةنحراخ 

ىل  ِةث اًعث جشرتأخالك ف كواؿد يف ٍلَِة  اهنةو ، مث ثطوز اذلةلث املَموسة واًوضـَةث اذللِلِة، اثدةغ مة جيثاؤ

 واًخـَاميثاملدةذئ  ِة ًِذٍثعدَل  منةرحو ، مرةذئ كةهوهَةو  ِةبأخالك ومرةذئ 

(La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout 

médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien doit observer et dont il s’inspire dans l’exercice 

de sa profession. La déontologie médicale indique: 1. Les conduites à tenir 2. Envisage des 

situations concrètes et réelles 3. Ce sont des règles, des principes de la morale, des principes 

juridiques, des modalités d’application de ces principes et des recommandations) 

ة من ا  حٌةئَوة ومدهَوة( املدٌُوة يف) خمخَفوة املشوةزة بأحواكمملِن ختضؽ ًلواهه و ان اةزسة اًعث حش  ؿةم نلُر

هميوة اًعوث واملخـَلوة ابًلواؿود اًواحروة الثدوةغ مون ظور   بأخوالقٌُوة يف مدوهوة د امل  حواكملأ خةهث ااؤىل  ٍلوؿة اًلواهه

ٌش بأن  املِية نٌل ميىٌَ ِةثخالك لأ املٌلزسة اًـمََة )مثال اىهتة  كةؿدت اًرس املِين ٌش  خعتأ هميَة وفلة  بأزية  ظدة الأ   

بأو  كِوةم امل وؤوًَة املدهَوة ًيجور ؾهنوةبأن  املٌلزسوة اًعدَوة ميىونبأن  ركل ًفِودبأن  ، راث اًوكت خعتأ حزائَة يف

 .اًختأذًذِةبأو  ادلزائَة
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 L’Expertise médico-légale اًرشؾَةارلربت اًعدَة : اثًثة

( ووًوالث اؿةضور، اًفِضةانث، اُوال اًعدَـة )هوازج اًزلسل من يفتخخَف مراحهل اًـمًرة و ةنمة ًطُث الؤ 

آي اذلواذج من ؿىل وخَ ازط وسلوظ اًعةئراث من بأؿوىل  املروًزة) اذلروة )اًيت ثتأيت ؿىل اخرض واًَةحس( ومت

واسذاذ ؿدذ حضةايُة ابلأخص من خالل اًِجرت كر اًرشوؾَة  قرىق املراهث اًدحًرة واًيت حزاًدثانَُم ؾن ، اً ٌلواث

آي اؤىل  ضف مةذًوة  رضازاملوودلت لأ  ؾيوف يفتخخَوف اضويةفَ ادل ودي وادلًيسوو  من كذوي حراممة خيَفَ الؤ و لك ُذٍ املت

ة ووو  آاثز ومـيوًة ًُس ابًِه خرُب  ُة.ب

احزا  حثر مذيةثرت بأو  امة حثثة ُةمدت) بأموااتاًاكئيةث اًذرشًة ًخو  من وزااة اًيت ثعةل  رضازان مجَؽ ُذٍ الأ 

بأو  جعوز اموة ذامئوةبأو  جـةُوةث) ثَفؼِوة مِوةٍ اًدحوةز واهنوةز(. واحِوة بأو  اشال  يف سوفوخ ادلدوةلبأو  امة حتت اهلةط

 وابًً وردة ًلأحِوة ، موهتوة بأسوردةةخً وِة و وحتدًد  ثخعَث اًخـر  ؿىل ُوًة احصةرتة مواثمؤكذة( ومجَـِة ابًً ردة ًلأ 

ؾيود  الأمورول ًخوكوف ، و وردة اًـجوز ادلامئ واملؤكوت( اًيةمجة ؾن ادلرامئ اًـمدًة وكر اًـمدًة وحتدًد رضازحتدًد )الأ 

ىل  اًيت ثَحق اًضحةاي جي ميخود حوت رضازحد ثلدٍر وثلِمي الأ  اجملرموة ًخحدًود مود  كِوةم م وؤوًَهتم  فـوةلمورحىيب الأ اؤ

و ( اٍمتخؽ ابًلو  اًـلََة من ؿدمَ وكت ازحاكة ادلرم) املـيوًة ة ٌَعوث اًرشوؾي ذون سوواٍ وركل بأسةسامليوظ  الأمرُو

ة من ظر  ادلِةث اخملخطة.  من خالل جنةُس  ارلربت اًعدَة اًرشؾَة املتأموز ابؤ

 مفة امللطوذ ابرلربت اًعدَة اًرشؾَة؟

 رشؾَةاًخـًرف ابرلربت اًعدَة اً  -1

حرا يففِوهمة اًـةم يفثةجة  ثـد ارلربت حرا من  اؤ زدةثجلَة ، اث اًخحلِقاؤ ٍهيوة  يف حةخة اًلضة  ٍىونوكةئؽ رضوًزة  اؤ اؤ

 كضةئَة. تأحاكمج ٌَفطي فامي ُو مـروط ؿَََ

(L’expertise est une mesure d’instruction, c’est-à-dire une décision tendant à établir 

certains faits nécessaires à la décision juridictionnelle)  

جلَوة  ة جخلٌَةث ظدَوةبأسةسملٌلزش اًعث واملخـَق  ي ًـِد جَاذل ثخ ىل يف هممة اًخحلِق وارلربت اًعدَة وفلة ذلكل

ذاز بأو  اجدا  اًربأي ثيوٍرا وثوضَحة ٌَمعةًث رتة سوا  اكن هجة كضةئَة  خةض . ثيؼميبأو  ًةاؤ

(L’expertise médicale se définit comme une mesure d’instruction confiée, soit par une 

juridiction, soit par une institution administrative ou par organisme privé, à un praticien 

médical qui reçoit une mission précise de l’ordre de la technique médicale afin de rendre un 

avis destiné à éclairer la personne commettante) 

حرا ثـخرب  ارلربت اًعدَةبأن  من خالل ُذا اًخـًرف خنَص ظيب من حِر املوضوغ وكوةهوين مون حِور : خمخَعة اؤ

 اًش 

(L’expertise médicale, se définit comme acte mixte: médical quant au fond et juridique 

quant à la forme) 

ٍهية  من خالل ركل فةن ارلربت اًعدَة اًرشؾَة يه اسدشةزت اًفٌَة اًيت ًَ ة اًلضة  ٌَفطي فامي ًـرط ؿَََ من اؤ

ل  واًيت ل ًدزوِة م ةئي راث اًعدَـة ارلةضة  من خالل ثيوٍٍر رتة من ظر  اًعدُث اًرشؾي.اؤ
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ونوذا ًوة ذاز اث املدهَوة والؤ حورا املخـَلة ابرلربت حش  ؿوةم جيطووض كوةهون الؤ  حاكماملرشغ هؼم الأ بأن  ذلكل جند

ونوذا املرسووم ارلوةض  اًيطوض ارلةضة جلةهون حٌلًة اًطحة وحركِهتوة  بأحاكم ابلؤضةفة اث ادلزائَةحرا هطوض كةهون الؤ 

 ِةث همية اًعثبأخالك يفدوهة 

  عدَةمنةرح ارلربت اً  -2

ةمنورهجة حب ث ادلِة املعةًدة  اًعدَةثخخذ ارلربت  جنةُس خـَق  لونذا اجملة ابؤ  ابدلِةث اًلضةئَة الأمراحملدذ ًِة ًو

خـد  ركل حي  (ًة وادلزائَةذاز املدهَة والؤ  ةث اًخلةيضهج)  ىل جي ًو  (extra judiciaire)ادلِةث كر اًلضةئَةاؤ

 :  ركل ؾرفت ا ارلربت ؿدًد اًامنرح مهنة بأسةشوؿىل 

اث امليطوووض ؿَهيوة جلووةهون حورا ويه ارلوربت املووتأموز رتوة موون ظور  اًلضوة  وفلووة ًالؤ : ارلوربت اًعدَوة اًلضووةئَة -

ـِد رتة، اث ادلزائَةحرا ًة وكةهون الؤ ذاز اث املدهَة والؤ حرا الؤ  ىل  ًو ارلربا  املٌلزسه ٌَعث اًرشؾي امل  َه ابدلودول اؤ

   رتذٍ ارلربت. الأمراًلةيض  بأمةمًعة ثتأذًة اٍميه ش  كر امل  َه ابدلدول املـمتد وؾيد اًرضوزت

ةجَة كطد ثـوًضِم ادل دًة ًضحةاي رضازثيطث ؿىل ثلِمي الأ : ًةذاز ارلربت اًعدَة الؤ  - وثيجز جعَث  ادلرامئ اُز

ـِد رتة ىل  من خََة امل ةؿدت اًولئَة ًو  ٍىون خررا كضةئَةبأن  خرر ظيب ًُس ابًرضوزتاؤ

)Cette expertise est pratiquée à la demande de la cellule d’assistance de wilaya, elle est 

confiée à un expert médical qui n’est pas l’expert judiciaire.( 

ٍهية  ًَ تأ : اًخةمه احامتؾي ارلربت اًعدَة يف جمةل - ظـون املوؤمن احامتؾوي اذلي ًيوةسغ اًلوراز اًعويب  يف اظةزاؤ

 .اًعدُث امل دشةز ٌَطيدوق اًوظين ٌَختأمِيةث احامتؾَةاًطةذز ؾن 

)Elle constitue une procédure de recours offerte à l’assuré social qui conteste une 

décision médicale rendue par le médecin conseil de la caisse nationale des assurances 

sociales(. 

يفثةجة ؿداةل جدًةل ًخحلق من خالل اثفةق املخرضز واملد ذث يف اًرضز ؿىل وضؽ حد ٌَزناغ من : الثفةق اًوذي -

ىل  واًخـوًظ ابٌَجو  مٌؼوز امل ؤوًَة حتدًد اًرضز من ظر  اًعدُث اًرشؾي ثوكؽ ؿىل اثٍر وزَلة ضَح جه اًعورفه اؤ

 .ي يف حةةل ثفةمق اًرضزثخضمن وخو  الثفةق اًوذي يفة يف ركل ؿدم اٌَجو  م رخلرال ٌَلضة  ح

(Accord amiable: (reconnue par le tribunal): C’est une convention qui intervient entre 

la victime et l’auteur d’un dommage corporel (ou les représentants). Cette convention met fin 

au litige existant entre eux à un double point de vue: la responsabilité ; le montant de la 

réparation). 

ىل جَجو  الأ : ارلربت اًعدَة ؾن ظًرق اًخحىمي - كةط خةض ًعَق ؿَََ احملمك ًفطي يف اًزناغ ؾن ظًرق ظرا  اؤ

 ارلربت اًيت حتدذ اًرضز وؿىل ضواة حيدذ اذلمك اًخحىميي كمية اًخـوًظ.
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اث املخدـوة حورا وذون ثفطوَي ًالؤ  اًلضوةئَة منوورح ارلوربت اًعدَوة اًونزي ؿوىلمن خالل رهر ُذٍ اًامنرح هفضي 

خوي ابًخـَوه واًورذ والأ  اث ادلزائَوة واملخـَوقحورا ًة وكوةهون الؤ ذاز اث املدهَة والؤ حرا كةهون الؤ  بأحاكمحشتأهنة واملدٌُة يف 

 .اجملةل ادليةيئارلربت اًعدَة اًلضةئَة يف ؿىل  بأنرثو َط اًضو  بأن  هيمية من ركل بأنرثو 

  L’expertise médicale judiciaire ارلرورت اًعدَة اًلضةئَة -3

ىل بأ  حمتَوة اٌَجوو  بأموةمجيد اًلةيض هف وَ  يف اظةز م ـى اًدحر ؾن اذلَول ٌَمـضالث راث اًعةجؽ اًفين ُوي اؤ

اًعوث وكوٍر مون اجملوةلث فةرلدر اخملخص سوا  يف جموةل ، ًفم ًلز ُذٍ املـضالث اخذطةض من هلم املـرفة وادلزاًة

واحرة اًخعدَوق يف اًزناؿوةث  ُذٍ املـةز  وان كر اًلةهوين( ميخكل مـةز  ؿَمَة يف اخذطةضَ )وظدـة يف اجملةل خر الأ 

حًرخوَ ثخوكوف ) اًـمي اًدةًف ارلعوزت سوا  ابًً ردة ٌَمهتم من ركل فةرلربت اًعدَة اًرشؾَة ثـد يفثةجة بأنرثجي و ، اًلضةئَة

ارلربت ارلةظئة ثيـىس ؿىل ) ؤكت( وابًً ردة ٌَـداةلاملبأو  اًـجز ادلامئارلربت يه اًيت حتدذ ) اًضحَةبأو  ارلربت(ؿىل هخةجئ 

 مسـة اًلضة (

 اث اًلضوةئَةحورا واًوراجط اذلي ٍورجط املـرفوة اًعدَوة ابلؤ  َةسةسور ثـخورب مهوزت اًوضوي الأ  فةرلربت اًعدَة اًرشؾَة

حرا )  اث اًـداةل(اؤ

(Trait d’union incontournable entre la connaissance médicale et la procédure de justice)  

 بأمهَوةارلدر اًعيب اًرشؾي ميخكل يف اظةز اخذطةضَ ثلٌَةث ؿةًَة وذزاًوة راث بأن  ويف ُذا اًطدذ جيث اًخيوًَ

ر  ل  اًلوةهون كور مَوزم خوراي ارلدور حواكموفلة لأ  اًلةيضبأن  يف ُذا اًشتأن زمغاؤ اهوَ يف جموةل اًعوث اًرشوؾي انذزا موة اؤ

و  ٌ درـد ارلربت اًعدَة واهوَ اضودح موثهل مثوي  ارلدر اًعيب حيخي ماكهة ُةمة يف احملةمكوةبأن  اذلي ٌ رخدرؽ اًلول الأمرُو

 .ـةذةلوكواؿد احملةمكة اً حاكملأ  تأنرثف بأنرثاًلةيض خيضؽ 

(Il est rare que le juge ne se range pas à l’avis de l’expert médecin. Compte tenu de cette 

place fondamentale faite à l’expertise médicale lors d’un procès, l’expert, comme le juge, est 

de plus en plus soumis aux règles du procès équitable). 

  ادليةئَةيف املواذ  اًلضةئَة ارلربت -

L’expertise judiciaire en matières pénales 

اًدحور  يف ٌَم وةمهة، املـةًيةث واًخحرايث راث اًعةجؽ اًعيب ٍلوغ ٌشرمتي اًعث اًرشؾي يف اجملةل ادليةيئ ؿىل

 . اث املتأموز رتة من ظر  اً َعة اًلضةئَةحرا املفِدت ًالؤ  واملـَومةث اًرضوًزة ذةلؾن الأ 

(La médecine légale comporte, en matière pénale, l’ensemble des constatations et 

investigation de caractère médicale, requises par l’autorité judiciaire pour contribuer à la 

recherche des preuves et des informations utile à la prospérité des procédures).  

حورا يه  اًعدَوة ةن ارلوربتفيعَق امل  ُذا من حورا مون  اؤ  ادلِوةث اًلضوةئَة املوتأموز رتوة مون ظور  اث اًخحلِوقاؤ

جية  ؿىل ظَوث بأو  مة من ثَلة  هف ِةبأ عَث اًيَةجة اًـةمة و مة جبأ  جية  ابًعدؽحتلِق وركل بأو  ادلزائَة سوا  اكهت هجة حمك

 .اث ادلزائَةحرا الؤ  من كةهون 102ارلطوم نٌل ُو مره ابملةذت 
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اجخدائَوة واسورخاٌةفِة وزئُس ومكوة ادليوةايث  حداجوقرفة الهتةم وكةيض الأ وثدـة ذلكل فةن كةيض اًخحلِق 

مه واكفوة هجوةث اذلومك ادلزائَوة يفتخخَوف ذزخةهتوة  تخور وكضةت اًخحلِق ابحملمكة اًـََة يف اًلضةاي احملدذ اخذطةضِة ًِوذٍ الأ 

  َه رتذٍ اًلةمئة مؽ ثتأذًة اٍميه كروي شوؿوَ يف من كر امل  وبأ املـيَون جخـَه اًعدُث اًرشؾي من كةمئة ارلربا  املـمتدت 

ًََ  املِةم امل ريدت جعوةجؽ كور  يف املوواذ ادليةئَوة حمتوزي فةن ارلربت اًعدَة ويف ُذا اًطدذ جيدز اًختأهَد خالفة ٌَمواذ املدهَةاؤ

ر  اذلضوزًة . بأزية حضوزمه بأو  ظرا كر مَزم ابسرخدؿة  الأ  اًعدُث اًرشؾياؤ  ثيفِذ املِمة ول اخذ اكواهلم يف ثلٍرٍر

 مفة يه مواضَؽ اًعث اًرشؾَة اًيت حىون ثيطث ؿَهية ارلربت اًعدَة اًرشؾَة ادليةئَة؟

 Les différentes expertises demandées: موضوغ ارلرباث اًعدَة اًرشؾَة يف اظةز ادليةيئ -

 (Traumatologie) وادلروخ ضةابثالؤ  -

ًهتيي ضةابثاملـه جتأمر كضةيئ ًـةٍن الؤ  اًرشؾين اًعدُث اؤ  ىل  وادلروخ خملخَفة ًو  حتدًد اًـجز سوا  اكن مؤكذوةاؤ

ىل  نٌل اهَ ميىٌَ اًخوضي ذامئةبأو  -ًوا حىَِوف ادلورم معداي)حٌةًوة حتدًد اًوسةئي امل رخـمةل واهَ ؿوىل ضوو  هخوةجئ ارلوربتاؤ

 خمةًفة(. -حٌحة) كر معديبأو  خمةًفة( اكن-حٌحة

 (orpslevée de c) ثـر  يفطعَح زفؽ ادلثة) حفص حثة املخويف -

ىل  ًا جد خر من ادلِةث اًلضةئَة اخملخطة وهيد  ج وََط اًضوو  لؤساةل اٌَوذس حشوةن اًلمووط اذلي ٍىذيوف اؤ

و حرا  بأول اًوفةت ُو حتدًد سذث اًوفةت ومـةًية لك مة ه ؿالكوة يفحوَط ادلثوة و ادلثة ًفحص اًعدُث املـه  ًلوم جًَا  اؤ

آاثزمن ؿالمةث و  مة ًـرث ؿَََ ابلأمىٌة من خالل راث اًطةل وحفص ًدةش ادلثة وحتدًد وضـَهتة وزضد لك اًـالموةث  ب

 ارلطوضَة ابدلثة اكًومش واًـَوة ارلَلِة.

 L’autopsie médico-légale  اًعيب اًرشؾي اًدرشحي -

خحدًد جَ يف حةةل اًوفةت املشىو  فهيةًؤمر  اٍمنوورح  -ػورو  اًوفوةت -اًوفوةت بأسردةة -: جلَة اًىشف ؾن ادلثة ًو

 حتدًد ُوًة ادلثة. -اتزخي اًوفةت –اًعيب اًرشؾي ٌَوفةت 

 De l’autopsie médico-légale: جرشحي ادلثة -

حورا  اًرشوؾي ٌَلِوةم يفِموةٍنف اًلوةيض اخملوخص اًعدُوث  ادلثة ًشتخص ودذ وجـد اًخحلق من ُوًة جرشوحي  اؤ

را  اًلووول مووة -حتدًوود اً ووالخ امل وورخـمي –وسووذث اًوفووةت  واًدحوور ؾوون اتزخي -ٌَجثوة  ؾضووة حفووص الأ  -اكهووت ملةومووةاؤ

 اًخيةسََة واًىشف ؾن لك ارلطوضَةث.

 ولذتجرشحي حثة ظفي حدًر ؾِد ابً -

وان ُوي ودل يف الأ : همموة اًدرشوحي حمتثوي يف اًدحورًعفي حدًر اًـِد ابًولذت فوةن  ًخـَق جبثة الأمروارا اكن 

ي ثَلى ؿالخة. –حتدًد اتزخي وسذث اًوفةت  -ؿةصبأن  واًلول –مِخة بأو  ُي ودل حِة -حتدًد وكت ولذثَ -اًعدَـي  ُو
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 ؾؼمي مذدلي َُ بأو  جرشحي َُ  ؾؼمي -

را  ؾوٌل: فوةن املِموة ثخحودذ يف اًدحور ويف حةةل اًىشف ؾن َُ  ؾؼموي وي  و وةناًِوَ  اًـؼموي لؤ اكن اؤ ُو

وضوف بأي  -حتدًود اتزخي ذفون حثوة اًِوَ  -حتدًد سن اًِوَ  -حتدًد خًس اًَِ  -مذدلِةث َُ بأو  اًَِ  اكمال

 بأي بأثر ٌَـيف.بأو  ؿالمة خةضة

 De l’expertise toxicologique (ارلربت اً مَة) خربت اًد مم --

حشة  وحتَََِوة سوـَة ثؤخذ ؾَيةث سوائي من ادل م والأ ، اًد ممبأو  ًد ممياب وؾيد اشدرةٍ، يف اظةز اًدرشحي

 ثر اً مي.ًخحدًد الأ 

  De l’expertise criminalistique خربت اًدحر ؾن ػرو  ادلرمية ومرحىهبة

 وشوف وج وَِي اًيت من شةهنة ثوضَح ػرو  ادلرمية املرحىرة خلٌَةثاهَ اًفرغ اذلي ٌشرمتي ؿىل ؿدًد اًـَوم واً 

 . مرحىهبةحتدًد و 

 وخبوربت اًخيةسوََة ٌَضوحَة ؾضوة من ؿىل م رخو  الأ بأو  من اٌَدةش املتأخورتمين بأو  كعراث ذم جلؽ مفثال ؾَيةث

اًشوـر بأو  املوينبأو  دلرمية اًلذي فةن جلوؽ ادلم ابًً ردة الأمروهفس ، ميىن اًخـر  ؿىل ادلةين (l’A D N)اًدطمة ادلًَِة 

   . ج ةؿد ؿىل مـرفة ادلةينبأن  شةهنة جـد ارلربت ادلًَِةجب م امللذول من  اًيت ًـرث ؿَهية

 De l’expertise psychiatrique: ارلربت اًـلََة --

ٍىون مرحىهبة ؿوىل بأن  فةن اًرهن املـيوي ٌَجرمية ًلذيض ارا اذزنية اة ثَلِيةٍ من خالل مفِوم اًلةهون ادليةيئ اًـةم

آخر مون  07اكوافوَ ًِوة واهوَ حىٌر وة ذلكل هطوت املوةذت  بأزيوة ٍىون ممتخـة خاكفة كواٍ اًـلََة بأن  ذزاًة يفة ًلوم جَ ويفـى ب

مون  0اًفلورت  تأحاكمل ؾلوجة ؿىل من اكن يف حةةل حٌون وكت ازحواكة ادلرميوة وركل ذون اخوالل جو) كةهون اًـلوابث

 07مون اًـلوةة نوٌل وزذ جويص املوةذت  ؾفوة ًوُس الؤ  اهـدام اًرهن املـيوي ًلذيض اذلمك ابًربا تبأن  وابًرمغ من( 01املةذت 

ة ٍىون وكت ازحاكرتة ممتخـة خاكفة كواٍ اًـلََة وابًخدـَة ًخحموي امل وؤوًَة بأن  مرحىث ادلرمية امةبأن  فةملؤند اً ةًف رهُر

اهَ وكوت ازحواكة ادلرميوة اكن فةكودا ًلوواٍ اًـلََوة وابًخدـَوة ٍرفوؽ ؾيوَ اًـلوةة  وامة، وحيمك ؿَََ ابًـلوابث امللرزت كةهوان

يف مؤس وة  مون كوةهون اًـلووابث جوضوـَ 01املوةذت بأحواكمل ًـةكث جلدز مة ًخخذ يف شةهَ ملذضوَةث و ،لهـدام اذزانَ

 اسدشفةئَة ًلأمراط اًـلََة ذله شفةئَ .

را  يف حه املذهوزت وجـد امذثوةه ٌَشوفة  حيوة   01اؿواٍ ادليون جـَد ازحاكجَ ادلرم فةهَ خيضؽ ٌَـالح يففِوم املةذت اؤ

وي وحودٍ ذون سوواٍ ًخلٍرور موةبأن  ؾن ادلرم امللو  من ظرفَ . را  لك ُذٍ اذلةلث ثولك ٌَعث اًرشؾي اًـلوًل املُؤ اؤ

ر  حوةةل ادليوون اؿوثوَ جـود ادلورم وا ٍىون مـوةرصا هبأن  بأو رماكن مرحىث ادلرم ممتخـة جلواٍ اًـلََة وكوت ازحواكة ادلو اؤ

ل الؤ بأو  ذاهةالؤ  اهَ ل جيوس وكضة املؤند كةهوان  ًََ  وفلة ملة ًخوضيؾفة  اؤ  .اط اًـلََةالأمر يف ارلدر اخملخص اؤ

ىل  سوةشامل ؤوًَة ادليةئَة هتد  ابلأ  فةن ارلربت اًـلََة يف جمةل سةشوؿىل ُذا الأ  را  موة حتدًوداؤ اكن مرحىوث اؤ

 ثيفِذٍ ٌَجرم. بأزية جلواٍ اًـلََة  ادلرم ٍمتخؽ

(L’expertise psychiatrique, en matière de responsabilité pénale, est destinée à 

déterminer si l’auteur d’un crime ou d’un délit jouissait d’une capacité de discernement et 
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d’une liberté de décision au moment de l’exécution de l’infraction ou s’il était en état 

d’aliénation mentale lui interdisant toute maitrise de soi). 

 Expertise médico-psychologique اًيف ةهَة ارلربت اًعدَة -

وارا اكن ركل جيوة  ؿوىل ، حفوص هف وةين حرا ًتأمر ابؤ بأن  فةهَ جيوس ًلةيض اًخحلِق تخر فلرهتة الأ  68 ؾٌلل ابملةذتاؤ 

ل  ٍرفظ ُذا اًعَثبأن  وةمَِ فَُس ًلةيض اًخحلِقبأو  ظَث املهتم  جلراز م ذث.اؤ

ة ثخـَق ابًفحوض اًـلََة واًيف ةهَة ومذةجـة اًعفي يف مرانوز اسدشوفةئَة بأحاكمثضمن  كةهون حٌلًة اًعفيبأن  نٌل

 .سٌلغ اًعفي بأزية وهف ةهَة ٌَخىفي جَ حصَة وهف رَة ونذا حضوز هف ةين 

هص ؿىل ثـًرف اًـالح مون اذموةن وهَفِوة اساةل  يف حه اًلةهون املخـَق ابًوكةًة من اخملدزاث واملؤثراث اًـلََة

 ( 8و 7و 6املواذ، 11فلرت 0املةذت ) ة من خالل مواذٍمذتخطط يفؤس ةث

ومن حِر اًعدَـة املمتزيت ٌَـالكوة اًلةمئوة  ُدا من حِر الأ  خيخَف ؾن ظث اًـالح فةن ظث ارلربت يف اٍهنةًة

ونذا من حِور اًخلٌَوةث امل ورخخدمة ومون حِور اًخوتأزر احامتؾوي  جه اًعدُث اًفةحص وجه اًشتخص وي اًفحص

 اًيةمج. 

ىل  ففي اًعث اًـاليج اًلةًة اًـالحِوة متَوي  اًخلََوي مون حودت املورط يف حوه ؾىوس ركلبأو  حتلِوق اًشوفة اؤ

 مة مت  كةًخَ اًدشتخَص كطد حتدًد وثلدٍر ًُس اًدشتخَص كطد اًـالح سـَة ًخحلِق اًشفة  جي كةايث ظث ارلربت

آزا  فٌَوة جختأضوَي ؿَموي  ثلودميركل فةهَ ًُس مؤس ة ؿالحِة جلدز مة ُو مذتخطص يف  بأسةشجشتخَطَ وؿىل  ب

 . جيةذ حي ٌَمش  اًلةمئ ؾن ظًرق اًعث اًرشؾياؤ  ٌَجِةث اخملول ًِة ثعدَق اًلةهون من مٌؼوز

 حفص من ذون ؿالحو  اًعدُث اًرشؾي = ظدُث من ذون مًرظ: اكهت امللوةل و من مثة

(Le médecin légiste = un médecin sans patient, un diagnostic sans soin). 

 َمَة(اًـ و  اًرشظة اًخلٌَة) ادليةئَة ذةلًلأ  واًـَوم اًرشؾَة ارلربت اًعدَة اًرشؾَة: اثًرفرغ 

L’Expertise médico-Légale et La Criminalistique (La Police Technique et Scientifique) 

اًعث اًرشؾي ُو اًـومل اذلي ٌ وتخر املـوةز  اًعدَوة رلدموة اًلوةهون مون خوالل ارلورباث اًعدَوة بأن  ارا اذزنية

رو ؿالكة خاكفة اًـَووم اًويت  اًعث اًرشؾيبأن  وان ركل ًفِد، راث اًطةل ابًوكةئؽ اجملرمة ذةلالأ رتة سـَة ًخحدًد  املتأموز

را  بأخور من هجوة ومون هجوة  حرامابملفِوم اًواسؽ ومن مث فِو مرثدط جـمل الؤ  حرامثـةجل الؤ  اًعوث اًرشوؾي  بأسوةشاكن اؤ

اذلي اظَوق  اهَ ٌش  حز ا من اًـمل ركل ًـينبأن  من خالل املـةز  اًعدَة فِي حرامالؤ  بأذةلًيطث ؿىل اًدحر ؾن 

اًـَمَووة يف اجملووةل ادليووةيئ واذلي ؾوور   ذةلمث لحلووة ابلأ  Sciences Forensiques ؿََوَ يف اًدداًووة ابًـَووو م اًلضووةئَة

 (.Sciences Techniques et scientifiques اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَةبأو ) La criminalistique يفطعَح

ابًيؼر ملة ؾرفذَ ُذٍ املطعَحةث واًيت خرسث اثر اًخعوز اًـَمي من هجة  سوذجَظ من الأ حي ًخذه ارلَط الأ و 

لةًة اًيت ؾرفهتة ؿرب اذللث زدةثمواهدة ثعوز الؤ  بأخر ومن هجة  و اًذرشًة جد ا ابًـطوز اًددائَة ًو    اًـرص اذلةيل ُو
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ادليةئَة راث  ذةلخرسث من خالل م ـى اًدحر ؾن الأ  ادليةئَة اًيت اذلي ًفرط اذلدًر ؾن جمةل اًـَوم الأمر

ىل  سوِةةاؤ هـورح ومون ذون بأن  ًخـوه ًِوذٍ اًـَوومًوىن كري اًخعورق ، مرحىهبة اًـالكة ابدلرمية ًىشفِة وحتدًد ؾورط اؤ

ادليوةيئ جـود  زدوةثالؤ و  حشو  ؿوةم زدوةثادليةيئ ؿرب مراحهل كدمية وحةرضا ملة ًِذا اًخعوز مون اثور ؿوىل الؤ  زدةثثعوز الؤ 

  اًـَمَة حش  خةض. ذةلػِوز الأ 

 يةيئ ادل  زدةثثعوز الؤ : بأول

لأي وةمكة وشظ ل قين ؾيَ ًخحلِق اً ر اذل ن  سةشوابًيدِ ة الأ  اذللِلةاًختأهَد ذلاث  ًـخرب يفثةجة زدةثالؤ 

 ٌَيؼةم اًلضةيئ.

(La preuve, selon Domat, est « ce qui persuade l’esprit d’une vérité ». Elle constitue, par 

voie de conséquence, la base de tout procès et la condition sine qua non d’une bonne 

administration du système judiciaire). 

اؾخدةز اًلواؿود اًويت حتومك  َة يف امليةسؿةث اًلضةئَة وادليةئَة جطفة خةضة وثوضي اًدـظبأسةسر  زدةثان م تأةل الؤ 

كةمة اًخواسن جه حٌلًة اجملمتؽ وحٌلًة اذلرايث اًفرذًة. زدةثالؤ  آت اجملمتؽ من خالل م ـي اؤ  يفرب

(La question de la preuve est donc essentielle dans le contentieux juridictionnel et plus 

particulièrement dans le contentieux pénal, certains s’accordant même à dire que les règles 

qui régissent la preuve sont « le miroir » de la société, laquelle est en quête d’un éternel 

équilibre entre la recherche de sa protection et l’atteinte que cette dernière risque de porter 

aux libertés individuelles). 

لحوغ  Montesquieu اهَ ؾور  ثعووزا وحتوول مون خوالل اذللوث اًخةزخيَوة وان زدةثواًثةجت جطدذ هؼةم الؤ 

 رضوزت جَوزت اًلواهه ابًخةزخي وجَوزت اًخةزخي ابًلواهه() الل ملوًخَ يف نخةجَ زوخ اًلواههازثدةظ اًلواهه ابًخةزخي من خ

(Si Montesquieu note dans De l’esprit des lois qu’il « faut éclairer les lois par l’histoire 

et l’histoire par les lois », c’est bien que les disciplines juridique et historique sont intimement 

liées). 

 ادليةيئ يف اًلةهون اًوضـي اًيت ثـىس اًلواؿود اًويت ثلورزث ًضودط سوَو  زدةثمن ُذا امليعَق هدٌةول هؼم الؤ 

ادليةيئ يف جرشًؽ مة ًـود امه مؼِور دلزخوة اًخعووز  زدةثهؼةم الؤ بأن  اؾخدةزا اجملمتـةث وفلة ٌَحلرة اًخةزخيَة اًيت ػِرث رتة

 اًدرشًـي.

 يةيئادل  زدةثمراحي الؤ  -1

 : ادليةيئ مخس مراحي زدةثالؤ ؾر  

ِة - مرحةل اًخلدٍر اًشتخيص) ل  ذةلمورحةل الأ  - اًلةهوهَوة ذةلمرحةل الأ  – مرحةل احذاكم ًلً  مورحةل  – كٌةؾَوَاؤ

 (اًـَمَة ذةلالأ 

كوت اًفرذ ًالكذطةض جيف َ وكوت اًلرَةل ًالكذطوةض ) ثـمتد اًلوت من خالل اهخلةم واخذ ابًثتأز الأوىلةملرحةل ف

  من ادلةين جـد اًخخًل ؾيَ من ظر  كرََخَ(

 .ازثلت ًخـمتد ؿىل اًلوت اًَِة ًخحدًد املرحىث ٌَجرم  اًثةهَةاملرحةل و 
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ية  من ظر  املرشغ ذةلاؾمتدث ؿىل اًـلي وامليعق من خالل حتدًد الأ  اًثةًثة واملرحةل ملة ًَطدح ًله اًلةيض ُز

 .بأذةلحيدذٍ املرشغ من 

ر  ويه امه اًراجـة واملرحةل ةبأو  ذةلثخ ىل يف مٌح اًلةيض سَعة ثلدًٍرة هدرت سوا  فامي خيص كرول الأ اؤ  ثلدٍُر

واذلورايث واملثةًوث ارلعورت املِودذت ٌَحلووق  اًـَمَوة را ث امليوةفؽ ازلوة ذةلوحمتثوي يف الأ املرحةل ارلةم ة  ابأخر و 

  اًفرذًة

را  و  واًثةهَة الأوىلاملرحَخه بأن   مت اسرخلية  ؾهنة يف كةًث اًدرشًـةث حبمكالأوىلٌَمراحي  زدةثاكهت هؼم الؤ اؤ

اًـَمَوة وجوه اًد وة ل بأي مون  ذةلاًيلود امللروول ابًً وردة ًولأ  كدث اثرا من املوةيض يف حوه جلِوة املراحوي ثخوتأز  جوه

هؼوةم ) اًلةهوهَوة( ام اًيؼوةم اذلور ذةلهؼوةم الأ ) افضي من وهجة هؼر اًـداةل ادليةئَوة ؟ اًيؼوةم امللِود خٍرناًيؼةمه الآ 

ل  ذةلالأ  ياؤ  ؟ـةذةلحيلق احملةمكة اً اًـَمَة ذةلجخاكمي مؽ الأ  اًيؼةمهبأن  كٌةؾََ( ُو

 ـَمَةاً و  اًلةهوهَة وا كٌةؾََ ذةلالأ  1-2

  من خالل اًلضةاي املعروحة ؿىل اًلةيض ادليةيئ)ادلزايئ( املَزم ابًفطي فهية حتت ظةئةل حرم اىاكز اًـداةل

 (Déni de justice) ًـِد  ًََ وةقسوـَة لؤحلوةق اذلوق و  جطودذُة اًدحور ؾون اذللِلوةاؤ ُس اًدةظوي وركل مون  اؤ

اهطوة  ُوذا بأو  حق اجملمتؽ() اًـلةة يفرحىث ادلرم حق اًضحَة( واىزال) خالل متىه املخرضز من حلَ اًيةمج ؾن ادلرم

 حق املهتم يف اًربا ت(.) جـدم اذاهخَ خرالأ 

طدح جوذكل  ذةلهؼةم الأ ) ودذ م ردلة من ظر  املرشغ بأذةلفِي اًلةيض حبثة ؾن اذللِلة ملِد جيؼةم  اًلةهوهَة( ًو

ل  ذةلم را؟ ام اهَ حر ل خيضؽ سو  ًضمٍر )هؼةم الأ  طدحكٌةؾََ( اؤ  جذكل خمرا؟ ًو

ل  ذةلاًلةهوهَة واثهَة اًخـًروف ابلأ  ذةل اًخـًرف جيؼةم الأ بأول اخةجة ؾن ركل هدٌةول  ذةلكٌةؾَوَ واثًثوة اًخـًروف ابلأ اؤ

ملرشغ من اًيؼوةمه واي ًختأهَد موكف ا من خالل اًـرط ثذِةن م ةوئ ووةسن لك ضيف مؽ اًختأضَي اًلةهوينو  اًـَمَة

 مهنٌل اكن املفضي ؟

 هوهَةاًلة ذةلهؼةم الأ  1-3

جـد اًختأند من ؿدم خدو  مٌعق اًلوت )فةمليخرص ًُس ابًرضوزت خًرئة واملهنزم ًُس حامت ُو املرحىث ٌَجورم( اكن 

زسوة  من خالل اًفالسفة وفلِة  اًلوةهون حنوو و ةينًخ َ اًفىر الؤ بأن  ًزامة وو موة جودث  اؤ هؼوةم ًـمتود امليعوق واًـلوي ُو

اًلةهوهَوة املىورش ملورحةل اهخلوةل مون مٌعوق  ذةلمرباظوزًة اًرومةهَة جؼِوز هؼوةم الأ واخر الؤ بأ  يف الأوىلمالمح خذوزٍ 

ىل  اًلوت مون  بأنورثاًواحروة الثدوةغ حرصوا مون ظور  اًلوةيض و  ادليةيئ زدةثالؤ  بأذةلحتىمي اًـلي فذدخي املرشغ جخحدًد اؤ

ووفلوة ًِوذا اًيؼوةم ثلَوص ذوز اًلوةيض ، اسودرـةذُةبأو  سووا  ًلأخوذ رتوة ذةلركل حتدًد املرشغ ٌَلميوة اًلةهوهَوة ًِوذٍ الأ 

 .ادليةيئ امللِد زدةثفةضدح سَدَة ًَحي وهل املرشغ ومن مثة اختذ ُذا اًيؼةم ج مَة هؼةم الؤ 

من اًلةهون  20املةذت  –كةهون اًـلوابث  201 املةذتؿىل سذِي املثةل): اًلةهوهَة ذةلن اًيطوض املىرسة ًيؼةم الأ اؤ 

 اث ادلزائَة(.حرا من كةهون الؤ  -018-017-016- 010 –املواذ املخـَق يفاكحفة اٍهتًرث 25-26
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ذاهةف) ًَحلق مطَحة املهتم ن مة حي ث ًِذا اًيؼةم اهَ مييؽ اًلةيض من اًخـ ف و ةوس اًلةهوناؤ  خورا ت املوهتم بأو  ةؤ

وو اهوَ حوي ووي وػَفوة اًلوةيض بأذةلودذت م ردلة من خالل   املرشوغ( وجنوم ؾون ركل احود امه مثةًوث ُوذا اًيؼوةم ُو

ضََة ًَحدج خَي ؿدم اًخواسن جه مطَحة املهتم ومطَحة اجملمتوؽ مون هجوة وحـوي ًلوه اًلوةيض يفوة ًخطووزٍ املرشوغ الأ 

ل  ذةلابًدرشًـةث اًخوخَ حنو هؼةم الأ  بأذ اذلي  الأمر. م ردلة  اكذيةغ اًلضةيئ() كٌةؾََاؤ

ل  ذةلهؼةم الأ  4 -1  ٌةؾََك اؤ

ظدـة املرشوؿة ول حيخمك حشوتأهنة سوو   زدةثًَ تأ ًاكفة وسةئي الؤ بأن  ؾعة  حًرة اًخلدٍر ٌَلةيض فهلاؤ رحىز ؿىل ٍ

 .ًََاؤ امللدمة  ذةلًخفق مؽ امليعق اًـلًل وه اكمي اذلًرة ًخلدٍر كمية الأ  يفة ًضمٍر

و مة اثدـَ جـظ من  را  ": ًلول اخن كمي ادلوسًة) ساليماًفلَ الؤ ُو بأسفر وهجوَ جوـتأي و  ػِورث بأمـةزا ث اًــدلاؤ

 (  " ذًٌــَو  ظًرلــة فــمث شوورغ هللا

مون كوةهون  227-019-012- 010 املواذ) ؿىل سذِي املثةل: هؼةم اكذيةغ اًشتخيص() واملرشغ هرش ُذا اًيؼةم

وكراز  1987 /22/26 اًلرفة ادلزائَة-كراز احملمكة اًـََة: احهتةذ اًلضةيئ من خاللوثتأهَدا ًخعدَلَ  اث ادلزائَة(حرا الؤ 

  18/21/1982ـََة اًلرفة ادلزائَة احملمكة اً 

اًَوم يف اًدرشًـةث ادليةئَة )مؽ وحوذ جـظ اسرخثٌة اث( فةهَ ا ٌ مل من اًيلود  ُذا اًيؼةم ُو اًشةئؽبأن  ومؽ

وو اكن ضوـَفة خيوي جلةؿودت "اًشوم ًفرسو ًطوةحل  هوهَ ميس جلًرية اًربا ت واحِةان ح ذث اؾامتذ اًلةيض ؿوىل بأي ذًَوي ًو

ثفَوت مون ح وط زكةجوة احملمكوة اًـََوة امليطودة  امل دٌد ًالكذيةغ اًشتخيص ُو م ةةل موضووؾَة ا ُذا اًيؼةمبأخر املهتم" و 

 فلط ؿىل زكةجة ثعدَق اًلةهون ًوُس ؿىل اًوكةئؽ

 يةيئادل  زدةثاًـَمَة وادلوز امليوظ رتة يف الؤ  ذةلالأ  -1-5

را : اًرشؾَة اؾٌلل ظدـوة حبلِلوة ذةلوابلأ  من مٌعَق اًدحر ؾن اذللِلة بأسوفر وهجوَ و  ػِوورث بأموـةزا ث اًـوـدلاؤ

( ًخعَوث اٌَجوو  لأي ذًَوي ـوةذةلحتلِوق اًـودل )احملةمكوة اًبأن  مفوةذ اًفىورت فوةن " ذًٌوــَو  جـتأي ظًرلــة فوــمث شووورغ هللا

 مرشوغ سـَة ًىشف اذللِلة . 

را  يف ُذا اًطودذ  ذةلاًلةهوهَوة اًويت ؾرفهتوة كةًدَوة اًدرشًوـةث ادليةئَوة ا ثـود ثلذرصو ؿوىل ثوكل الأ  ذةلاكهوت الأ اؤ

ة( فةن موة ثوضوي) ًىشف مـةا ادلرمية وادلةين اًالكسرَىِة ًَوَ  اًشِةذت واؿوا  وكُر َة يف سور بأسةًـوث ذوزا  اًـوملاؤ

ىل  اًيت مت اًخوضي اًـَمَة ذةلادليةيئ كدمية وحدًثة من خالل الأ  زدةثالؤ   .اندشةفِة كدمية وحدًثةاؤ

ًََ  مة ثوضي وحتدًدا ( ووضوف رتوة Thanatologie موواثظوث الأ  اًعث اًرشؾي من خالل موة اظَوق ؿََوَاؤ

 . (médecin des morts)جعدُث املوىت  اًعدُث اًرشؾي

 Médecine légale des vivants ou médecine) اًعث اًرشؾي اًرسٍريبأو  ًلأحِة  مث اًعدُث اًرشؾي

légale clinique ) ىل اضوودؽ وارن  ادلدلًووة )جطوومةمووروزا ابًدطووٌلث  سووَحةًلأ  اًدةً وودِىِة ذةلخةهووث الأ اؤ

اكموراث املراكروة( )اًخطوٍر بأهجزتمث ، واسرخـرا  اًنث اًدوًُيس، وحتََي ادلم واً موم سريةنواًـه واًشـر وجطمة الأ 

 وشوف اًىوذة بأهجوزتو ، وشوف اًرسوؿة بأهجوزتاؿواط املراسالث واًخلةظ احةذًر ابًخيطوت اًرسوي( و )واًد جَي
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(polygraphe )واًخحََوي اخملودز، واًخيوومي املليةظُيسو ( مطوي اذللِلوةsérum de vérité ) اًدطومة اًوزازَوةا بأخور و 

 .اًـَمي  زدةثحدزت ثعوزا يف جمةل الؤ بأ  واًيت) A D Nحتََي اسلظ اًيووي )

 يف اسدرـةذُة زمغ زدوث حصة هخةجئِة سةشاضعدمت يفددبأ املرشوؾَة واذلي ُو الأ  اًـَمَة ذةلُذٍ الأ بأن  ا

 (ضةيئموكف املرشغ واحهتةذ اًل): اًـَمَة ذةلمرشوؾَة وهتَة الأ  1-6

بأو  سووا  اكهوت معَلوة ذةلاًلرََوة ًخحدًود مرشووؾَة وملروًَوة الأ  ح ط اًركةجة اًلضةئَة ارا اكن املؤند جوخَ ؿةم

 حمكَََة فةهوَ ل ميىون اسودٌةذبأو  ضََة اكهتبأ كر مَزمة بأو  كر همَتأت مَزمةبأو  كر مرةشت همَتأتبأو  ودوذت اًلوت مرةشت

ل  ٍهية اؤ هوين وان احهتوةذ اًلضوةيئ يف جفحطِة كرََة من ظر  اًلضة  يف اًيؼةم اذلر ومن ظر  املرشوغ يف اًيؼوةم اًلوةاؤ

ويت بأ فو  ذًَوي  ُذا اًشتأن ابلأخص يف املةذت املدهَة اسرخلر ؿىل اسدرـةذ لك ذًَي مت اذلطول ؿَََ جعًرلة كور كةهوهَوة

 ارلطوضَة ومن مث فِو ذًَي كر شؾي. جَ    ة فِو ميس يفددبأ 

ؾى وِة فِوي ختضوؽ ُوذٍ  زدوةثؿَمَة ذاملة اكشفة ؾون اذللِلوة وكور كوةجةل لؤ  بأذةلوخد بأ وارا اكن اًخعوز اًـَمي 

ر خمخَف يف املةذت ادليةئَة الأمربأن  ًركةجة مرشوؾَة اذلطول ؿَهية اًلرََة مثٌَل ُو اًشتأن يف املةذت املدهَة بأم ذةلالأ  مة بأن  اؤ

اًـيف مثال ًـخورب ذًوَال كور مرشووغ  اًالكسرَىِة )اؿوا  اًيةمج ؾن ذةلاسرخلر ؿَََ خبطوض وحوة مرشوؾَة الأ 

ـد من كرَي ادلًَي كر امللرول(   اًـَمَة ادليةئَة .  ذةلخيخَف ؾٌل ُو م رخ د خبطوض الأ  الأمرفِي ًو

را  يف ُذا اًطدذ فةن اًد ة لث املرثدعوة  ـةذةلادليةئَة اً اكن اًدحر ؾن اذللِلة ًؼي اًِد  امسى ٌَمحةمكةاؤ

 اذلي ج وـى اًخوخوَ بأسوةشواًويت يه  ول ثيفطي ؾن ملذضَةث اًفـةًَوة واذلوزم بأمهَة بأنرثحىون  زدةثوكمية الؤ  تأسةشج

 ًََ  اث ادلزائَة .حرا الؤ اؤ

(Aussi, dès lors que la recherche de la vérité reste l’objectif majeur du procès pénal, les 

questions liées à l’origine et à la valeur de la preuve sont d’autant plus importantes qu’elles ne 

peuvent plus, dorénavant, être dissociées des impératifs d’efficacité et de célérité qui doivent 

également guider la conduite de la procédure pénale jusqu’à son terme).  

اًوسوةئي اًخىٌوًوحِوة جلَوة  ابسورخـٌلل حورامثعووز الؤ بأًضة  اًخىٌوًويج زافلَ اًخعوزبأن  من ُذا امليؼوز واؾخدةزا

ىل  ويف امللةجي هجة الهتةم جدوزُة ثَ تأ  فالث من اًـلةةالؤ  وثدـوة ، ُذٍ اًوسوةئي اًـَمَوة جلَوة وشوف ادلرميوة ومرحىهبوةاؤ

ٌَجِوةث اًلضوةئَة  خوالل موة ؾِود جوَ ادليةيئ ؾور  ثيوؿوة مون زدةثفةن هعةق اًرذوذ ادليةئَة يف جمةل الؤ  ًِذا اوشلةل

 .اًـَمَة ادليةئَة ذةلاث حشةن ح ط زكةجة شؾَة الأ حرا جوحوة اذلرض ملـةدلة احامتل جعالن الؤ 

(Cette préoccupation, qui explique que le panel des réponses pénales se soit largement 

diversifié au cours des deux décennies écoulées, a pour effet de confier fréquemment à la 

juridiction de jugement, saisie sur le fondement de l’article 385 du Code de procédure pénale, 

le soin de trancher d’éventuelles nullités de procédure.)  

اًـَمَووة اهـى ووت الآزا  موون خووالل موكووف اًدرشوًوـةث وموكووف احهتووةذ  زدووةثالؤ  ذةلوجووه مؤًوود ومـووةزط لأ 

  اًلضةيئ.
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 : رشغامل موكف  -بأ 

حيؼر بأي  و ةنثضمن ادلوةل ؿدم اىهتة  حرمة الؤ : 39 املةذت -)من ادلسرخوز 165، 07، 29 املواذ ابلظالغ ؿىل

و وةه واًال، وؿىل املـةمالث اًلةسرَة، ًـةكث اًلةهون ؿىل اًخـذًث بأي م ةش ابًىرامة.بأو ، مـيويبأو  ؾيف جدين بأو  َةاؤ

صوص اذلوق يف رسًوة  ًو  صوص اذلوق يف حٌلًوة حِةثوَ ارلةضوة وشفوَ . ًو : 47املوةذت  - ةز ابًذرشلؤ وا، املَِية

ل  0و1مراسالثَ واثطةلثَ ارلةضة يف بأي ش  اكهت. ل م ةش ابذللوق املذهوزت يف اًفلرثه  جتأمر مـَي مون اً وَعة اؤ

ل  ثضمن ادلوةل ؿدم اىهتة  حرمة امل ىن فال ثفذُش: 48املةذت  -اًلضةئَة. ًـةكث اًلةهون لك اىهتة  ًِذٍ اذللوق.  جتأمر اؤ

. اًلضوة  اًرشوؾَة وامل وةواتمروةذئ  بأسوةشًلوم اًلضة  ؿىل : 165املةذت  - اً َعة اًلضةئَة اخملخطة.مىذوة ضةذز ؾن 

وحٌلًوة حرايثوَ  واذلفةع ؿىل هرامذوَ و ةنحٌلًة سالمة الؤ  وحوجَةُذٍ اًيطوض ادلسرخوزًة ثضميت بأن  (مذةخ ٌَجمَؽ.

 .حق ارلطوضَة() يف اذلَةت ارلةضة حلوكَ يفة يف ركل ؿدم اىهتة 

ىل  مىوورز 222)حووه هطوووض كووةهون اًـلوووابث يف  ، ثخضوومن  وورمي امل ووةش ابذلَووةت ارلةضووة (0مىوورز  222اؤ

ىل  5مىوورز 65اث ادلزائَووة )حوورا وهطوووض كووةهون الؤ  حتوودذ ضووواجط اؿووواط املراسووالث وج ووجَي  (12مىوورز  65اؤ

املخـَلوة ابًلواؿود ارلةضوة ٌَوكةًوة مون ادلورامئ  20-29خةهث موة ثضوميخَ هطووض اًلوةهون اؤىل ، ضواث واًخلةظ اًطوزالأ 

ًىووهَة وحتدًود واًيت جدوزُة ثيؼم معََةث املراكرة الؤ  ( 9اىل 2) ؿالم والثطةل ابلأخص املواذاملخطةل جخىٌوًوحِةث الؤ 

واًيت ًخ ىل مهنوة  ادلسرخوز حاكماملىرسة لأ ، اث ادلزائَةحرا حرااة وفلة مللذضَةث كةهون الؤ اؤ اًضواجط اًلةهوهَة ووحوة 

موون كووةهون  010املرشووغ يفلذاوو املووةذت بأن  ابًوورمغ، اًرشووؾَة واملرشوووؾَة امللروووةل ختضووؽ وحووواب ملدوودبأ  ذةلالأ بأن  جوضوووخ

اًيت ًويص فهيوة اًلوةهون ؿوىل كور  حوالمة ؿدا الأ  زدةثيف املةذت ادلزائَة خاكفة ظرق الؤ  زدةثخةس الؤ بأ  اث ادلزائَةحرا الؤ 

 مفة موكف احهتةذ اًلضةيئ؟، اًخلدًٍرة ٌَلةيض ٌَدحر ؾن اذللِلة ثدـة لكذيةؿَ ارلةض ؾعة  اً َعةاؤ و ، ركل

 : ضةيئموكف احهتةذ اًل -ة

ًُ وت  واًويت ثثور ضوـوابث اذللِلة يفددبأ اًرشؾَة واملرشوؾَة يفواهجة من ؿدهمة مرثدط ذةلالأ  ملروًَة ن م تأةلاؤ 

ىفي، ركل زخي اًلةهون احمليميفة يف  من بأي اكن لؤجدا  اًراي فهية ابًَِية اذلرت ثًذةة لك من ًعرخ ج ة ل حشةن بأن  ٍو

 كر مرشوؿة( فةرا اكن ادلواة جيـم بأو  ٌَلضة  املخحطي ؿَهية جعًرلة كر كةهوهَة )كر شؾَة بأذةلفىرت ثلدمي 

ثربئوة اًوربي  بأو  فةن ركل ًـين اهخطةز اذللِلوة ًـلوةة املودان (Les défenseurs de la vérité )اهطةز اذللِلة

 خال  سذِهل.اؤ و 

 ـوةذةلفوةن ركل ًـوين حىوٌرس احملةمكوة اً( Les défenseurs de loyauté )اهطةز اًرشؾَة وارا اكن ادلواة جال

 اث كر اًرشؾَة(حرا واًيت متيؽ لك الؤ 

ر  ًوىون جضوواجط كةهوهَوة بأخور واملرشووؾَة اتزت  اتزت ًختأز  احهتةذ اًلضةيئ ٌَ ومو ابذللِلوة وجه ُذا ورا  اؤ

رفضوَ اهخطوةزا ٌَرشوؾَة واًفلوَ شوةزحة ًِوذا احهتوةذ ، ًلري ادلًَي املخحطي ؿَََ جعًرلة كر شؾَة اهخطةزا ٌَحلِلوة ٍو

 اسرخخَص ؾيةرص مزي من خالًِة جه اذللِلة واملرشوؾَة يف اجملةل املدين واجملةل ادليةيئ.

 : دينيف اجملةل امل

 La loyauté doit prévaloir sur la véritéوحوة مسو اًرشؾَة ؿىل اذللِلة 
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 (régime de loyauté) ؾن هؼةم اًرشؾَة ًواخَ خرفضَ فِية هخحدج فةدلًَي املخحطي ؿَََ جعًرلة كر كةهوهَة

 : يةيئيف اجملةل ادل 

 La vérité doit prévaloir sur la loyauté وحوة مسو اذللِلة ؿىل اًرشؾَة

ن ًلر امليمته ىل  ًىن ركل ُز  بأشوخةضادلؾوو  ؿودا  بأظورا لك مون ًخلودم مون بأن  موة ًفِود، اً َعة اًـةموةاؤ

   régime de la vérité هية ُية هخحدج ؾن هؼةم اذللِلةبأ ٍىون ملرول بأن  اً َعة اًـةمة جدًَي كر مرشوغ ميىن

شظوة ) كةهوهَوة مون ظور  اً وَعة اًـةموة يف حه هفس ُذا اًيؼةم ل ًلري بأي ذًَي مذحطي ؿَََ جعًرلة كر

 كضةت...( لهنم خيضـون ًيؼةم اًرشؾَة، كضةئَة

الك  ٌَوكو  ؿوىل اذزا  وفِوم ان لك مة رهر م رخخَص من ؿدًد من كرازاث ومكة اًيلظ اًفرو رَة هذهر جـضِة

ٌل.  اًيؼةمه اً ةًف رهُر

 )61/85559: زمق 11/66/2662 (كراز ومكة اًيلظ اًطةذز يف

 (boites de nuit) املاليه مداخي كةؿةث بأمةمكضَة اخذدةز حرمية اٍمتَزي 

Le « testing » pour les discriminations appliquées à l’entrée de certaines discothèques.  

ىل  ( ضد اٍمتَزي اًـيرصي دلتأثRacisme,-l’association SOSمجـَة اًي دت )بأن  مفةذٍ زدوةثاخذدوةز اؤ ُوذا  اؤ

ىل  ٌدلخول (des clients potentielsنزابئن ومتَه ) بأشخةضؿداذ جموؿة اؤ من خالل  ادلرم وكةؿوةث  كةؿوةث اًوركصاؤ

بأفةزكوَ مفوة اكن بأو  ملةزجة بأشخةضوزجَون و بأ  شخةض( ومن جه ٍلوؿة الأ boites de nuit et discothèques) املاليه

وة ثلودمت ازلـَوة املوذهوزت حشوىو  اٍمتَوزي اًـيرصوي ٌَيَةجوة ؿوىل  خٍرنوزجَه وحرض الآ مسح جدخول الأ بأن  سو  اثُر

ل  واًيت اتجـت م ري ُذٍ اًلةؿةث وحراش مداخَِة جمَس اسرخاٌة  زفظ ظَث ازلـَة وكاو جوربا ت املهتموه بأن اؤ

فذلر ٌَشفةفِة واهوَ اثور ظـون ازلـَوة كضوت اًلرفوة  ( هوهَ ميس حبلوق ادلفةغtestingم درـدا ذًَي ) ادليةئَوة حملمكوة ًو

خؤنود ( ح ق ا ح 010 ثلةجَِوة املوةذت) ق ا ح 007يفحخوو  املوةذت اًيلظ جيلظ كراز جمَس اسرخاٌة  مـَةل كضوة ُة ًو

جعرق كور شؾَوة وثدـوة ذلكل  املخحطي ؿَهية زدةثاسدرـةذ وسةئي الؤ  ابهَ ل وحوذ لأي هص كةهوين ًَزم اًلةيض ادلزايئ

 ـَة ملرول.ذًَي اخذدةز من ظر  ازل  فةن

(Pour censurer cette décision, au visa de l’article 427 du Code de procédure pénale, la 

chambre rappelle d’abord qu’aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter 

les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de 

façon illicite ou déloyale ; puis elle énonce qu’il leur appartient seulement d’en apprécier la 

valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire). 
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 (84837-65: زمق 11/65/62666) كراز ومكة اًيلظ اًلرفة ادليةئَة يف

ابحِة ًلأ   ظفةلاملخـَق حبَةست وهلي ضوز اؤ

كةم جخحوًي ضوز  خرابهعوان ُذا الأ  سرية( ًََخلي يفوكؽ ثالم مثََه 10صص كةرص ) ثؼةُر شظي يف مفةذٍ

اؿو   خر ويف اًثةهَة اثفلة ؿىل موؿد ًلة  مت من خاله اًلة  اًلرظ ؿىل اهعوان ُذا الأ الأوىلابحِة لأظفةل ه يف املرت اؤ 

 ابًواكـة.

 حتطوي ؿَهيوة جعًرلوة كور شؾَوة حِةست وهلي اًطووز واؿووا  بأذةلبأن  كراز ومكة اًيلظ اً ةًف رهٍر اؾخرب

و امر ورم مل ةسَ يفددبأ اًرشؾَة واذلي مييؽ اً وَعة اًـةموة  ًثدوث اسرخدزاح لزحاكة حرم من ظر  ؾون اًرشظة ُو

 .من اثدةغ ظرق كر شؾَة

را  خرًدلى يف الأ  ؾخدوةز مراؿوةت موة ثلذضوََ اذللِلوة وموة ًتأخوذ يف ا ادليةئَة ذةلاكن احهتةذ اًلضةيئ جطدذ الأ اؤ

ابة  واذلي ًوضود ذةلموة ًفرضوَ اًيؼوةم امللِود ًولأ  فةن املؤند يف ُذا اًطودذ يف اذلوةًخه مراؿوةت، ًخعَدَ مردبأ اًرشؾَة

ىفي يف ُذا اًطدذ مة كضت جَ احملمكة اًـََوة بأن  اكذيةغ اًشتخيص ٌَلةيض حي ًوو ادلًَي اًـَمي ًفطح ؾن اذللِلة ٍو

ة اًطةذز جخةزخي  موؽ اًخـودًي  املؤًود 02/11/0225واًلةيض جيلظ كراز جمَس ادلزائر اًطةذز يف00/26/0229يف كراُز

ىل  ؿةم انفذ ً  واحد من املهتمه جبرم اًزان امل دٌداؤىل  خبفظ ؾلوجة اذلذس مـخربا ُوذٍ ، َي ٍمتثي يف شًط فِدًوذً اؤ

 من كةهون اًـلوابث. 201احملدذت حرصا يف املةذت  زدةثاًوسرَةل ل ثدخي مضن وسةئي الؤ 

 ؾَة ادليةئَة اًرش  ذةلجـمل الأ  ؿالكة اًعث اًرشؾي: اثهَة

 اًخفىر املشوو  جوهانمج ؾن  ًوفوت ظوًةل مة ؾرفَ ُذا اًخعوزبأن  ادليةيئ ًخذه زدةثجـد ُذا اًـرط ًخعوز الؤ 

 .ًخطدز اكفة اًدرشًـةث سمةان وماكان  زدةثالؤ  مة حـي موضوغ، اًلةهون واًـمل

(Cette preuve, pour un esprit moderne, se situe aux confins du scientifique et du 

juridique, mais c'est là l'aboutissement d'une longue évolution du système probatoire, car le 

problème de l'administration de la preuve a dominé les législations de tous les temps et de 

tous les lieux.) 

ًََ  ن اًخعوز اذلي وضَتاؤ  ىل  ذثبأ  وفق اً ردي اًرشؾَة ثكل املخفق ؿىل حطوًِة خطوضة زدةثالؤ  بأذةلاؤ  خروساؤ

هتووة واًوويت  ووة ويه ؿوومل الؤ ج وومَةث ٌَـَوووم اًوويت ثيةٍو  Laوؿوومل اًعووث اًرشووؾي  La criminologie حوورامسووردق رهُر

Médecine Légale  واًـَوووم اًلضووةئَةScience Forenciques  ادليةئَووة ذةلؿوومل الأ بأو Criminalistique La  بأو

 La Police Technique et Scientifique اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة

هنوة مون بأهنة  ا هليبأن  ادليةيئ ؾرفت يفطعَحةث زدةثاًيت خرسث حشةن الؤ  ن ُذٍ اًـَوماؤ  ثضميت جـظ ارلَط فةؤ

ًخعَوث حتدًود  اذلي الأمور ذون خدل ظلى ؿَهية اًخداخي فامي جُهنة اة ضـث فِوم مودًولهتة وحتدًود اجملوةل اذلي خيطوِة

 ًِوة ُودفةبأن  يف اٍهنةًوةحي ًد رى اًوكو  ؿىل اًـالكة اًيت حرجط لك ؿمل مون ُوذٍ اًـَووم اًويت ثدودو  ج مَةهتة مفِوم

و مـةدلة اًؼةُرت الؤ   ( اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة) ادليةئَة ذةلالأ  اًواسؽ فـملِة يففِوهمة حرام واحدا ُو

La Criminalistique (la Police technique et scientifique) 
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اكن ول ٍوووزال مووودؿةت فووو (Sciences Forensiques) اًلضوووةئَة وبأ  اًـَووووم اًرشوووؾَة و نوووٌل ػِووور سوووةجلة جد ووومَةبأ 

ر  ـوووملو َامللطووووذ مٌووو حشوووةن ٌَد وووة ل  Forencics: اًرشوووؾَة )اًلضوووةئَة( د ووومَة اًـَوووومج  اضوووعالحة ؾووور اؤ

Sciences مث اثهَوووة جد ووومَة :Science Criminalistique مث اثًثوووة جد ووومَة :La Police Technique et 

Scientifique را  وموووة هفوووس  ثطوووث يف جموووةل واحووود بأي ًِوووةبأهنوووة  خمخَفوووة املووودًول ام اكهوووت ُوووذٍ اًد ووومَةثاؤ

ووو مووة و ووَط ؿََووَ اًضووو  يف ، املفِوووم ابًعووث اًرشووؾي مووة ذام ُووو  ؿالكووة ُووذٍ اًـَوووم يف حووه، اًثووةيناملدحوور ُو

اًـةموووي بأن  اؾخدوووةزا خةجووة ل ثخعَوووث اًىثووور مووون ادلِووودفوووةن الؤ ، اًـَمَوووة ادليةئَوووة ذةلَ ابلأ بأسةسووو الآخوور ًخـَوووق يف

وؾي سووردق يف اًوحوووذ ًووخ ىل يف اًلةًووة املشووونة جُووهنٌل ويه اًدحوور زمغ زدوووث اهووَ الأ  املشووو  جووه اًعووث اًرشو

 .زدةثالؤ  بأذةلؾن 

 La criminalistiqueادليةئَة  ذةلاًرشؾي ًلأ ـمل اً: مرحر اثن

يف اجملةل اًلةهوين جطفة ؿةمة ويف اجملي ادليةيئ  ؿمل ج رخلي مـةزفَ بأول اًعث اًرشؾي اكن يفثةجةبأن  ارا اكن املؤند

وو  ىل  بأذ اذلي  الأمورجطفة خةضة ُو جـوظ ارلَوط يف ثـًروف اًـَووم اًويت ػِورث جـودٍ وركل ح وذث ثوداخي املِوةم اؤ

ر  جشوو  فهيوة ُوذٍ اًـَوومبأًضوة  امليوظة ٌَعث اًرشؾي واًيت يه همةم  احملوفوه مون زخوةل اًلضوة  يف ركلاًلةًدَوة يفوة اؤ

 La) ادليةئَوة ذةلؿومل الأ و ( La criminologie) حورامفوال جيودون فركوة جوه ؿومل الؤ  ُوذٍ اًـَووم اخوذَط ؿَوهيم مفِووم

criminalistique)  

   .ًخ ىل يف ثداخي ثـةًزف ُذٍ اًـَوم وحي خَعِة مؽ ثـًرف اًعث اًرشؾي الأمروهفس 

 ُوذا اًـومل طعَحةثحتدًد م يفة يف ركل ادليةئَة اًرشؾَة ذةلؿمل الأ  مفِوموثدـة ذلكل وحيت ًد رى اًوكو  ؿىل 

و مة هدٌةوه يف  ًد تخر يف خدمة اًلةهون واًخـًرف رتة واذلي ًددو اهَ مجؽ جه ؿدًد اًـَوم  .بأول معَثُو

وو  ظورا وابًعدؽ ُذا اًـمل ه اجملةلث اخملططة ه وادلِةث والأ  اًلةمئوة ؿََوَ مون خوالل املٌلزسوةث اًـمََوة ه ُو

  اثن. معَثاملوضوغ اذلي هخعرق ه يف 

 ةئَة ادلي ذةلاًرشؾي ًلأ ـمل اً فِومم : بأول معَث

ل  ل ثخحلق ـةذةلاحملةمكة اً حلةقاؤ ةقاذلق و  ابؤ ُس ن ًخلفي مرحىهبة وؾلةجوَ ان و ، اًدةظي اؤ اًخطدي ٌَوكةًة من ادلرمية ُو ُز

ل  ًِة كةمئوة ل ثلوم فةًـداةلركل  بأسةشوؿىل ،  َّ زي ... رنزن مم ام ُّٱ، اًربي  ذاهةثفةذاي لؤ  اًربا توفلة ًلًرية  اؤ

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس... ُّٱ ًخحدًود املرحىوث ٌَجورم وؾلةجوَ ذون كوٍر زدوةثابؾامتذ اذل وة والؤ 
ةقحلةق اذلق و اؤ  ًخحلق مردبأ  ًويك .َّ مغ جغ مع ُس  اكن ًزاموة اٍهيم اذلومك جوه اًيوةشولك بأ من  من ظر  اًدةظي اؤ

ىل  ثدرؽ مثي مة رُثبأن  واًيت جيث وحوذ سردي معي اًدحر واًخحري ىل  من ٌ ـى: جلوه ركل فِىذوز َُجواؤ حتلِق اؤ

 اًـداةل واكةمة اذلق جيد ذومة اً ذِي اًاكمي ملدخلةٍ.

(…….. »L’homme qui lutte pour la justice et la vérité trouvera toujours le moyen 

d’accomplir son devoir tout entier» Victor Hugo- préface au châtiment) 
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 ة وثليص ملوفهيةزدةهتؾرفت سردال لؤ ، ػِوزُة مؽ اجملمتؽ اًذرشيجداًة من ُذا امليؼوز فةن اًخطدي ٌَجرمية ومٌذ 

ر ، عووز ازحواكة ادلرميوة راهتوةامل ةٍر ًخخعوز اً اكهت وي و   زدوةثمضوت ًووكوت ظوًوي ؿوىل الؤ  بأسمٌوةيف  مت اؾوامتذاؤ

مون خوالل ثَلوي ثرصوحيةث شوِوذ ادلرميوة وثَلوي  (La questionل)ؿوىل اً وؤااًلوةمئ  (La preuve orale) اًشوفوي

 La) ذةلفوةلؿوا  اكن يفثةجوة سورَد الأ ، كةًدَوة اًدرشًوـةث ٌَـموي جوَ يف اد ئسوة ػي ول ٍزال واذلي، اؿوا  مرحىهبة

reine des preuves)   

ر  ضواث مشىىة يف فةؿََهتةبأ اًشفوًة ثـةًت  ذةلُذٍ الأ بأن  لاؤ  ؾرفت يف نثر من اذلةلث ؿدم موزوكِهتوة فِويي اؤ

 (  faussetés des témoignages) سائفةاتزت شِةذت 

وو  (fourvoiements de la justice) ٌَـوداةل اؿوافةث مضوَةل بأخر واتزت  اذلي اكن مودؿةت ٌَخفىور  الأمورُو

 حىون ممكةل فاكن ا ةٍ اذلي فرضوَ اًخعووز اًـَموي واًخىٌوًوويجبأن  كيؿىل الأ بأو  حىون جدًةلبأن  ميىن بأذةلحبثة ؾن 

 حورايمامل رخًرط من ؿالمةث مةذًوة ًٌَشوةظ الؤ  (La preuve indiciale) ادلًَي املةذياًـَمَة امليعَلة من  ذةلحنو الأ 

ر (pièces à convictionsكٌوةغ ًواخوَ رتوة املوهتم ابدلورم )اؤ  بأذةلًخطدح يفثةجة ادلًَوي اذلي ٌشو   بأو  ثلفوي حزئَوةبأن  اؤ

ىل  ًوضيبأن  مثلةل رزت من مرسخ ادلرمية ميىن طدح ادلًَي املةذياؤ يفثةجة اًشوةُد اًطوةمت  جشىِي ادلًَي املوزوق جَ ًو

ىوذا جودث املـوةا  (Témoin muet qui ne ment pasٍىوذة)بأن  واذلي ٌ ورخحَي ادليةئَوة  ذةلًوربوس الأ  الأوىلُو

آاثزاًـَمَة ًخلفي  ( ALFONSE BERTILLONفاكن اجخاكز اًيؼةم اًـَمي ٌَخـر  ؿىل اجملورمه مون ظور  ) ادلرمية ب

جدزاسوة  (Sir FRANCIS GALTON)مث ًوتأيت، دلـي هؼوةم حتدًود ُوًوة اجملورمه هرثوجوًوحِةاذلي اؾمتد ؿىل ؿمل الأ 

خواضوي ثعووز الأ ، (l’étude des empreintes digitales) ضةجؽجطٌلث الأ   دلزاسوة ثلفوي ذلئوي ادلرميوة اًـَمَوة ذةلًو

ًَووَ  مووة مت اًخوضووي جفضووي  analyses)َ موون خووالل اًخحةًَووي اًعَفِووة واٌَوهَووة واًخطوووٍر اًشووـةؾي اًىووامي ؿوومل يف اؤ

spectrométriques, chromatographie, radiographie…)  املضووةُةت هجووةسونووذا ػِوووز (microscope 

comparateur)  حتت اسلرا  هجةس ابلأشـةو (monochromateur infra-rouge ) وحزوٍور  سَحةدلزاسة ملذوفةث الأ

َة يف بأسةسور جخحدًود سوذث اًوفوةت وسمهنوة واذلي ه كميوة  واسرخعةغ زواذ ُوذٍ اًـَووم جود ا مون اًعوث اًرشوؾي اًواثئق

ح وم  بأؾضوة و  بأهجوزتحبثوة ؾون اً وم يف  واًخحرايث ًىشف ادلرمية ومرحىهبة ًَهيوة ػِووز ؿومل اًد وممي حبةجمعََةث الأ 

 اً وةؾَة اًـَمَوة واوشوعة وثخواىل اجخاكزاث، املرحىث ٌَجرمبأو  ابًخـر  ؿىل اًِوًة ًشتخص اًضحَة اًضحَة مروزا

ىل  موة  شنتيف ٍلوؾِة اًيت اًـدًدت واملـلدت يف راث اًوكت و  ُذٍ اًـَوممن خالل  اًـَمَة خدمة ٌَـداةل ذةلالأ  ثلدمياؤ

 .(Sciences Légalesج مَة اًـَوم اًرشؾَة ) اظَق ؿَََ

خبطوووض ج ومَهتة جوي وحوي اخووذال   ؿودت مطوعَحةث مٌوذ جوداايث ػِوزُووة ؾرفوت ادليةئَوة ذةلن ؿَووم الأ اؤ 

ةاؤ وهجةث اًيؼر خبطوض  سوردق ػِووزا فوةن مطوعَح اًـَووم اًرشوؾَة اًرشوؾي اكن الأ فةرا اكن مطوعَح اًعوث ، ظةُز

(Foreensique Science ou Criminalistique اذل  خة  لحلة اكن مدؿةت ًدـظ ارلَوط ) جومجوة ُوذٍ اًـَووم  بأذ

 مون اٌَوذس ةساةل مة ٌشورتاؤ ًد رى  يك املطعَحةث ُذٍ وثدـة ذلكل ًخـه ًفِم، يفلةجَِة يف اٌَلة اًفرو رَة ابًعث اًرشؾي

ىل  بأول فرغيف  هخعرق  حتدًد مطعَحةث اًـَوم ادليةئَوة اًرشوؾَة واًويت ػِورث جـود اًعوث اًرشوؾي يف حوه هخعورقاؤ

 اثن.  فرغ الشرعيةًـالكة ُذٍ اًـَوم ابًعث اًرشؾي يف 
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 ةئَة ادلياًرشؾَة  ذةللأ ا ـَومجاًخـًرف : بأول فرغ

ل  مة جوه اًيؼوةم اًلوةهوين  (Anglo-saxon et romano-germanique) اًروموةهو حرموةينو  سرَى ووين جنَوواؤ

 ً  مهنة. اًخـرطاذلي ًلذيض  الأمر، طعَح اًـَوم اًرشؾَةمل زالج ةثج مَ وخدث

  Foreensique Science مطعَح: ولبأ 

وثـوين سوةحة اًلضوة   Forumمن اضي لثُوين  Forensicوًفؼة  Forensic Scienceجنَزًية ُو حرمجة من الؤ 

بأو  اًلوةهون اًلضوةيئ) ًفةئودت اًلضوة  ف ومي ذةلاكن املطعَح اًـمل اًلضةيئ وؿىل اؾخدةز اهَ مذـَق ابًدحور ؾون الأ  ومهنة

  اًرشؾي( 

ابملي ود ثوومج ابًعوث و ان ُذٍ اًد مَة مت اًـمي رتة يففِوهمة املذهوز مثال يف سٌورسا يف حه ل ثـمي فرو ة رتة

   (  médecine forensic = médecine légale) اًرشؾي

 :  من فِم ُذٍ املطعَحةث هـرط جـضة من ثـةًزفِة بأنرثٌوَمتىن 

ؿومل ذزاسوة واةزسوة ثعدَوق اًـَووم رلدموة اًلضوة  : Forensic Science ملطوعَح ٍىِةالأمر الأاكذميَة  ثـًرف -

شرمتي ؿىل   .(سريةنوظث الأ  -واهرثوجوًوحِة -مواثفروغ مهنة اًعث اًرشؾي )ظث الأ  ؿدت ٌو

(L’American Academy of Forensic Sciences définit les Forensic Sciences comme 

l’étude et la pratique de l’application de la science pour les desseins de la justice. Les Forensic 

Sciences intègrent des disciplines médico-légales telles que la thanatologie, l’anthropologie et 

l’odontologie.) 

واذلي  Criminalistique ل خيخَوف ؾون مطوعَح Science Forensique مطوعَحبأن  يف حه ٍر  اًودـظ

 خورواًودـظ الآ ، كطد اًخوضي ملـرفوة حلِلوة ادلورم ومرحىروًَلطد جَ اًدحر واسرخلالل مة ًو  من اثر يفرسخ ادلرمية 

 .الأولضَق جمةل من بأ  خرٍر  وان الأ 

 : Criminalistique مطعَح: اثهَة

ىل  ُوذٍ اًد ومَة اًفضوي يف ًـووذ  ورشو مؤًفوَ اخملطوص واذلي Hans GROSS (1893) اًلوةيض اٍمن وةوياؤ

مطووعَح  موورت م وورخـمال لأول املةذًووة اثزالآ  ثلفووي خمخَووف وماكهووة بأمهَووةؿووىل  )ذًَووي اًخحلِووق ادليووةيئ( واذلي انوود فِووَ

(KriminalistiK)  اثزكطد حتدًد اسَوة اًخحري امل دٌد ؿىل الآ (les traces ) .   

ج ِم يف متىه سَعةث اًرشظة واًلضة  مون حتدًود اًؼورو  ادلكِلوة اًويت مت  ٍلوؿة اخذطةضةث"  وًلطد جَ

اًفورغ اذلي ًوا اً وـي مون خواله مـرفوة هَفِوة  ابهوَ اهَ املطعَح اذلي ًفِود ؿىل اًفةؿَه"ازحاكة ادلرم فهية واًخـر  

وو، ازحاكة ادلرم وملـةُود اًعوث  واًخلٌَوةث امليوظوة ٌَضودعَة اًلضوةئَة مطوعَح مرهوث ٌشورمتي ؿوىل ؿدًود اًفوروغ ُو

ُوذا بأن  اًودـظ مون اًدوةحثهيف حوه ٍور    ومـرفوة ػورو  ازحواكة ادلرميوة ووشوف مرحىهبوة اًرشؾي سـَة ًخحدًود

امليوظ ًِوة همموة اًدحور ؾون مرحىوث ادلرميوة مون  ُو مطعَح ًفِد ج مَة اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة املطعَح يف حلِلذَ

  خالل اسرخلالل مة ًونَ من اثر مةذي يفرسخ ادلرمية.



 د/ بن نصيب عبد الرمحن: إعداد الطب الشرعي وعلن اإلجرام والعلن الشرعي لألدلة اجلنائيةحماضرات 

 

21 

املـوى اًواسوؽ : واذلي ه مـيَوةن اًـَمَة ادليةئَوة ذةلرتذا املفِوم ًفِد ابهَ ؿمل الأ  Criminalistique ان مطعَح

لطد جَ ٍلوغ الؤ  ىل  اث اًِةذفةحرا ًو  .حبر وذزاسة مةذًة ادلرمية كطد ا زدةهتة اؤ

(Au sens large, c'est l'ensemble des procédés applicables à la recherche et à l'étude 

matérielle du crime pour aboutir à sa preuve.) 

حرا من خالل  ابأول وركل حورا  اثهَوةادلرميوة و بأذةلاًدحور ؾون  اث اًرشظة امليوظ رتةاؤ اث ؿَمَوة امل ورخخدمة اؤ

 ًِذٍ اًـمََةث وفلة مللذضَةث اًلةهون. اظةز اث اًلةهوهَةحرا الؤ  اثًثةادلرمية و زدةثلؤ 

 اًـمََوةث اًويت ثيعَوق مون مرسوخ ادلرميوةاهَ ؿمل ممتزي وان خطوضَخَ حمتثوي يف لك  امة املـى اًضَق فِلطد جَ

 هو اًعوث اًـلوًل(، ؿمل اًد ممي، اًعث) خر ومن مث فةهَ ؿمل ًيفطي ؾن جلِة اًـَوم الأ  وثيطث ؿىل لك اثر ًو  جَ

  اخملةخر. يف همةهمة ثخحدذ اًيت اًـَمَة واًرشظة ادلرمية يفرسخ ًخـَق مة خ  اخملخطة اًخلٌَة ٌَرشظة جَ مٌوظ فين ظةجؽ

واًعرق اًـَمَة املخةحوة ٌَـوداةل مون اخوي مجوؽ  سةًَثُذا اًـمل ٌشرمتي ؿىل لك الأ بأن  ارن ًخذه من ذون مٌةسغ

ؿومل اً وموم اخل..( ، اًرشظة اًخلٌَوة واًـَمَوة، اهرثوجوًوحِة، اًعث اًرشؾي) ازحاكة ادلرم ووشف مرحىرَ ومهنة بأذةل

خروثوهوول مرسوخ ) ذةلادليةئَوة ًخـوداذ مهنجَوة ؿَمَوة زلوؽ الأ  ذةلجطودذ الأ  جودوزٍ رضوزي اسورخخدامَ حوراموان ؿمل الؤ 

( اذلي جي ود مؼِور اًخمنَط ادليةيئمرثدعةن ازثدةظة وزَلة مؽ ثعوز ) ادليةئَة ذةلوؿمل الأ  حرامادلرمية( وان لك من ؿمل الؤ 

و املؼِر املـد جيوة  ؿوىل ، ادلرميةزمس اًشتخص اجملِول اهعالكة من حتََي اًفـي ادلريم هف رَة امل رخخَص من مرسخ  ُو

دلى ؿمل الأ ، حراممـةز  ؿمل الؤ  و الؤ سةيٍمتزي ابًِد  الأ ( La criminalistique) ادليةئَة ذةلًو  .زدةث ُو

(La criminalistique est l'ensemble des méthodes scientifiques mises en œuvre par la 

justice et les forces de l'ordre afin de recueillir les preuves de la commission d'une infraction 

et d'identifier son auteur (médecine légale, anthropologie, police technique et scientifique, 

toxicologie, etc.). La criminologie est utile au criminaliste qui utilise cette discipline pour 

établir sa méthodologie scientifique de recueil des preuves (protocoles de scène de crime). 

Les deux sont aussi de plus en plus liées par le développement du « profilage criminel » qui 

consiste à dresser un profil psychologique d'un individu inconnu à partir de l'analyse de l'acte 

criminel perpétré et de la scène de crime, ce profil étant établi grâce aux connaissances 

criminologiques.  

Cependant, contrairement à la criminologie, la < criminalistique > a une finalité 

probatoire.) 

  Police Technique et Scientifique: اًـَمَةو  اًخلٌَة مطعَح اًرشظة: اثًثة

خالفووة ٌَمطووعَح فةهووَ  يف فرو ووة ٌشوورمتي ؿووىل اًرشووظة اًخلٌَووة واًـَمَووة criminalistiqueارا اكن مطووعَح 

 واًعث اًرشؾي اذلي ٌشرمتي ؿىل اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة Forensic science اجنَوسى وين

 La police Technique: اًرشظة اًخلٌَة -1

 اثزومجوؽ لك الآ ، واًلِوةم جـمََوة ثعوًلوَ وحرصو من ًًذلي ملاكن ادلرمية بأول حمتثي يف اخملخطه يفرسخ ادلرمية ومه

 خملرب اًرشظة اًـَمَة.  زسةًِةا مث وفلة ٌَلةهونوفلة ملة ثلذيض اًلواؿد اًفٌَة  واًدلؽ
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واذلي  Edmond Locardٌَرشوظة اًخلٌَوة واًـَمَوة  الأولمردبأ انود ؿََوَ املؤسوس  بأول متثي اثزان اًدلؽ والآ 

و مردبأ هلي الآ   tout الك اثطةل ًو  اثور بأن  اذلي مفةذٍ « Le principe de transfert de traces »اثزمسي ابمسَ ُو

contact laisse une trace » «  َو ابمس ضةحر  لك شور  يف اًوحووذ مذفورذبأن  ومفةذٍ KirKيف حه املددبأ اًثةين ُو

» « tout objet de notre univers est unique  ذةلٍرحىوز ؿَوهيٌل ؿومل الأ  اذلي سوةشالأ  ان ُوذٍن املدودبأٍن ُوٌلو 

  ويه اًد مَة اًيت ثيعدق ؿىل ؿمل اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة ادليةئَة

  La police Scientifique: اًرشظة اًـَمَة -2

حرا ويه من ثخوىل  مِودان ادلرميوة  يه شظوة تخور ارلرب ت ؿىل مة ًلدم ًِة من ظر  اًرشظة اًخلٌَة فِوذٍ الأ  اؤ

واًىشوف ًلِةسوةث ادل وم واًلِوةم خبوربت اًدطوٌلث  اسورخلالل اًدطوٌلث شظة اخملرب مٌووظ رتوة ييامة اًرشظة اًـَمَة فِ 

ومون  A D Nذم( واسورخخدام اسلوظ اًيوووي، شوـر) اًدَوًوحِة ملة مت اًـثووز ؿََوَ يفرسوخ ادلرميوة اثزادلًَِة وثلفي الآ 

آخر اًرشظة اًـَمَة مٌوظ رتة  .ملـرفة اتزخي اًوفةت اسرخخدام ؿمل اذلرشاث خةهث ب

وبأضودحت حلِلوة وفلوة ملوة  اكهت مون كرَوي ارلَوةل هخةجئ مذُةل ان اًخعوز اًـَمي واًخىٌوًويج اضدح حيلق اًَوم

 basée sur l’observation) خالل اؾامتذ ؿىل ظًرلة مالحؼة اًالشوئ من Sherlok Holmesاندٍ اًـةا اًدةزس 

des riens) ٍىل  ًوضيبأن  ميىن يفرسخ ادلرمية اثزثلفِة لآ  فةضلر مة ميىن ثطوز خفوربا  اًرشوظة اًـَمَوة  حلِلة ادلورم .اؤ

ماكهنم اًىشف ؾن ، اندشوة  ازلجموة مون خوالل جي وحي اًخـر  ؿىل وخَ اًشتخص كعراث ادلم املم وحة اًَوم ابؤ

 سرية من اتزخي اًوكةئؽ ادلرمِة 02اًشـر حت جـد مروز اًسد من  بأًَة اًخـر  ؿىل ادلةين من خالل بأو 

اذلي  زدوةثًد ةزغ جد ةزغ اًخعوز اًخىٌوًويج فةن موضوغ الؤ و  ادليةئَة ؾر  ثعوزا مَحوػة ذةلوارا اكن ؿمل الأ 

 ذةلمون وضوؽ املرشوغ( والأ ) اًلةهوهَوة ذةليف ملدمهتة الأ  ًتأيت ذةلمن الأ  اهواؿةٍرحىز ؿَََ كد ؾر  خالل املراحي اًخةزخيَة 

عَق ؿَهيوة اًشوةُد اًطوةمت() املةذًة ذةلا الأ بأخر اؿوا  واًشِةذت( و ) اًلوًَة ذةلاًـَمَة( والأ ) اًخلٌَة واهوَ جؼِووز  ًو

را  واثز خدل يف شوةهنة وموة( Les preuves digitales) اًرمقَة ذةلالأ  خر ؾهنة يه الأ  ثودل اًـَوم اًرمقَة اكهوت ثـخورب اؤ

اًويت ( l’informatique légale) اًرشوؾَة ذةلمون الأ  وهموٌل ٍىون مون امور ركل فةهوَ اًَووم ثـود فٌَة بأذةلام  مةذًة بأذةل

هنةج ةمه يف وشف ادلرمية ومرحىهبة ومن مث   .اًـَمَة ادليةئَة ذةلجش  ؿٌَل من ؿَوم الأ  فةؤ

« Il s’agit d’une science qui a pour but de démontrer comment les preuves digitales 

peuvent être utilisées pour reconstruire une scène de crime ou un accident, identifier les 

suspects, appréhender le coupable, défendre l’innocent et comprendre les motivations 

criminelles. » 

 واًعث اًرشؾي( La criminologie) حرامخملخَف ُذٍ اًـَوم ادليةئَة ويه ؿمل الؤ  اهَ جـد ُذا اًـرط

(La médecine légal ) ادليةئَووة ذةلوؿوومل الأ (La criminalistique aussi appelée sciences 

forensiquesواًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة ) (technique et scientifique technique et scientifique police ) 

هنوة ممتوزيت بأهنة  اؾخدةزا حرامٌَخطدي واًوكةًة من الؤ  جشو  مجَـةبأهنة  ًخ ىل جوضوخ حمكي جـضِة جـضة ومؽ ركل فةؤ

ر، ؾن جـضِة  من خالل ٍلوغ فروغ ؿَمَوة ادليةئَة ذةليف حه ؿمل الأ  حرامػةُرت الؤ  ًيطث ؿىل اذزا  حرامؿمل الؤ بأن  اؤ

آاثزطث ؿوىل ثدروؽ وثلفوي يكِةسةث ادل م واًدطٌلث( ً  -اًرشظة اًخلٌَة واًـَمَة -ؿمل اً موم -اًرشؾياًعث )  ادلرميوة ب
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سوـَة  يفخوةخر اًرشوظة اًـَمَوة ومـةدلهتوة وفلوة ٌَيخوةجئ اًـَمَوة املخحطوي ؿَهيوة وحتَََِوة ٌَجرامئ من خالل املـةًيةث املةذًة

 .( son modus operandi) هَفِة ازحاكرتةوحتدًد  ًخحدًد مرحىيب ُذٍ ادلرامئ

  ؾَةاًرش  ذةلالأ اًعث اًرشؾي وؿَوم ؿالكة : اثن فرغ

ًيطوث  واحِوة ( موواثظوث الأ ) سردق اًخـرط ملفِوم اًعث اًرشؾي فِو الآخر احد اًـَوم ادليةئَة اًرشؾَة

جدرشوحي ادلثوة ًخحدًود  الأمورسوا  ثـَوق  -ومن خالل ادلوز امليوظ جَ  ؿىل ثلدمي املـةز  اًعدَة رلدمة اًلةهون ومن مث

را  سمن اًوفةت ومةبأو  اًوفةت بأسردةة يف حوةلث اًد ومم جوَ  مون خوالل اًوػَفوة امليوظوةبأو  معي حريمبأو  اكهت ظدَـَةاؤ

سوـَة  ذةلالأ حتدًود  ذوزا هدورا يف ًَـوثفةهوَ  - سوريةنمون خوالل ظوث الأ  اًضوحةاي وسورهنم حي يف حتدًد خًس بأنرثو 

ىل  ٌَوضول فوةن  وؿََوَ .بأخور ُذٍ ادلرمية من هجة  خص اًيف رَة ًضحةايابلأ  واملخةجـة اًـالحِة رمية من هجةادل رحىثماؤ

مهنٌل ه راثَة م رخلةل وان اًـةمي  الكبأن  زمغ، ادليةئَة ذةلجـمل الأ و  من هجة حراماًعث اًرشؾي ؿىل ضةل وظَدت جـمل الؤ 

ٌل رلدمة اًلةهون .  (Sciences légales) ـَوم اًرشؾَةاًاهنٌل من  جُهنٌلاذلي جيمؽ  املشو   من خالل ج خُر

 حرامؿالكة اًعث اًرشؾي جـمل الؤ : بأول

عَق ؿَََ ؿمل الؤ  (La criminologie) حرامارا اكن ؿمل الؤ  ( La sociologie criminelleاحامتؾوي) حرامًو

 سوةشاملشونة ًلأ  املختخططة راث اًطةل اًفروغؿدًد ثعدَق  من خالل، ِةحرام ُو يفثةجة اًـمل اذلي ًدزش اًؼةُرت الؤ 

 . حراماًيت ثـمي ًفةئدت ؿمل الؤ  واًعث اًرشؾي ُو حز  من ُذٍ اًفروغ، حراماًلةمئ وحوذ ؿمل الؤ 

ادلرميوة مون خوالل  بأسوةشاًعث اًرشؾي ٌ وِم يف حتدًود بأن  ثخج د يف حرامان ؿالكة اًعث اًرشؾي جـمل الؤ 

( anthropométriques) اًلِةسووةث ادل وومَةو  (dactyloscopiques) جطوومة اضووةجؽ املـووداث اًوويت ًلوودهمة ويه

 .(docimatcieux) اخذدةز اًرئة املةيئبأو  حفصو  (toxicologiquesواً مَة )

 رشؾَةاً  ذةلـمل الأ ؿالكة اًعث اًرشؾي ج: اثهَة

 ٌ وـى (La Police Scientifiqueاًرشوظة اًـَمَوة )بأو  (La Criminalistique)اًرشؾَة  ذةلارا اكن ؿمل الأ 

ىل  اًفزيايئَوة  سوةًَثاملةذًوة اًيةمجوة ؾون ادلرميوة فوةن اًفضوي يف ركل ًـووذ لسورخخدام الأ  اثزذزاسة ثلفوي ادللئوي والآ اؤ

، (La Balistiqueامللوذوفةث )، امل رخـمةل يف اًعث اًرشوؾي ويه جطوٌلث اضوةجؽ ذواثًلأ اًدَوًوحِة بأو  واًىميَةئَة

و مة ًفِود (La Cryptographie)اًدشفر  يفـوةز   اًرشوظة اًـَمَوة ج ودٌ د ٌَلِوةم جتأؾٌلًِوةبأن  واًلِةسةث ادل مَة ُو

 اًعث اًرشؾي.

اًويت خوة ث جـودٍ  مثعووز اًـَوو وان  ًخج رَد اًخـوةون موؽ اًلوةهون اًعث اًرشؾي اكن اً ردةقبأن  ان ركل ًفِد

  ج دمثر يف هفس اجملةل خر رلدمة اًلةهون يه الأ 
(Les développements de la criminalistique vont progressivement investir le champ de la 

médecine légale.) 

املؤنود وحووذ بأن  مؽ، م رخلةل ؾن اًعث اًرشؾيبأهنة  ؾَةمن ٍر  من زواذ ُذٍ اًـَوم اًرش   ُيةبأن  ابًرمغ من

را  زيفة ٍىوون مودؿةت ٌَلوول فوامي اذلي الأمر، وهمةم اًعث اًرشؾي ثداخي يف املِةم امليوظة ًِذٍ اًـَوم احود ُوذٍ اًـَووم اؤ

 ًالسرخحوار ؿىل اوشعة الآخر. ٌ ـى
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ُوذٍ  حؿالكة اًعوث اًرشوؾي جدلِوة اًـَووم ادليةئَوة اًرشوؾَة ًوخ ىل اهودمة واهَ من مٌعَق ُذٍ املـعَةث حشةن

 اًلضةئَة  راث اًطةل ابًلضةاي ذةلاًـَوم اًـَمَة واًخىٌوًوحِة امليطدة ؿىل ذزاسة الأ 

  ةةئَاًرشؾَة ادلي ذةلؿَوم الأ َعث اًرشؾي و اًـمََة ٌ ثةلاجمل: اثنمعَث 

Criminalistique Domaines et Pratiques de la Médecine légale et la  

اضدحت جشو   اًيت ثـمي مجَـِة ًىشف ادلرمية ومرحىهبة خر وكٍر من اًـَوم الأ اًعث اًرشؾي بأن  ارا بأذزنية

بأن  فوةن املؤنود يف ُوذا اًطودذ اًرشوظة اًخلٌَوة واًـَمَوةبأو  ادليةئَوة اًرشوؾَة ذةلالأ بأو  ابًـَووم اًرشوؾَة مة اظَق ؿََوَ

جشرمتي ؿوىل ٍلووغ املختخططوه يف ُوذٍ  وشة  خمةخر مذتخططةاؤ ٍمتثي يف  ًِذٍ اًـَوم اًرشؾَة يف اًلةًث اظةز اخملطص

 .اًـَوم

را  ابًً ردة ًدالذان يف امل دشوفِةث  اًـوةمَه ابًلعوةغ اًـوةم اًرشوؾَه ظدوة ٌشورمتي ؿوىل الأ  اكن اًعث اًرشؾياؤ

موة جـود اسورخلالل  وشات يف اً وريواثبأ فةن خمةخر مذتخططة ، ًلعةغ ارلةض من خالل ؾَةذاث خةضةادلةمـَة ونذا ا

 ًـةمصةاب ـَمي ٌَرشظة شةظوان واًاًخلين  اخملرب ال اًوظين املمتثي يف الأمنهجةس  من ظر 

(Le laboratoire de la police Techniques et Scientifiques -château neuf Alger) 

ران -هجوًة جل ريعَية فروغه و  .مترناست -حشةز-ُو

اًرشواكة  اًاكئون جدوو شوةوي حورامادليةئَة اًرشوؾَة وؿومل الؤ  ذةلًلأ  اًوظين املـِد وهجةس ادلز  اًوظين من خالل

 Institut National de Criminalistique et De criminologie de La 0210املـمتوود سوورية  ادلزائوور

Gendarmerie boucha oui-Che raga-Alger   

و مة هدٌوةوه يف  اًرشؾَةًعرخ اًد ة ل حشةن اجملةلث اًيت ثخعرق ًِة ُذٍ اًـَوم  من لك مة سردق اذلهر  فورغُو

 يف فرغ اثن. َو رخـرضاًلةمئون ؿىل ُذٍ اجملةلث ( املخدخَون) اًفةؿَونيف حه  بأول

 Domaine des Sciences criminalistiques: اًرشؾَة ذةلؿَوم الأ جمةلث : بأول فرغ

ىل  ان اًخعرق  خورس فنوٌل اثجت كر اًـَمي اًخعوزبأن  اؾخدةزا اذلرص سذِي ؿىل ًُساًرشؾَة  اًـَوم ُذٍ ؾرطاؤ

ل  ٌَلوةهون خدموة ذةلالأ  ؾن اًىشف شةهَ من ؿمل ٌَوحوذ  ذةلان جموةلث ؿَووم الأ و  اًرشوؾَة اًـَووم ُوذٍاؤىل  مضوَ ومتاؤ

ُوذٍ بأن  ادليةئَة يفتخخَف مشةزرتة ًُ ت وطوزت يف ؿمل واحود جوي يف ؿودت ؿَووم وموة ًوذهر اذانٍ ًوُس حرصواي اؾخدوةزا

ل  حىٌوًويجبأو  م اًد فنٌل خرس اجخاكز ؿَمياًـَوم يف ثعوز  ضة اؤ ىل  ًو ة اؤ ملوضووغ ٌَخـًروف ابُذٍ اجملةلث واًيت هذهُر

 اذلي ثدٌةوه 

 جلَة حتدًد ظدَـة اًشتخص و ةنذزاسة احزا  َُ  الؤ  Anthropologie légale الأهرثوجوًوحِة اًرشؾَة -1

 كر ظدَـي.بأو  موث ظدَـي اًوفةت اًعول اخل( سـَة ًخحدًد سذث -اًـرق-ادلًس -اً ن)

اًيةًزة وحتدًد امللذوفةث اًيت ًـرث ؿَهية يفاكن ادلرمية وحتدًد م ةفة  سَحةالأ  اخذدةز Balistique امللذوفةث -2

 ظالق وحتدًد هوغ اً الخ اخل..الؤ 
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جتأمىٌة ادلورم  ةًـرث ؿَهي من جلؽ وؿالمةث اثزحتََي الآ  Biologie médico-légale جَوًوحِة اًعث اًرشؾي -3

 شـر اخل..(بأو  مين سةئيبأو  )كعراث ذم

 خشث اخل..(، سخةح، و رَجَة بأًَة ظال / ) املةذًة ذةلحتََي اكفة الأ  Chimie légale اًىميَة  اًرشؾَة - 4

 مذواخدت يفاكن ادلرم ًخحدًد ضةحهبة.

شنة سـَة لندشوة  بأو  مراحـة اًـمََةث املةًَة ًشتخص Comptabilité judiciaire احملةسردة اًرشؾَة -5

ةبأو  خمةًفةث  ضوزًة يف اظةز اًخحلِلةث املخـَلة ابًلش املةيل اخل ...بأو  مـةمالث مشردُو

ومعوٍر  َ خً وَبأسوريةهمون خواله ًوا حتدًود اًشوتخص مون  Dentisterie légale اًرشوؾي سوريةنظث الأ  -6

 ًضة اتزخي اًوفةت اخل..بأ وخً َ و 

ًََ  ًَ ة Entomologie ؿمل اذلرشاث -7 ىل  واًدىذوراي اذلرشواث سمن اًوفةت ؾن ظًرق اخذدةز ًخحدًداؤ ًـورث اؤ

 .ؿَََ ابدلثة

ٌَلِووةم جفحووص  La graphologieمضووةُةت ارلووط بأو  Expertise en documents خووربت اًواثئووق -8

را  امل دٌداث ومة   وزاق اًيلدًة( و ردة ارلط ًطةحرَ ونذا اًخوكِؽ سَمي ام ملدل اخل..ثلََد الأ ) ملدلتبأو  اكهت مزوزتاؤ

مـةدلوة ، حتدًد اًخلةظِة، حتََي اًطوز Imagerie (traitement de l’image اًخطوٍر )مـةدلة اًخطوٍر( -9

ؿةذتلك ركل سـَة مل ةؿدت احمللق يف  املراكرة بأهجزتوحت ه اًطوزت ونذكل ضوز اًفِدًو وضوز   اجملرمة حداججية  الأ  اؤ

 Informatique judiciaire ou criminalité ادليوووةيئ حووورامالؤ بأو  املـَومةثَوووة اًلضوووةئَة -16

informatique اًِةثف اًيلةل جلَة حتدًد ادلرامئ املرحىرة.بأو  جَةانث اًىومرَوحربأو  اسرخـةذت مـعَةث 

خـَق  Médecine légale اًعث اًرشؾي -11   واً موم سريةنوظث الأ  مواثة  والأ حِجعث الأ  الأمرًو

م بأ اًوفةت ظدَـَة  بأسردةةملـرفة  جـمََةث اًدرشحي الأمرًخـَق  Pathologie légale اط اًرشؾَةالأمر ؿمل  -12

را  ومة، انمجة ؾن ؾيف  .…اهخحةز بأو  حةذجبأو  اكهت انمجة ؾن كذياؤ

بأن  بأو ازحواكة ادلورم بأزيوة حتدًد املداز  اًـلََة ملرحىث ادلرم  Psychiatrie légale ظث املرط اًـلًل -13

 املرط اًـلًل اؿواٍ جـد ادلرم

هيووا  Psychologie légale (aussi appelé analyse du comportement)ؿوومل اًوويفس اًرشووؾي  -14

را  جدزاسة وحتََي سَو  اًشتخص املرحىث ٌَجرم وحتدًد منورح صطَخَ ومة ُةذئ بأو  مٌعوي ؿدواينبأو  اكن احامتؾياؤ

 اخل..

حرا  médico-légale- Toxicologie اًد مم -15 بأو  ذوًوةالأ بأو  اخملودزاثبأو  اًىحول اًخحةًَي ٌَـثوز ؿىل اؤ

 من ادل م اكملـدت واًىرد واًنى. بأخر يف احزا  بأًضة  بأو ة يف ادلمبأسةساً م 
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 رشؾَةاً  ذةلؿَوم الأ اًفةؿةل يف جمةل  ظرا الأ : فرغ اثن

 خحلِوقكضةت اًيَةجوة واً ) حشتأن ادلرامئ املرحىرة مٌوظ ابدلِةث اًلضةئَة اخملخطة اكن اًدحر واًخحري واًخحلِقارا 

ل ميَىوون اًلودزاث اًاكفِووة  فوةن مجَوؽ ُوؤل ، يف مورحةل حتًروم ادلؾوو  اًـمومِوة وحوي كضوةت اذلومك خوالل احملةمكوة(

بأن  ومون ُوذا امليعَوق زذوت معََوة، مٌووظ رتوة ٌَمتخخطوه حشوتأهنة تخر الأ  ُذٍبأن  اؾخدةزا اًـَمَة حبةجؿىل الأ  شا ًالؤ 

َه اًـَمَة راث  حبةجواًلِةم ابًخحرايث والأ  شا ًخويل الؤ  زخةل اًلةهون جطفة ؿةمة وزخةل اًلضة  جطفة ؿةمة كر مُؤ

و  ىل  ذفؽمة اًطةل ابدلرمية ومرحىهبة ُو  .(ادليةئَة ذةلؿَوم الأ ) ٌَمتخخطه يف ُذٍ اًـَوم اًرشؾَة وحوة اٌَجو اؤ

 

La formation des juristes et des enquêteurs ne leur permet pas de superviser les 

enquêtes scientifiques. 

املـيَة ابًدحر ؾهنة ؿدًدٍ ولك ه ذوزٍ حب ث املِةم احملدذت ه يفة يف ركل  ظرا فةن الأ  وكوغ ادلرمية اهَ ويفجرذ

ىل  َوةالأوً جود ا مون اًخحورايث ) اًفةؿةل يف اًخحلِق ادليةيئ ظرا ُذٍ الأ  اخملخطه ؿَمَة وان مجَؽ اًـَمَوة يف  حبوةجالأ اؤ

فةئدت ثـمي جعَث( مىٌة ادلرم ويف اخملخرباث لحلةبأ مِدان  وجية  ؿىل ثـَاميهتة اًيت ثطدز وفلوة  اخملخطة ادلِةث اًلضةئَة ًو

 مللذضَةث اًلةهون. 

سوووا   ظوورا ؿدًوود موون الأ  ثوودخي ثووربز راث ازثدووةظ ابدلرميووة شووخةضوالأ مىٌووة اكفووة الأ بأن  وارا اكن املؤنوود

ويه  ذز (بأو  مطةحل اًضودعَة اًلضوةئَة )شظوة اسرخـ ةل اسدشفةئَة ونذا مطةحلبأو  ًالؤسـة  من زخةل املعةئف

 الأمورسووا  ثـَوق  دلرمية ووضؽ اًَد ؿََوَابًالؤحةظة خ  مة ه ؿالكة  املَزمة ابذلفةع ؿىل مرسخ ادلرمية سـَة ظرا الأ 

 .رسخ ادلرميةيف  املخواخدٍن جَ شخةضابلأ  الأمرثـَق بأو  املةذًة اًيت ًـرث ؿَهية اثزجتأي من الآ 

املـيَوة  ظورا جود ا مون الأ  اًـَمَوة حبوةجاًفةؿةل يف ُذٍ الأ  ظرا ويف ُذا اًشتأن ًعرخ اًد ة ل ؾن حتدًد الأ 

لةًة   اىهتة  اًخحلِق واحملةمكة. يفرسخ ادلرمية ًو

 رمية اًفةؿةل يفرسخ ادل ظرا الأ  -1

 خورامليوظة رتم ثيعَق من مرسخ ادلرمية ُوذا الأ  لك املِةمبأن  ِةبأسةس يفرسخ ادلرمية  اًفةؿةل ظرا ن ج مَة الأ اؤ 

 بأشورَة ًوة بأ بأو  بأشوخةضومن مث ف  مة ه ؿالكوة رتوذٍ ادلرميوة سووا  ، مىٌة اًيت وكـت رتة ادلرميةالأ بأو  ٍمتثي يف املاكن

بأو  خوراظُش فةزكوةبأو  موينبأو  ؿالموةث جلوؽ سووائي ذم) املخدلِة ابلأمىٌوة اثزمةذًة ثـخرب يه موضوغ مرسخ ادلرمية فةلآ 

آاثز سوـَة  ُوي ارلوربتبأ خضوةؾِة ًالخذدوةز مون اؤ ًـرث ؿَََ( مجَـِة ثلذيض مجـِوة واًوخحفغ ؿَهيوة جلَوة  يش بأي بأو  فرامي ب

بأو  اث اًالسمة حشتأهنم سوا  جطفهتم شوِوذاحرا فذخخذ الؤ  اذلٍن ثواخدوا ابلأمىٌة شخةضمة الأ بأ و  ادلرمية بأذةلٌَدحر ؾن 

 .حي حضةايبأو  مشدرَ رتم

يف  فوةؿةل لك بأظورا ًـور  ثودخي ، (خعةز رتة ٌَجِوةث اخملخطوةمرةشت اثر وكوغ ادلرمية والأ )ان مرسخ ادلرمية 

بأو  اسورخـ ةل( بأظدوة بأو  زخوةل املعوةئف) مطةحل اًي ودتبأو  يفطةحل اًضدعَة اًلضةئَة الأمرسوا  ثـَق  جمةل اخذطةضَ

اجملوةل اخملطوص  اًرشؾَون( اة ًخـه ثوضوَح ظدة يف اًلةًث الأ ) ارلربا  الأمراكذا بأن  بأو كضةت اًيَةجة وكضةت اًخحلِق

 .اًفةؿةل يفرسخ ادلرمية ظرا ً  ظر  من ُذٍ الأ 
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  LES PREMIERS INTERVENANTS بأوائي املَخحله يفرسخ ادلرمية -2

 اكةزوةبأو  حصوةة اًي ودتبأ مون حيخوم يفرسوخ ادلرميوة  بأول اجملرمة فلود ٍىوون  ث ػرو  ازحاكة اًوكةئؽحب اهَ 

(secouriste ou médecin urgentiste)  آاثز ؿوىلومه مَزمون ٌَحفةع ؿىل مرسوخ ادلرميوة ووَعوَ ابذلفوةع ادلرميوة  ب

واًدلوؽ وركل يف  اثزالآ  جتأموةهنجتأخذ ضوز ًِة وحتدًد اور واحود ٌدلخوول وارلوروح ملرسوخ ادلرميوة وامذيوةغ ؾون امل و 

 حدوذ امل رخعةغ اخل...

املخدخةل فِيي اًضدعَة اًلضةئَة املوهول ًِوة ضوالحِةث اذلفوةع ؿوىل مرسوخ ادلرميوة يففِوموَ  َةالأوً  ظرا امة الأ 

آاثز) اًواسؽ وؤل  مَزموون جد وجَي لك اًـيوةرص شخةضادلرم ولك الأ  ب املخـَوق يفرسوخ  من هلوم ضوةل يفرسوخ ادلورم( ُو

 -سةؿة ادلخول وارلروح من مرسوخ ادلرميوة -اذلةرضت ابلأمىٌة شخةضُوًة الأ  -سةؿة اخعةز وسةؿة اًوضول) ادلرمية

واختوةر موة  بأذةلموة وخود مون  حفوغ -رسوخ ادلرميوةؾزل اًشِوذ يف حةةل وحوذمه يف  -تأحاكمحٌلًة مرسخ ادلرمية جخحوًعَ ج

 مرسخ ادلرمية. اًفةؿي ومه ثلٌَو سةيٌَعر  الأ  جيث ًد َمي لك ُذٍ املـعَةث

خـَق  الأوىل ظرا من الأ بأًضة  ًؼِر يف حه فِو من ٍىشوف  ابًعدُث اًرشؾي الأمرًالًخحةق يفرسخ ادلرمية ًو

من خاله ًده مة حطوي ٌَجثوة مون ثلور ولك موة ًخـَوق ( La levée du corps) زفؽ ادلثةؾن ادلثة من خالل معََة 

آاثز، اًـالموةث ارلطوضوَة، اًلةموة، ادلًس، ابدلثة اكن وحوذُوة وموادلثوة واكفوة جودن  ادل وم بأظورا ؿوىل املالحوس و  ب

مون خواله  واذلي حوامت ًوا جملوةل اًعويباب يف لك مة ًخـَقووضـَهتة وزضد لك مة حيَط رتة فِو اًفةحص ملرسخ ادلرمية 

 .اًخً رَق مؽ ثلٌيي مرسخ ادلرمية ومه اًرشظة اًخلٌَة

(Un œil médical sur le corps, sur les lieux, sur les indice, sur les prélèvements) 

 « LES TECHNICIENS DE « SCENE DE CRIME ادلرمية مرسخ ثلٌَو -3

ًََ  اًخىوٍن اًـَمي اذلي خيضـونبأن  يفرسخ ادلرمية اؾخدةزا مرثدطان ج مَة ُذٍ اًفبة   ة ؿوىل لكبأسةسوًيطوث اؤ

ر حيخوًَ مرسخ ادلرميةبأن  مة ًفوط اًدحور ؾون ) املِةم امليوظوة رتوم حمتثوي يف اًلِوةم جخدروؽ ومـةدلوة مرسوخ ادلرميوةبأن  اؤ

ة جلَة هلَِة ٌَمخةخر وفلة ًرشوظ ومكة ثضمن حف  املخدلِة واًـَيةث اثزالآ  ىل  ِة(ؼ وحتضُر مك دشةز ؿَموي  ذوزمه خةهثاؤ

ن املالحؼوةث واًلِوةم  م ةؿدٍن ٌَتخدربأو ، ابؾخدةزمه من اوائي اذلضوز يفرسخ ادلرمية دل  اًلضةت واحمللله ٌَلِوةم جخودٍو

 (( mise sous scelles جـمََةث اًخطوٍر واؿداذ معََة ارلا

(De traiter une scène de crime (recherches de traces, prélèvements, conditionnement et 

acheminement vers les laboratoires.) Sollicitant eux-mêmes les examens à demander aux 

laboratoires, ils jouent fréquemment le rôle de conseil scientifique auprès des magistrats et 

des enquêteurs). 

 LES EXPERTS ET LES LABORATOIRES اخملةخرو  ارلربا  -4

را  ؾٌل وحواب هخحدج، ؾيدمة هخحدج ؾن ارلدر يف جمةل مذتخطص ه ذزاًة ؿَمَة يف ؿمل مـوه  ًخـَق يفن الأمراؤ

تأيت ابدلدًد املضة  ًِذا اًـملبأن  ذلد ؾيد را  ًتأخذ ج مَة ه ثً ردَ ًِذا اًـمل فِلةل ؿةا يف اًفوزياي  وؿوةا و  ًددغ فَِ ًو

ل  اخل.. ؿةا يف اًلةهونبأو  يف املـَومةثَةؿةا بأو  يف اًرايضَةث ُو اند ةة ارلوربت يف  ٌَتخدر كرةاًـمًل الأ  املطعَحبأن اؤ

ملةم جوَ ذزاسوة وحىوًيوة خخوذ جوذكل ج ومَة زخوي ؿومل جمةل ؿَمي مـه ابًيؼر ًالؤ وجوذكل  املختخطوص يف ُوذا اًـوملبأو  ًو
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وحةًَوة ( )forensic scientiste اجنَوسةه ووين املختخطص يف اًـَوم اًرشؾَة ابًً ردة ٌَيؼوةم ػِرث من كري ج مَة

 اًـَمَووووة ادليةئَووووة ذةلالأ بأو  (sciences légales) يف اًـَوووووم اًلةهوهَووووة (Expert)ٌ وووورخـمي مطووووعَح ارلدوووور 

(criminalistique. ) 

يف اختةر  ثخ ىل حنَفَ م ردلة من ظر  هجة كضةئَة خمخطةـد ج ادليةئَة وظدـة ذةلان املِةم امليوظة خبدر ؿمل الأ 

آاثزمة ًَزم من اخذدةزاث ومالحؼةث حول اجملةل املختخطص فَِ مثال حتََي ًـَيةث و  ذلئي  حتََي جلؽ ذم ولكبأو  ب

خراس بأو  دا  اًرايجاؤ جلَة  خةجة ؾن املِةم امليوظة جَاؤ ًِة  اًيت مت اًخوضيوثف ر اًيخةجئ  مةذًة  ادلًَيوهجة اًيؼر لؤ

(Indice- Evidence). 

ًومج  (Un sachant - Expérimenté) فةن ذوز ارلدر ابؾخدةٍز اًـةز  اجملرة ابلأموز اخملخص فهية رتذا املفِوم

ًََ  مة ثوضي ًَوَ  اًيةمجة ؾن اًدية  اذلي اؿةذ حرثُرَ من خالل مة كدم من هخةجئ اؾخدةزا اهَ اًشةُد ؿىل ُذٍ اًيخةجئاؤ مون اؤ

يلَوهوًلومون ابًخـر   ظر  ثلٌيي مرسخ ادلرمية فِؤل  ٌَتخدور اذلي  َواذلفغ واًخوزَق وازلؽ ً  مة مت اًـثووز ؿََوَ ًو

ومج مة ثوضيًٍرثث و  ًََ  لةزن وًفرذ ًو  ركل وفلوة ملوة ميََوَ اًضومر مون اسورخلةمة ٌَلول جوحوذ ادلًَوي مون ؿدموَ ولكاؤ

 وىزاُة

مون ضوـوجة فِوم املـعَوةث  ًخَلةٍ اًلضوةت م تخرت رلدمة اًـداةل فةن مة الأوىلارلربت ابدلزخة  اؾٌللبأن  واهَ ابًيؼر

 Le) اًـَموي مٌطوث املً وق تأحوداجي املرشوغ جواًويت شونت مـضوةل اكهوت مودؿةت ًخودخ اًـَمَوة املدوين ؿَهيوة ارلوربت

coordinateur scientifique ) َواذلي ثخحودذ همةموَ يف مرافلوة احمللوق واًلوةيض ًفِوم املـعَوةث اًـَمَوة وحوي ثوحِو

 .امل ةؿد مك دشةز ٌَمحلق واًلةيض كدزاثَ اًيؼًرة واًـَمَة فِو يفثةجة ة ابؾخدةزمعََةث مرسخ ادلرمي

ر ، اث ادلزائَةحرا يف ُذا اًطدذ فةن املرشغ زيفة سةٍر ُذا ا ةٍ من خالل ثـدًهل ًلةهون الؤ  هوص  اسرخحدجاؤ

 : واًيت ثيص مىرز 25املةذت 

يف ةؿدٍن مذتخططه. ٌ ةمه امل ةؿدون املختخططوون يف خمخَوف  ميىن ٌَيَةجة اًـةمة اسرخـةهة يف م ةئي فٌَة "

 املِةم امل ريدت هلم. لؤجنةساث حرا ثعَـِم ؿىل مَف الؤ بأن  اث حتت م ؤوًَة اًيَةجة اًيت ميىهنةحرا مراحي الؤ 

مورت وفوق اًطوَلة  لأولاجملَس اًلضةيئ اذلٍن ًـَيون جدائرت اخذطةضَ  بأمةمًؤذي امل ةؿدون املختخططون اٍميه 

 رسًة املـَومةث اًيت اظَوؽ ؿَهيوة يفيةسوردة جتأذا  همةيم ؿىل اح ن وخَ وان احةفغ ؿىلاكوم بأن  اك م ابهلل اًـؼمي: اًخةًَة

 اذا  اؾٌليل. 

يفَمت وةث حرفق بأن  حتََََة ميىنبأو  ثَتخَطََ اًيت ًلوم رتة امل ةؿدون املختخططون يف ش  ثلةٍزر ثيجز اؾٌلل

 اًـةمة.اًيَةجة 

 ؾن ظًرق اًخيؼمي " ثـوًضةهتم وهؼةم سةيحتدذ شوظ وهَفِةث ثـَه امل ةؿدٍن املختخططه ونذا كةهوهنم الأ 

ُوؤل  امل وةؿدٍن املختخططوه دل   احملدذ هَفِةث ثـَوه من سريده ضدز املرسوم اًخيفِذي بأنرث واهَ جـد مروز

 . وهؼةم ثـوًضةهتم سةياًيَةجة اًـةمة وكةهوهنم الأ 
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را  ًِذا اذلد ل هـمل واهَ ر  مة مت ثـَه ُؤل  امل ةؿدٍن املختخططهاؤ ثؼِور جـود اةزسورهتم ؿوىل م ورخو  معََة ا اؤ

 اًلضةئَة.ادلِةث 

 LES ENQUETEURS ET LES MAGISTRATS اًلضةتو  احملللون -5

حرا امليوظ رتة  ظرا لك الأ بأن  مة ل خيخَف فَِ  ملـرفة مرحىهبة واذلي ل ًخوتأىتسـَة  -اث اًدحر حشةن ادلرمية اؤ

ل  اًيَةجة واًضدعَة ) حبةجابدلِة اخملخطة ابًخحرايث والأ  ًخحدذ -وةمكخَ  بأزية اًيت ًواخَ رتة  زدةثالؤ  بأذةلمن خالل مجؽ اؤ

  كضةت اًخحلِق واذلمك(.) وابدلِة اًلضةئَة( اًلضةئَة

را  من ُذا امليعَق ( système accusatoire)خيخَف مة جه اًيؼوةم الهتوةيمةت اكن ادلوز امليوظ ابحمللله واًلضاؤ

آاثزاًيؼةم الهتةيم جيـي هممة اًدحر ؾون بأن  حبَر (système inquisitoire) واًيؼةم اًخلٍرري ونوذا  ادلرميوة ومجـِوة ب

حرا اكفة   احملةمكة بأزية وهتَهتة مٌوظ ٌَلضةت  ذةليف حه كرول الأ  مٌوظ ابًرشظةاًخحلِق اجخدايئ  اثاؤ

)La procédure de Common Law ne connaît donc pas d’instruction préparatoire. Le 

procès ou « trial » couvre autant la phase d’instruction, qui doit réunir les preuves, que celle 

du jugement qui statue définitivement sur leur recevabilité et leur force probante. En réalité, le 

trial correspond beaucoup moins au procès français qu’à la phase d’instruction. Son objectif 

premier est de réunir les preuves.  (  

آاثز ادلرمية وثلفي  واًخحري ؾن هممة اًدحرجيـي ، يف حه اًيؼةم اًخلٍرري ُة مٌوظ جَ ٌَضودعَة اًلضوةئَة حتوت ب

 .وكضةت اذلمك ذون سوامه كضةت اًخحلِقاًركةجة املدةشت ًلضةت اًيَةجة وبأمة اًخحلِق اجخدايئ فةهَ من اخذطةض 

ذاز حتت جتأمىٌة ادلرم  ذةلاًلضةئَة ثلوم جدوز اًخحرايث واًدحر ومجؽ الأ  فةًضدعَة وفلة مللذضوَةث  كضةت اًيَةجة تاؤ

حرفوؽ ًود  رذ وضوول اًيَةجوة ًلأمىٌوةًىن يفجوو  .من هفس اًلةهون 62نذا املةذت و ، اث ادلزائَةحرا من كةهون الؤ  10املةذت 

و مة هطت ؿَََ املةذت  واًدحر اًخحري متةم معََةثا اًيَةجةضةجط اًرشظة اًلضةئَة ًخخوىل   .اًلةهون راثمن  56ُو

ٍنف اخملخطه يف ثلودٍر بأن  ؿىل حثة واكن سذث اًوفةت جمِوليف حةةل اًـثوز  اًيَةجة كةيضاىل خةهث ركل فةن 

كروي بأًضوة  اث ادلزائَوة( وهلومحورا من كوةهون الؤ  60املةذت ) ًيدة ُذٍ املِمة ًضدةظ اًرشظة اًلضةئَةبأو  ػرو  اًوفةت

وج ووجَي  جخحوورايث اؿووواط املراسووالث واًخلووةظ اًطوووز الأمووراًخحلِووق اًلضووةيئ ويف جـووظ ادلوورامئ احملوودذت حرصووا 

  (  5مىرز 65املاكملةث)املةذت 

فلووةيض اًخحلِووق ًلوووم خاكفووة ، ؾيوود اكذضووة  وكضووةت اذلوومك مووة اًخحلِووق اًلضووةيئ فةهووَ موهووول ًلضووةت اًخحلِووقبأ 

 وه( à charge et à décharge)اًيفوي بأذةلالهتوةم و  بأذةلاًخحلِوق حبثوة ؾون اث ٌَىشف ؾن اذللِلة من خالل حرا الؤ 

حرا ًتأمر ابي من بأن  ىل  اث اًخحري يفة يف ركل اٌَجو اؤ َون يف اكفة اجملةلث اًـَمَوة بأ ارلربا  و اؤ حصةة اخذطةض املُؤ

 راث اًطةل ابًدحر ؾن حلِلة ادلرمية موضوغ اًخحلِق.

 حواكمٌَخوربت وركل ظدلوة لأ  يفة يف ركل زئُس ومكة ادليةايث وؾيد اًرضوزت هلوم ضوالحِة اٌَجوو  بأمة كضةت اذلمك

 .  اث ادلزائَةحرا من كةهون الؤ  076-019-120املواذ 

 


