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دعوة إلى الكتاب والباحثٌن
للنشر فً مجلة
(العلوم والهندسة )المحكمة
ترحب مجلة العلوم والهندسة بإسهامات الكتاب والباحثٌن فً جمٌع المجاالت
(علوم طبٌعٌة ،علوم اجتماعٌة) ،الهندسة بكافة تخصصاتها والكٌمٌاء ،علوم النفط
والفٌزٌاء واألحٌاء ،واالقتصاد والتجارة والعلوم السٌاسٌة ،الطاقات البدٌلة،
والقانون ،وعلوم البٌبة ،والموارد الطبٌعٌة ،واإلدارة ،والمحاسبة ،والرٌاضٌات،
والجغرافٌا والجٌولوجٌا( ،مع التركٌز بشكل خاص علً العلوم الطبٌعٌة والهندسٌة،
وتلك التً تخدم األغراض التً أنشا من اجلها المعهد).
قواعد النشر فً المجلة -:
 -0االلتزام بمعاٌٌر البحث العلمً فً توثٌق المراجع وكتابة الهوامش.
ٌ -8شرط أن ال تكون المواد المرسلة للنشر فً المجلة قد نشرت أو أرسلت
للنشر فً مجالت أخرى.
 -3تخضع المواد الواردة للمجلة للتحكٌم.
 -4تحتفظ المجلة بحقها فً نشر األعمال المجازة وفق الخطة المتفق بشأنها فً
لجنة التحرٌر.
 -5أن ال ٌزٌد حجم الدراسة أو البحث عن  85صفحة بما فٌها المراجع
والمالحق.
 -6تقبل األبحاث للفبتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة.
 -7ترحب المجلة بنشر مراجعات الكتب ،على أالا ٌكون قد مر على صدور
الكتاب أكثر من عامٌن ،على أن تتضمن المراجعة بٌانات المؤلف ،وكذلك
(عدد الصفحات ،دار النشر ،تارٌخ النشر ) مع خالصة لمحتوٌاتها .كما
ترحب المجلة بعرض ملخصات الرسابل الجامعٌة (ماجستٌر – دكتوراه)
بذات الشروط مع إضافة بٌانات لجنة الحكم علً الرسالة.
 -2ترحب المجلة بتغطٌة المؤتمرات والندوات وورش العمل ،علً أن تتضمن
التغطٌة مكانها ،وأبرز المشاركٌن فٌها ،أهم ما ورد فً أوراقها ومناقشاتها،
والتوصٌات التً خرجت بها.
 -9ترسل المشاركات بصٌغة ملف  wordإلى برٌد المجلة االلكترونً:
 Hinstitofenergy@gmail.comأو تسلم على قرص مدمج إلى الشؤون
العلمٌة بالمعهد.

ب

كممة ىيأة التحرير والمجنة العممية
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل
يمثؿ النشر اساساً رئيساً لمرفع مف قيمة وأىمية البحث العممي في مختمؼ المجاالت وشتى

التخصصات ،حيث يوفر لمباحثيف فرصة لتقييـ بحوثيـ التي تخضع لمتحكيـ العممي كشرط أساس إلجازتيا

ونشرىا ،أمالً في الوصوؿ إلى مف يتبناىا ويوظفيا في خدمة المجتمعات ،فأرقى المجتمعات ىي التي تبني
نيضتيا عمى العمـ والمعرفة.

وعمى الرغـ مف كوف اصدار مجمة عممية تحفو الكثير مف الصعاب ،اال أف ىذه الفكرة قد خامرت الكثير
مف الخيريف الذيف يروف في العمـ والتقنية ونشرىا بمجمة عممية محكمة سبيالً لنشر المعرفة .وىا ىي مجمة العموـ

واليندسة والتي تصدر في عاميا الثاني عف المعيد العالي لشؤوف الطاقة /اجخرة بحمة جديدة شاممة في محتواىا
عناويف ميمة في مجاالت العموـ واليندسة ومواكبة لمعديد مف المجالت العممية المرموقة في نيجيا وطريقة

اخراجيا ومحتواىا العممي .فتحية ألصحاب األفكار النيرة والقادريف عمى تجشـ المصاعب مف أجؿ نشر المعرفة،
فمف يكتب يعمـ الكثير عف مشكالت النشر واحباطاتو واىداره لموقت والجيد ،ومف يق أر يعرؼ أكثر عف العوز
إلى المعمومة والجيد الكبير الذي يبذؿ مف أجؿ الحصوؿ عمييا ،والذي قد يصؿ في بعض االحياف إلى قطع
أالؼ األمياؿ وترؾ االىؿ واالوطاف بحثا عنيا.
وعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة لمنشر فما زالت المكتبة الميبية تعاني نقصا كبي ار في ىذا المجاؿ ،لذا

يجب عمى دور ومؤسسات النشر والمؤسسات والييئات العممية ،أف تسارع الى تتبع خطى المعيد العالي لشؤوف
الطاقة – اجخرة في ولوجو ىذا المجاؿ ،فبجيد الخيريف بيذا المعيد ،الذيف تحدوا الصعاب و المخاوؼ الجمة،
صار الحمـ حقيقةً وتـ الوصوؿ إلى اليدؼ ،وىو ميالد ىذه المجمة التي أتمنى توالي اصداراتيا و تطورىا .فتحية

لمف بذؿ عظيـ الجيد وىيئ الفرص ألعضاء ىيئة التحرير األفاضؿ ،المذيف بذلوا قصارى جيدىـ لكي تتبوأ ىذه
المجمة مكانة متميزة في مجاؿ النشر العممي.
وىا أنا أنتيز الفرصة وأدعو كؿ الزمالء الباحثيف والمختصيف في فروع العموـ و اليندسة المختمفة
لنشر بحوثيـ وانتاجيـ العممي بالمجمة ،مساىمة منيـ في خدمة العمـ وأثراء المعرفة.

أ  .سالم عقيمة سكران
عضو المجنة العممية وىيأة التحرير

ج

المحتوٌــات
ىيئة التحرير

أ

دعوة إلى الكتاب والباحثيف وقواعد النشر في المجمة

ب

كممة ىيئة التحرير والمجنة العممية
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القسـ الثاني :العموـ االجتماعية واإلنسانيات
حجية البصمات الحيوية الحديثة في اإلثبات الجنائي

( بصمة العيف والصوت واألذف أنموذجاً )

د .ماشاء ا﵀ عثماف محمد

آليات حماية البيئة المائية مف التموث في إطار القانوني الدولي
أيمف حمد أمتوبؿ

المسئولية الجنائية لمحدث في التشريع الجنائي الميبي

صالح عبد الكريـ مؤمف جبريؿ
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رسالة المعيد وأىدافو:

في الوقت الذي ندرك فيو أىمية التعميم األكاديمي ،إالَ أننا ندرك تماما أن النيضة

التنموية التي نحتاجيا تعتمد بشكل أساس عمي شريحة التقنيين والمختصين المؤىمين تأىيال
عاليا ،ولذا البد من العمل عمي خمق تمك القاعدة من الكوادر في أوقات قياسية ،ونرى أن

المعاىد التقنية العميا أداة جيدة لتأىيل وتخريج العناصر البشرية المطموبة ليذه المرحمة ،ولذا

رائينا ضرورة التحول إلى ىذا النوع من التأىيل ،والذي يساىم في سد احتياجات السوق من

العناصر المدربة ،وكذالك إيجاد عناصر فنية مبدعة تساىم في تحريك عجمة التنمية.
 رسالة المعيد:

نسعى في المعيد العالي لشؤون الطاقة إلى توفير نظم تعميمية متميزة ،إلعداد خريج

مؤىل لممنافسة في سوق العمل ،واعداد التقني المبدع الذي يساىم في رفعة ونيوض
مجتمعو .كما نمتزم بأداء خدمة تعميمية متميزة في جو ودي يسعى إلي تنمية روح الفكر

واعداد التقني وفقا لمعايير األداء القياسية ،وبما يتناسب مع التطور التقني في العالم.

 األىداف:

نسعى في المعيد العالي لشؤون الطاقة إلى تحقيق جممة من األىداف يمكن إيجازىا في

التالي:

-1تكوين العناصر البشرية المؤىمة من حممة المؤىالت التقنية وفقا لتخصصات الطاقة

المختمفة.

-2إعداد كوادر من التقنيين المطمعين عمى أحدث التقنيات في مجال تخصصاتيم.

-3تنمية روح اإلبداع واالبتكار بين الطالب من أجل الرفع من مستواىم وتحفيزىم عمى

المنافسة.

-4إعداد تقنيين أكفاء لسوق العمل الميبي ،وكذالك قادرين عمي المنافسة في أسواق العمل

الخارجية.

-5إعداد التقني القادر عمي قيادة فريق أو العمل من ضمنو ،والقادر عمى التواصل مع أقرانو،
ولديو الرغبة في تطوير نفسو بشكل مستمر.

الجزء األوؿ

العموـ الطبيعية والتطبيقية

المعهد العالً لشؤون الطاقة اجخره
مؤسسة معنٌة بدراسات الطاقة ،تابعة للهٌبة العامة للتعلٌم التقنً والفنً ،حدد
القانون رقم 02لسنة 8101م مهامها فً تزوٌد المجتمع بالكفاءات المتخصصة،
لخدمة االغراض التنموٌة واالقتصادٌة

افتتح المعيد:
قسـ الطاقة والطاقة المتجددة والذي يعتبر االوؿ مف نوعو في منظومة التعميـ
العالي الميبية.
يمكنكـ االطالع عمى التفاصيؿ في الموقع الخاص بالمعيد عمي الشبكة الدولية
www.hie.edu.ly
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Design of Low Noise Block
Warda M. Emhalhal1

Abstract

Direct broadcast satellite (DBS) is a relatively recent development in the world
of television distribution. It is also known as Direct-To-Home (DTH).[6]
A broadcast signal in the 12 GHz range is transmitted from an orbiting satellite
towards the Earth’s surface. There are two orthogonal parts of the composite signal –
a vertically polarized component, and a horizontally polarized component. The two
polarizations enable more efficient use of the available bandwidth and power. (The
isolation between “vertical” and “horizontal” radio signals permits a greater number
of channels to be simultaneously broadcast within the available bandwidth than
would otherwise be expected.) The satellite’s transmitted signal is received by an
earth-based antenna as that shown in figure (1) .The signal is focused by the
parabolic “dish” antenna onto a waveguide integrated into the LNB. The received
signal travels a short distance down the waveguide until reaching a waveguide-tomicrostripline transition that carries the signal onto the LNB circuit board assembly.
The LNB must be able to receive channels on both the vertically and horizontally
polarized signals.
LNBs produced for the Direct Broadcast Satellite consumer electronics market
are extraordinarily cost-sensitive, and cost issues are usually the primary
consideration in the LNB design process.
Keywords: Band pass filter, low noise amplifier, mixer,
amplifier, Low noise Block converter.
Introduction

local oscillator, IF

:

In Europe the frequencies used by DBS services are 10.7 - 12.75 GHz on two
polarizations H (horizontal) and V (vertical). This range is divided into a "low band"
with 10.7 - 11.7 GHz, and a "high band" with 11.7 - 12.75 GHz. This results in two
frequency bands, each with a bandwidth of about 1 GHz, each with two possible
polarizations. In the LNB they become down converted to 950 - 2150 MHz, which is
the frequency range allocated for the satellite service on the coaxial cable between
LNBF and receiver. Lower frequencies are allocated to cable and terrestrial TV, FM
radio, etc. Only one of these frequency bands fits on the coaxial cable.

1
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Figure 1 GOES Satellite

Polarization:
The transmission signals to and from satellites in any frequency band have a
polarization. Polarization defines the orientation of the electric and magnetic field
component of the electromagnetic field [2]. This relates to the geometric plane in
which the electromagnetic waves are transmitted or received. There are 2 types of
polarization:
Linear polarization.
Circular polarization.
The advantage of circular polarization compared to linear polarization is that it
does not need an accurate positioning of the wave collecting device, and the
separation between circular left and circular right polarizations is determined only by
the accuracy of the collecting device.
A slight disadvantage is that, in the Ku band, circular polarization suffer from a
more noticeable depolarization in adverse weather condition, which in case reduces
the separation between the two polarization (cross-polarization) and thus can
degrade the receiving signal more than in the case of linear polarization. This is one
of the reasons why circular polarization is tending to disappear in the Ku band for
the new (mainly digital) satellite transmissions in Europe [1]
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Figure 2: Linear Polarization
www. Classification of Polarization.mht [3]

Figure 3: circular Polarization
www. Classification of Polarization.mht [3]

Why the transmitters are arranged with the alternating polarity?
The reason for having different polarization is allows the maximum utilization
of frequency bandwidth on the satellite, as it allows the reuse of a frequency on a
different polarization on the satellite. Principally, a signal transmitted on a particular
polarization is received on the opposite polarization. The uplink and downlink
antennas have operationally adjustable polarization, but transmit and receive
antennas on the satellite are fixed. Besides its allows twice the amount of channels to
be transmitted by the satellite in the same amount of bandwidth, as the signals from
the opposite polarity are attenuated enough so that they don't interfere with each
other.

3
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0060 (LNB)
The latter LNB stands for low noise block .it is the piece of equipment on the
front of a satellite dish that receives the very low signal from the satellite. “Low
noise” here means the quality of the first stage input amplifier transistor. The quality
is calculated in unite called noise temperature, noise figure or noise factor in which
may converted into noise temperature.
The less noise temperature the better LNB for example if we use LNB with noise
temperature =100K is twice better than the one with 200K.
“block” refer to the conversion of high frequency as received from the satellite to a
lower range in the cable to the receiver.
There are two main functions of low noise block (LNB):
Amplify the weak received signal without amplify the noise.
Change the frequency of the signal from high frequency to lower frequency.
The basic design of low noise block is shown below, that contain of tow band
pass filter (BPF), low noise amplifier(LNA), mixer and local oscillator (LO), and IF
amplifier. This LNB design only converted one portion of the band with a single
polarization.

Figure 4 Simple LNB Design

Explanation of each block in the above diagram:
Band pass filter (BPF): allows just the intended band of microwave frequency to
pass through.
Low noise amplifier (LNA): amplify the signal.
Mixer: mixes the incoming frequency with an external fixed frequency.
Second band pass filter: the mixer output are the difference frequencies between the
wanted input signal and the local oscillator frequencies which are the ones of interest,
band pass filter select these and feeds them to IF amplifier

4

8102 \ العذد االول

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

Local oscillator (LO): generate wide range of distorted output signal.
IF amplifier: filter out all frequencies except the required frequency which is the
difference between the input frequency and the local oscillator frequency and feed it
into the cable.
Output frequency to cable =input frequency – LO frequency ……….(1)
LNB sensitivity:
The sensitivity of LNB can be known by measuring the noise figure the lower
noise figure the better LNB that can receive weaker signals.
We can calculate the over all gain and noise figure for the LNB diagram by
using basic cascade calculator [4]. Refer to the given performance parameter for
LNB listed in appendix A.

We can see that
Total gain =18.8dB
Total NF=8.3dB
Cleary, this design is not suitable to be implementing in real time due to high
noise figure and lower gain.
Additionally, this design is limited just for certain band frequencies and it limit
the number of channel receiver, since it just used one LO. According to equation (1)
if the input signal is (10.95-11.7) GHz we will get only output frequencies (12001950) MHz.
We need to design the LNB that cover the full range of frequencies in the
satellite K and C band and can receive both polarization (vertical and horizontal) to
enable reception of any channel from the satellite.
The figures below show LNB configuration, inside view, and block diagram.

5
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]Fig 2 LNB configuration [ 7

]Fig 3 inside view [7

]Fig 4 LNB block diagram [7
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The new design LNB shown above is especially for satellite TV reception,
where people wish to receive signal from multiple band, alternative polarisation and
possibly simultaneously.
It has two alternative local oscillator frequencies, LO1 (9.75 GHz) for the low
band and LO2 (10.6GHz) for the high band using 22KHz tone injected into the
cable. This has a gain required the extension of the input frequency rang to
2150GHz.
The LO2(10.6GHz) value is closer instead of 10.75 GHz which apparently more
logical , since it would avoid the extension of the set top box range above 2000MHz,
thus the losses in the cable limited .
This design allowed two alternative polarizations to be selected (vertical or
horizontal) commonly be switched remotely using two alternative DC supply
voltages.
E.g. 13 volts makes it receive vertical polarization and 19 volts make it receive
horizontal polarization.
Three LAN are used to obtain high value of gain and low noise figure. The input
signal is very when it arrives at the antenna, thus it has to be amplified many times
before it transmitted down a coaxial cable.
Characteristic of the new LNB design

Band

Frequency
(GHz)

Low

10.7-11.7

High

11.712.75

Satellites
(Example)
ASTRA
1A-1D
ASTRA
1E-1G

22 KHz
Signal

Local
Oscillator
Frequency
(GHz)

off

9.75

on

10.6

Output
to Cable
(MHz)
9501950
11002150

We can calculate the overall gain and noise figure for this block diagram by using
the basic cascade calculator [4]. (Refer to typical performance parameter for LNB)
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Total gain =35 dB
Total NF=1.1 dB

Clearly, the value of gain is increase and the value of noise figure is decrease by
using the new block diagram design. That means it better than the previous block
diagram but we need to add more amplifiers to achieve the value of noise figure 0.8
dB and gain 50 dB, we will add three amplifiers at the first and one band pass filter
after the mixer the result will b
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Cascade
Calculator

Copyright Richard G. Ranson
2004

Module

Gain

NF

Cum
Gain

Delta
NF

Cum
NF

( dB)

( dB)

( dB)

( dB)

( dB)

0

0

0

1stLNA

8.0

0.5

8.0

0.50

0.5

2ndLNA

8.0

0.5

16.0

0.07

0.6

3rdLNA

8.0

0.5

24.0

0.01

0.6

4thLNA

8.0

0.5

32.0

0.00

0.6

5thLNA

8.0

0.5

40.0

0.00

0.6

BPF

-1.0

1.0

39.0

0.00

0.6

MIXER

-8.0

9.0

31.0

0.00

0.6

BPF

-0.2

0.2

30.8

0.00

0.6

IFAmp

20.0

6.0

50.8

0.01

0.6

Total

50.8

By using the basic cascade calculator we get
Total gain =50.8 dB
Total NF=0.6 dB

9

0.6

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

8102 \ العذد االول

جملت العلىم واهلنذست

MIXER
Amp

Amp

Amp

Amp

IF Amp

Amp

IF
BPf

LO1
9.75GHz

Low noise bloke new diagram
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Link budget
The link budget is the series of calculation that allows by the means of the EIRP
of the satellite to be received, determination of the required characteristics of the
receiving installation (in practice, mainly antenna dimensions) as a function of the
minimum SNR to be guaranteed.[ 1 ]
When we evaluate a wireless link, the most important equations to be answered
are:
How much radio frequency (RF) power is available?
How much bandwidth is available?
What is the required reliability (as defined by Bit Error Rate)?
Calculation of received power :
To simplify antenna calculation and to be independent of the radiation
characteristics of the transmitting and receiving antennas, it is convenient to define
an isotropic transmission attenuation (Ai), which is valid for a satellite in
geostationary orbit.
It can be determined by the following equation:

 2R 
Ai  20 Log

  
Where for f  12GHz   
R  36,000km

Then

c
 2.5 *10 2 m
f

 2  10 6  36 
  205dB
Ai  20 log
2
 2.5  10
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But in real time the attenuation due to the atmosphere has to be taken into our
account because it can vary from 0.5dB to 8dB in very clear weather.
The attenuation does not exceed 1.5dB for 99% of the worst month at European
latitudes, which mean that the normal attenuation will be between

Ai min  206.5dB (Clear weather) and Ai max  214dB (exceptionally heavy rains),
but will stay below Ai ref =207.5dB for 99%of the worst month or 99.75% of the all
time.[ 1 ]
Additionally, for practical installation we have to take into account the antenna
Efficiency, which will lie between 55 and 80% depend on the type of antenna,
corresponding to a loss of 2.5 and 0.7 dB respectively, other losses (e.g. LNB
coupling and pointing inaccuracy) can be globally estimated to be 1.5 dB.

Diameter (m)
Gain (dB)

0.4
34.0

0.5

0.6
37.5

35.9

0.7

0.8
40.0

38.9

0.9

1.0
41.9

41.1

Theoretical gain at 12 GHz of parabolic antenna [1 ]

Efficiency
(%)
Loss (dB)

55

60

65

70

75

80

2.59

85
0.70

2.21

1.87

1.55

1.25

0.96

Loss (dB) as a function of the antenna efficiency [ 1]

In the case of a prime focus antenna of 1m diameter (gross gain 41.9dB see table
above) and 55% efficiency (corresponding to a loss of 2.5dB), the net gain will be,
after taking into account the 1.5 dB loss due to inaccuracy in pointing.

GR min  41.9  2.59  1.5  37.81dB
For an EIRP of 240 W (23.8dBW) the minimum power PR min (dBW) received by the
LNB for 99.75% of the time will be

PR min  EIRP  Ai ref  GR min
 23.8  207.5  37.81  145.89dBW
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System bandwidth and noise floor
We can compute the noise power:
N = KTB = -174
N = -174+10log (12)= - 98.45 dBm in the
This figure represents a theoretical noise floor for an ideal receiver. A real
receiver noise floor will always be higher, due to noise and losses in the receiver
itself. Noise figure (NF) is a measure of the amount of noise added by the receiver
itself. In our design about 1.1 dB.
This number must be added to the thermal noise to determine the receiver noise
floor:
Receiver noise floor = - 98.45dBm+0.6dB = -97.85dBm
Receiver sensitivity:
The first step in performing the link budget is determining the required signal
strength at the receiver sensitivity (prx)
Prx = receiver noise floor + SNR
To obtain good result SNR should be equal to 13 dB.
Prx = -97.85+13 = -84.85 dBm
PtGt
Power flux density at distance “d” from Tx antenna =
4d 2
If the distance d =40,000Km
We can calculate the actual amount of power
PtGt
Power =
(W/m^2)
4d 2
PtGtAe
The power at Rx antenna =
4d 2
Where Ae the affective area for dish = 1m diameter

Ae  r 2   0.5  0.785  0.8m 2
2

Pr

(Power at the receiver) =

PtGtAe
4d 2

Pr  84dBm  2dB
 PtGtAe 
10 log 
 82.85dBm
2 
 4d 
 Ae 
10 logPtGt   10 log 
 82.85dBm
2
 4d 

0.8
10 log PtGt   10 log
 4 4 104






2


  82.85dBm



PtdB  Gt  104  82.85dBm
Pt  Gt  21.15dBm
If G t= 1dB Pt = 20.15dB
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Noise temperature and noise figure of a LNB

 1)
Noise Temperature, T[k]  290(10
The table below give noise temperature (T) from noise figure (NF), which is useful
to work out LNB noise temperature from the required noise figure (NF) .[ 5 ]
NF / 10

NF(dB)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

T
(K)
7
14
21
28
35
43
51
59
67
75

NF(dB)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

T
(K)
84
92
101
110
120
129
139
149
159
170

NF(dB)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

T
(K)
180
191
202
214
226
238
250
263
275
289

NF(dB)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0

T
(K)
302
316
330
344
359
374
390
406
422
438

LNB new design has a noise figure NF=0.6 dB , that give noise temperature
TLNB  43K .
System noise temperature (Ts)
System noise temperature given by:

Ts  TLNB  Tantenna
if we assume

Therefore,

Tantenna  55K
Ts  TLNB  Tantenna  43K  55K  98K
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Figure of Merit G/T
The ratio of G/T characterizes the performance of the receiving station.
G
[dB]  GR  10 log Ts
T
 41.9dB  10 log 98
 39.9dB
C
G
[dB]   EIRP  ( Ai  10 log kB)
N
T

Where
B is the bandwidth of the Receiver
k  1.38  10 23W / HzK Boltzmann Constant
Form calculation
Airef=207.5dB, EIRP=240W (23.8dBW) and B=27MHz for 12GHz signal.
Thus,
C
[dB]  39.9dB  23.8dB  (207.5dB  10 log(1.38  10 23  27 MHz))
N



 3.08dB
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Appendix
Appendix A: Typical Performance Parameters for LNB
Amplifiers

10.95 to 12.45
GHz
0.95 to 2.15 GHz
RF Switches

10.95
GHz

to

12.45

0.95 to 2.15 GHz

Gain
dB

NF
dB

OIP3
dBm

8

0.5

-15

DC at 4
v
mA
30

20

6

+10

50

On
dB

Off
dB

0IP3
dBm

-0.6

40

30

0.2

60

30

DC at 4
v
mA
On 10
Off
0.01
On 10
Off
0.01

Gain
dB

NF
dB

IIP3
dBm

-1

1

99

DC at 4
v
mA
0

-0.2

0.2

99

0

Filters

10.95 to 12.45
GHz
0.95 to 2.15 GHz
Mixer

RF 10.95 to 12.45
GHz
IF 0.95 to 2.15 GHz

Conv
loss
dB
-8

Isolation
dB

NF
dB

IIP3
dBm

20

9

10
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An Overview of the Theory of Mössbauer Effect and the Hyperfine
Interactions Parameters
Mahmoud Abdelrazek Ahmida1

Abstract
In this paper an overview of the theory of Mössbauer effect is covered, and the
main hyperfine interactions parameters which affect the shape of the resultant
Mössbauer spectrum are explained and illustrated as well. In principle, Mössbauer
effect applies to any and all nuclides, but in practice, certain ideal properties are
desirable; that is, the conditions for recoil-free emission and absorption of gamma
rays must be optimized. Therefore, briefly discussed in this review one of the most
commonly used for practical and fundamental studies the 151Eu Mössbauer isotope.

1. Introduction: The Mössbauer Effect

Mössbauer spectroscopy is a method to measure small shifts and
splittings with high accuracy in nuclear energy levels caused by
interactions between the electrons and the nucleus. This method is
based on the Mössbauer effect [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] which was
discovered in 1958 by the German Physicist Rudolph L. Mössbauer
and awarded the Nobel Prize in Physics for his discovery in 1961.
The effect involves the emission and the absorption of γ-rays without
recoil in solids. The issue of this technique is to present a means of
measuring some of the comparatively weak interactions between the
nucleus and the surrounding electrons using the Mössbauer
spectroscopy. It can be used to provide information in many areas of
science such as Physics, Chemistry, Biology and Metallurgy. It can
give very precise information about the electronic and magnetic
properties of the studied material. In the following sections, the
Mössbauer effect is described using one of the most used Mössbauer
isotopes among rare earth elements 151Eu and a short explanation is
given on the hyperfine interactions which determine the structure in a
Mössbauer spectrum.

1

Assistant Professor in Physics at The Higher Institute of
Sciences and Technology, Ajdabiya.
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1.1 Recoilless Emission and Absorption of γ–rays
Mössbauer showed that nuclear radiation can be emitted and absorbed by another
nucleus of the same kind as the emitter without recoil if the nucleus placed in a solid
[1]. When a free nucleus emits a γ–ray (Eγ) during transition from an excited state
level with energy (Ee) to the ground state level with energy (Eg) it will recoil. This
recoil energy and velocity are due to conservation of energy and momentum, resulting
in the emitted γ–ray being of lower energy than the nuclear transition energy (E0 = Ee
– Eg). The same is observed where the absorbing nucleus recoils, meaning the energy
of the resonantly absorbed photon is less than the transition energy. To understand
this effect [7], assume a free nucleus of mass M with an excited state level at an
energy E0 and moving with a velocity V along the direction of the emission of Eγ
energy (Figure 1).

Figure 1: Recoil in a free nuclei in emission or absorption of a γ–ray.
The energy above the ground state at rest is E0 + (½)MV2. When a γ–ray of energy
Eγ is emitted, the nucleus recoils and has a velocity (V + υ) and a total energy of
E0+(½)M(V + υ)2. By considering conservation of energy before and after the
emission of the a γ–ray:
1
1
E  MV 2  E  M (V   ) 2
0 2
 2

(1)

The actual energy of the photon emitted is given by:
1
E  E  M 2 MV  E  E  E

0 2
0
R
D

( 2)

The energy Eγ of the emitted photon in the above equation is the excitation
energy
E0 reduced by the recoil kinetic energy ER of the nucleus and the thermal or Doppler
energy (ED = MυV ) which is proportional to the initial velocity V from the thermal
motion of the nucleus. The recoil nucleus kinetic energy ER expressed by:
1
E  M 2
(3)
R 2
Equating the components of momentum before and after the emission process of
γ–ray gives:

E

MV  M V    
c

( 4)
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where (Eγ /c) is the momentum of the photon and c is the speed of light. The recoil
momentum of the γ–ray is:

E

M  
c

(5)

Inserting equation 5 into equation 3, the expression for the recoil energy ER of the
free nucleus after the emission of the γ–ray is given by:
E2
E





(6)
2 Mc 2
Since the atoms of the emitter as well as the absorber have thermal energy, they
move in certain velocities, and for each velocity the emitted wave’s frequency is
changed according to the Doppler shift. The Doppler energy ED is dependent on the
thermal motion of the nucleus, and will therefore have a distribution of values which
is temperature dependent. A mean value, ĒD, can be expressed [7] which is related to
the mean kinetic energy Ēk per translational degree of freedom of a free atom.
R

2E

1
K ;
E  k T
( 7)
K 2 B
Mc 2
where kB is Boltzmann’s constant and T is the absolute temperature. As a result,
the statistical distribution in energy of the emitted γ–rays is displaced from the true
excited state energy by –ER and broadened by ED into a Gaussian distribution of width
2ĒD. The distribution for absorption has the same shape but is displaced by +ER.
Figure 2 illustrated schematically the statistical distributions for the emitting and
absorbing atoms. These energy distributions must strongly overlap in order for
resonant absorption to occur.
E E
D 

Figure 2: The statistical distribution in the γ–rays energy for the resonant
The recoil energy is much larger than the natural line width ( Г0 ≈ 10−8 eV ) of the
overlap for successive emission and absorption.
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nuclear energy involved which is determined by the Heisenberg’s uncertainty
principle as Г0 = ħ / , where ħ is Planck’s constant and  is the mean life time of the
excited state, e.g. for Eγ = 21.64 keV of 151Eu nucleus, ER ≈ 10−3 eV. This results in a
reduction of the Eγ energy, (beyond the Г0 limit) therefore, nuclear resonant
absorption of γ–ray emitted by the free nuclei can not occur.
Thus, the resonance emission and absorption can take place under the condition
that 2ER ≤ Г0. This resonance condition is fulfilled when the recoil momentum or
energy upon emission or absorption of a γ–ray is taken up by the solid as a whole
rather than by a free nucleus. As the equations for recoil energy and Doppler
broadening contain the reciprocal mass M, ER and ĒD become very small and much
lower than Г0 and thereby fulfill the resonance condition.
If the nucleus is bound in a solid, in which the movements of atoms are
superpositions of quantized vibrational modes, then the recoil energy ER must be
almost as large as the energy of the vibration quanta phonon, in order to excite a
phonon. In the Einstein model of lattice vibrations, there is only one phonon
frequency ω. The lattice vibrations are quantized, and the recoil energy can only be
transferred to the lattice if it takes place in integral multiples ħω. During the emission
of a gamma quantum, part of the energy E0 may be lost to the lattice by exciting a
vibrational state. In this case the energy of the gamma quantum is reduced by the
amount (0, ± ħω, ± 2 ħω,…) and the energy of the gamma quantum will then be too
small to be resonantly absorbed by another nucleus. If the recoil energy ER < ħω, then
either zero–phonon event or one–phonon event (ħω) of vibrational energy may be
transferred to the lattice. It has been shown [8] through a theoretical consideration that
when an average is taken over many emission processes, the energy transferred per
event is exactly equal ER. Using this fact we may write an expression which leads
directly to the fraction, f, of emission events which takes place without lattice
excitation (zero–phonon transition), and a fraction (1 – f ) transfers one phonon
energy ħω:
E
f  1  f  
or
f  1 R
(8)

Only these events ( i.e. recoilless fraction f ) give rise to resonance emission or
absorption, i.e. to the Mössbauer effect. f is called Mössbauer–Lamb factor.
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1.2 The Lamb–Mössbauer Factor
The probability of recoil–free fraction of γ–rays emitted or absorbed without loss
of energy to the lattice vibrations is related to the Mössbauer–Lamb factor f which
can be written as [8]:
E
 2
2
2
f  exp( k  x )
;
k 

( 9)

 c

where kγ is the wave number of γ–ray with the wavelength of the gamma ray (λ =
0.57 Å) in case of 151Eu. < x2 > is the mean square amplitude for thermal vibrations of
the emitting or absorbing nucleus in the direction of γ–ray. The Mössbauer Lamb
factor f value when it increases, leads to an increase the Mössbauer effect at relatively
low γ–ray energy and at low temperature, < x2 > decreases with lowering
temperature. Therefore, most Mössbauer spectroscopy experiments are performed at
low temperature such as liquid nitrogen or liquid helium. For the Debye model of
lattice vibrations equation 9 has the form [3]:

D

3E

T

x
R (1  4 ( T ) 2
dx ))
(10)
 x
2k 

e

1
0
B D
D
where ΘD is the Debye temperature of the crystal in which the nucleus is bound,
T is the absolute temperature of the crystal at which the experiment is performed and
kB is the Boltzmann constant. Since the fraction f is strongly temperature dependent
and relative to the Debye temperature, decreases as the temperature increases and
conversely, an approximations can be made for very low and high temperature
conditions:
f  exp ( 

 3E

R )
2k 
B D
6E T
R )
f  exp (
k 2
B D

f  exp (

for

for

T  

D

T  

;

D

(11)

;

(12)

1.3 Principle of Mössbauer Spectroscopy
In the transmission geometry of Mössbauer experiment, a sample is exposed to a
γ–ray source and a detector measures the intensity of the beam transmitted through
the sample. This technique is achieved by moving a source relative to an absorber at a
variable velocity. In this way, the energy of the emitted γ–rays is

shifted due to the Doppler effect in order to have a resonance between a source
and an absorber, the energy increases if a source moves toward an absorber and
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decreases when it moves away. Shifting and splitting of the nuclear energy levels
between a source and an absorber can be measured at velocities in the order of mm/s.
The resulting Mössbauer spectra is a plot of γ–ray transmission intensity as a function
of the source velocity which can be converted to energy shift. A basic set–up for a
Mössbauer experiment in transmission geometry and a typical result are shown
Figures 3(a) and 3(b) respectively. The Doppler energy shift (ED) as a function of
velocity (υ) is equal to [3]:

E  E
(13)
D
 c

(a)
absorber

detector
counts

source

(b)

drive
unit


-30

-20

-10

0

10

20

30

Velocity (mm / s)

Figure 3: (a) Set–up for a Mössbauer spectroscopy experiment in transmission geometry and
(b) Typical Mössbauer spectrum in the absence of splitting or shift of the nuclear
levels by hyperfine interactions.

1.4 Gamma ray Source
Gamma ray is the most energetic radiation in the electromagnetic spectrum; it has
the lowest wavelength and the highest frequency in the spectrum. γ–rays are sent out
spontaneously by some radioactive nuclei and having energies in a range 10–100 keV.
One of the most used Mössbauer isotopes among rare earth elements is 151Eu. The
most popular source for Mössbauer spectroscopy with 151Eu is 151SmF3. Such source
has a high recoil free fraction even at room temperature and a single emission line
with no appreciable line broadening.

The nuclear decay scheme for 151Sm, 21.64 keV level and the value of relevant
parameters are shown in Figure 4. The half–life time of 151Sm is 87 years. It decays
first to a metastable state of 151Eu by electron capture to the excited state Ie = 7/2
(21.64 keV) or to the ground state Ig = 5/2 by the γ–ray emission. The 21.64 keV state
88
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decays in turn to the ground state by γ–ray emission or internal conversion. The half–
life of the 21.64 keV excited state is 9.7(3) ns, giving rise to energy uncertainty. A
Mössbauer γ–ray then has a natural linewidth (2Г0) of a resonant emission and
absorption of 0.652 mm/s. Other nuclear parameters of the 151Eu isotope are shown in
the Table 1.
151

Sm

87 y

–

β

11/2–
−−

175 keV

2%
98%
7/2 +

21.64 keV

5/2 +
151

t1/2= 9.7 ns

Eu

Figure 4: The nuclear decay schemes for the Mössbauer isotope 151Eu [9].

Parameters
Spin I
Nuclear Quadrupole Nuclear Q
(barns) Nuclear Magnetic Moment
(μN)
Energy E0
(keV)
Recoil Energy ER
(10−3
eV)
Natural Isotopic Abundance
(%)

Excited State
7/2
1.50(7)
2.587(2)

21.64
1.6484(6)
48
18.5
M1

 r2  r2  r 2
e

Ground State
5/2
1.14(5)
3.465(2)

ΔI = 1
ΔM1= 0, ±1

g

(10−3 fm2)
Multipolarity
Selection Rule

].11, 11Table 1: The nuclear parameters of the Mössbauer isotope 151Eu [
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2. Hyperfine Interactions
The primary application of Mössbauer is to use the nucleus as a local probe when
it is embedded in a solid state lattice. The interaction between a nucleus and its
surrounding environment is known as a hyperfine interaction. These interactions are
very small compared to the energy levels of the nucleus itself but the extreme energy
resolution of the Mössbauer effect enables these interactions to be observed. The very
high energy resolution of the Mössbauer spectroscopy permits small energy shifts (~
neV) to be measured. The physical reason for such an energy shift is the hyperfine
interactions of a nuclear property with that of an electronic or atomic property of the
atom. These interactions can cause degenerate nuclear excited and ground states to
split or they can lead to small shifts in energy levels. Often, the linewidth of the γ–ray
10−8 eV is less than the hyperfine shifts or splitting of the levels (10−4 –10−7 eV),
which then will be reflected in the Mössbauer spectrum, partly as a splitting of the
lines and partly as shifts. Three main interactions give rise to the structure of a
Mössbauer spectrum. These interactions give rise to the isomer shift, electric
quadrupole splitting and the magnetic hyperfine splitting. In the following sections
these interactions and associated hyperfine parameters and their influence on the
nuclear energy levels are discussed.
2.1 The Electric Monopole Interaction (Isomer Shift)
The isomer shift arises due to the non–zero volume of the nucleus and it is directly
proportional to s–electron density at the same nucleus. This leads to an electric
monopole or Coulombic interaction, which is the interaction between electrons of the
atom and the nucleus. The difference in s–electron density of the emitting and
absorbing nuclei and the difference between the radius sizes of the nucleus in the
ground and excited states affect this interaction, and lead to only a shift of the nuclear
energy levels Fiure 5(a). In the resulting Mössbauer spectrum, such as Figure 5(b), the
isomer shift isg the displacement of the absorption line away from zero velocity and is
observed where the Doppler velocity applied to the source correctly modifies the
source’s gamma–rays energy to account for the difference between the source and the
absorber. This relation between charge electron density and nuclear radius is so called
isomer shift (S) and is given by the equation [7]:
S

2
2 

2

Ze2   (0)   (0)   r 2  r 2 
a
s
e
g 
3




(14)

where |Ψs(0)|2 and |Ψa(0)|2 are the electron charge densities at the emitting and
absorbing nuclei respectively (|Ψs(0)|2 ≠ |Ψa(0)|2). Z is the atomic number and e is the
elementary electronic charge. ‹re2› and ‹rg2› are the mean square nuclear radii of the
excited and ground states respectively (re ≠ rg). The isomer shift measurements can
provide useful information on the electronic structure surrounding the nucleus and is
good for probing the valence state of Mössbauer atom. As the wave function of the s–
electrons penetrate into outer shells changes in these shells will directly alter the s–
electron charge density at the nucleus. For example, Eu2+ and Eu3+ have electron
configurations of (4f 7) and (4f 6) respectively. The Eu2+ have less s–electron density
at the nucleus due to the greater screening effect of p, d, and f–electrons. This
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produces a positive isomer shift greater in Eu3+ than Eu2+. The isomer shift of Eu
nuclei in compounds containing stable divalent and trivalent Eu ions falls in two well
known separated regions and varies in the range between ≈ −8 and ≈ −14 mm/s for
Eu2+ and between ≈ 0 and ≈ +4 mm/s for Eu3+ [12]. The 151Eu Mössbauer isomer shift
can be used to investigate the valence state in Eu–based compounds, due to this larger
difference (∆ ≈ 14 mm/s) between Eu2+ and Eu3+ compared to the line width of the
resonance line (3 mm/s).

Figure 5: (a) Nuclear energy levels shifts due to electric monopole interaction and
(b) Resulting Mössbauer spectrum of the isomer shift.

2.2 The Electric Quadrupole Interaction (Quadrupole Splitting)
If the nucleus has a non–spherical charge distribution (nuclear spin quantum
number I > 1/2), then it has electric quadrupole moment [7]. Therefore, the
quadrupole moment can interact with an electric field gradient (EFG) at the nucleus
due to the surrounding electrons, producing a splitting in the nuclear energy levels.
The electric field gradient could have two components: one due to the asymmetry of
the electron charge and another to the asymmetry of the lattice charge distribution.
Such interaction depends on the squared nuclear spin quantum number and lift only
partially the degeneracy of the nuclear levels. The coordinate system of the electric
field gradient tensor is chosen such that |Vxx| ≤ |Vyy| ≤ |Vzz|. The asymmetry parameter
η is generally defined as:
V V
zz
yy

;
0   1
(15)
V
zz
The electric field gradient can be specified by two parameters η and Vzz. The
parameter η describes deviations of the electrical field gradient from rotational
symmetry around the principal component (z–axis). The z–axis is often chosen to be
the symmetry axis in describing a nucleus which is subjected to this hyperfine
interaction, and is the axis along which the EFG is a maximum. There are two
contributions to Vzz [13]:
V

zz

 ( 1 



) . V lat  (1  R) . V val
zz

zz

(16)

where γ∞ and R are Sternheimer antishielding and shielding factors respectively.
Vzz lat is the contribution of the crystal lattice, i.e. it results from the ionic charges

85

8102 \ العذد االول

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

of the atoms which surround the Mössbauer isotope. Vzz val describes the contribution
of the localized electron of Mössbauer atoms, due to incompletely filled electron
shells (valence electrons). In 4f systems this contribution is mostly dominated by a
non–spherical charge distribution of the 4f electrons, however in some cases, other
valence electrons (e.g. 6p or 5d) have a significant influence. The expression for the
electric quardrupole interaction gives rise to the following energy levels scheme:
1
e QV
2


zz ( 3M 2  I ( I  1)) 1    2
E 
(17)

Q 4 I (2 I  1)
3 


with eQ being the nuclear quadrupole moment and I the nuclear spin of the nuclear
state. Vzz is the max value of the electrical field gradient along a symmetry axis at the
nucleus. EQ dependent on the absolute value of the magnetic quantum number

M and it is degenerate in respect of the sign of M. M =−I,−I +1,… , I, Ig = 5/ 2,
Ie = 7/2. It means these two states configurations have the same energy. The magnetic
quantum numbers determine the number of energy levels. Therefore, they determine
the number of Mössbauer lines. The excited state level spin Ie = 7/2 is split into four
M sublevels (± 7/2, ± 5/2, ± 3/2, ± 1/ 2), while the ground state level with spin Ig = 5/2
is split into three M sublevels (± 5/2, ± 3/2, ± 1/ 2), as shown in Figure 6. The
resultant spectrum is from transitions between ground and excited state sublevels
subject to the selection rule ∆M = 0, ± 1.

Figure 6: Nuclear energy levels of 151Eu in the presence of quardrupole interaction.
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2.3 Magnetic Hyperfine Field (Nuclear Zeeman Effect)
The magnetic hyperfine splitting is due to the interaction of magnetic moments μ
of the ground and excited states of the nucleus with a magnetic field with the
condition that the spin quantum number I > 0 [7]. Such interactions lift completely
the degeneracy of the nuclear levels which correspond to different orientations of the
spin I. The Hamiltonian for magnetic hyperfine dipole interaction is given as:
H

m

 . B

eff

  g

N

I. B

eff

(18)

where Beff is referred to as the size of the magnetic hyperfine field at the position
of the nucleus. (μN = 5.050x10−27 JT−1) is the nuclear magneton, and g is referred to
as the g–factor (g = μ / I μN ) of the nuclear state. The spin I and g are usually
different for the excited and ground states. Due to this interaction, the magnetic field
splits the nuclear energy levels of spin quantum number I into 2I +1 equally spaced
non–degenerate levels with an energy given by:
B
E 
M  g B
M
(19)
m
I
N eff
M is the magnetic quantum numbers and can take the values M = −I,−I + 1,…,
I−1, I. Transition can take place between sublevels subject to the selection rule that
∆M should change by 0, ± 1 in the absorption process. Figure 7 shows the splitting of
the excited state (I = 7/ 2) and ground state (I = 5/ 2) nuclear levels which gives rise to
very complex 151Eu Mössbauer spectra with 18 allowed possible transitions but
experimentally an eight–line pattern is seen in the case of good counting statistics or
an intense spectrum. Figure 8 shows the corresponding Mössbauer lines.

Figure 7: A schematic representation of magnetic splitting of nuclear energy levels
of an 151Eu nucleus.
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The total effective magnetic hyperfine internal field Beff acting on the atomic
nucleus originates primarily from the atom’s own electrons can be described in terms
of different contributions [14]. This model has been used to analyze the different
contributions to Beff in several Eu intermetallic compounds [15, 16].
Beff = Bc + Bce + Bthf + Bdip

(20)

Figure 8: Resulting Mössbauer Spectrum.

Bc is the Fermi contact field which is caused by the core polarization of the
s–electron density at the nucleus. It is originating from the interaction of the
S = 7/2 spin of the Eu2+ ion with its own (nonmagnetic) electron shells [18]. It
has the largest contribution to the internal field Beff with accepted value of
(−34 T) [19]. In the nonrelativistic approximation, this effective field is
regarded as being due to the difference of spin up and spin down densities m(0)
at the nucleus.
8
B 
 m(0)
(21)
F
3 B
BF is produced by the polarization of electrons whose wavefunctions overlap the
nucleus, i.e. s–electrons. This polarization is due to unpaired electrons in the f
orbital and gives an imbalance in spin density at the nucleus from the
difference in interaction between the unpaired electron with s–electrons of
parallel or antiparallel spin to its own. This can be expressed formally as [20]:

B

F



2
2

8

    s (0)   s (0) 
3 B  




(22)

where μB is the Bohr magneton and (|Ψ↑s (0)|2 and (|Ψ↓s (0)|2 are the spin up and
spin down densities for s–electrons at the nucleus respectively. The summation is
taken over all s–electrons. The large negative part of this field is owing to core
polarization. This results from the different exchange interactions of the 1s, 2s, 3s and
4s electrons of parallel and antiparallel spin with the f shall [21]. The exchange
interaction between the spin up polarized f shell and the spin up s–electron is
attractive, while that between the f shell and a spin down s–electron is repulsive. As a
result the radial parts of the two s–electron wave functions will be different, one being
pushed toward the nucleus, the other pulled outward. Therefore, the spin densities at
the nucleus no longer cancel and a Fermi contact interaction is observed [5].
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Bce is the contribution from the conduction electron spin polarization produced by
the 4f electron of the magnetic ion itself.
Bthf is the transferred hyperfine field produced at an Eu nucleus by the spin
polarization of the conduction electrons by the 4f magnetic moment of the
neighboring atoms. It has been found the transferred hyperfine fields are
relatively small in Eu–intermetallic compounds [15, 16, 17]. However, |Bthf |
is very sensitive to external pressure and determine the pressure dependent of
|Beff | [14].
Bdip is contribution from the dipole interaction with the moment of the electron
spin. The total Bdip dipolar field is the sum of the Lorentz field, the
demagnetization field, and the contribution from neighboring magnetic
dipoles; Bdip is usually very small [22] compared to the other contributions.

Summary
The goal of this review is to create an accessible summary and familiarize the
reader who is not an active practitioner of Mössbauer spectroscopy with the basic
concepts of the method. First the theory behind the Mössbauer effect is explained and
the key to the success of the technique is the discovery of recoilless gamma ray
emission and absorption. It is intended that this information should be sufficient for
the reader to understand the application of Mössbauer spectroscopy to analysis the
studied system. This paper also presents some ideas based on the nuclear physics
hyperfine interactions parameters that can by derived from the Mossbauer effect.
These interactions are very small compared to the energy levels of the nucleus itself
but the extreme energy resolution of the Mössbauer effect enables these interactions
to be observed. The very high energy resolution of the Mössbauer spectroscopy
permits small energy shifts (~ neV) to be measured. So It can give very precise
information about valence state of Mössbauer atom, structural electronic, and
magnetic properties of the studied material. Finally a references
of books and articles is given for further and more detailed information.
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حجية البصمات الحيوية الحديثة في اإلثبات الجنائي
( بصمة العين والصوت واألذن أنموذجاً )
د .ماشاء اهلل عثمان محمد



مـــــــــقدمـــــــــــة :ال َّ
أف ُّ
شؾ في َّ
التقدـ العممي والتكنولوجي قد ألقى بظاللو عمى كافة مياديف

ُ

الحياة في المجتمع ،وقد ساعد القطاعات الخدمية في الدولة عمى تطوير خدماتيا وأسيـ في

توفير الوقت والجيد عمى الفرد ،واذا كاف التطور العممي والتكنولوجي قد جاء لخدمة البشريةَّ ،
فإف
ٍ
بمعزؿ عف ذلؾ التطور ،إذ أ َّف االستفادة مف ثمار التقدـ العممي
ميداف الجريمة لـ يكف
والتكنولوجي لـ تغب عمى باؿ الجناة ،فقاموا بتوظيؼ تمؾ التقنيات والقدرات التكنولوجية اليائمة؛

مف أجؿ تسييؿ ارتكاب الجرائـ ،ومنع تعقبيـ ،واقتفاء أثرىـ ،بقير وسائؿ اإلثبات التقميدية؛ حتى
يتسنى ليـ اإلفالت مف قبضة العدالة الجنائية ،فالمجرـ اليوـ لـ يعد بذلؾ المجرـ الذي يترؾ

أي ٍ
مادي في مكاف الجريمة ،بؿ يحرص كؿ الحرص عمى إخفاء
أثر ّ
بصمات يديو ،أو ّ
بصماتو ،وعدـ ترؾ أي أثر يمكف أف يساعد في الكشؼ عنو ،ومف ثـ بات لزاماً البحث عف

وسائؿ أخرى في اإلثبات الجنائي ،تتناسب إمكانياتيا وقدراتيا مع تمؾ الوسائؿ العممية التي
وظفت مف ِقَب ِؿ الجناة في ارتكاب جرائميـ.
إف التطور في ارتكاب الجريمة يستتبع بالضرورة أف يكوف ىناؾ تطور في طرائؽ

الكشؼ عف تمؾ الجرائـ ومرتكبييا ،وقد ظيرت عمى الساحة في اآلونة األخيرة طرائؽ ووسائؿ
عممية حديثة ،تسمح بالتعرؼ عمى ىوية الشخص ،ومف تمؾ الوسائؿ ما يعرؼ اليوـ بالقياسات

الحيوية  Biométrieأو البصمات الحيوية :كبصمة العيف ،وبصمة الصوت ،وبصمة األذف،
وطريقة المشي ،والرائحة ،وىندسة األوعية الدموية ،وىندسة اليد ،والبصمة الوراثية  ،DNAوكيفية

استخداـ لوحة المفاتيح أو التوقيع ،وبصمة الوجو ...الخ ،لما ليا مف قدرات عالية في التحقُّ ِ
ؽ مف
ىوية الشخص؛ العتمادىا عمى الخصائص الفسيولوجية والسموكية في جسـ اإلنساف ،وسيولة

استخداميا مقارنةً مع غيرىا مف طرائؽ التحقؽ مف اليوية ،تمؾ المزايا جعمتيا تأتي في مقدمة

وسائؿ التحقؽ مف اليوية ،وتحؿ محؿ الوسائؿ التقميدية في التحقؽ مف اليوية ،في مجاالت

وقطاعات مختمفة؛ كقطاع البنوؾ ،والمطارات و منافذ العبور المختمفة ،والشركات التجارية،

والمنازؿ ...الخ .بؿ َّ
إف


العالـ يتجو لزيادة االعتماد عمى القياسات أو البصمات الحيوية

عضو ىيأة تدريس بكمية القانوف جامعة بنغازي.
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باستخداميا في المستندات والوثائؽ الرسمية؛ كجوازات السفر ،فيما يعرؼ باليوية البيومترية

.l'identité Biométrique

ولئف كاف القانوف الجنائي في مقدمة أكثر القوانيف فعالية في حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو
األساسية  Droits de l'Homme et Libertés fondamentalesوالمصالح المختمفة في
المجتمع ،فإف فعالية القانوف الجنائي في حماية تمؾ الحقوؽ والحريات المختمفة تقتضي أف يكوف

مواكباً لمتطور في ميداف الجريمة ،سواء مف حيث طرائؽ ارتكابيا أو إثباتيا والكشؼ عف
مرتكبييا ،واال ُع َّد عاج اًز عف حماية تمؾ الحقوؽ والحريات؛ إذ ال مجاؿ لتطبيؽ النصوص
العقابية التي تستيدؼ حماية الحقوؽ والحريات ،طالما كاف مف المتعذر الكشؼ عف مرتكب

الجريمة ومعاقبتو بعقوبات رادعة.
بيد أف التطور العممي والتكنولوجي السريع في مجاؿ التحقؽ العممي

Enquête

الكشؼ عف الجرائـ ومرتكبييا إال َّ
أف
 scientifiqueأو حقؿ اإلثبات الجنائي واف كاف قد سيَّ َؿ
َ
ذلؾ قد يؤدي إلى المساس بحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،التي طالما ناضؿ مف أجؿ الذود
إف استخداـ تمؾ الوسائؿ قد ِّ
عنيا وحمايتيا ،إذ َّ
مساسا بحقوؽ الفرد ،التي تكفميا الدساتير
يشك ُؿ
ً
والقوانيف والمواثيؽ الدولية ،كالحؽ في حرمة الجسد ،والحؽ في الصمت Droit de garder le

 silenceوالكرامة اإلنسانية ،وحقو في سرية البيانات الشخصية أو ألفة الحياة الخاصة Intimité
.de la vie privée

إف حقوؽ اإلنساف وحرياتو عمى الرغـ مف أىميتيا لـ تكف يوماً مطمقة دوف أدنى قيد ،أو
أف تقؼ حجر عثرٍة أماـ تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع ،المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة و
مرتكبيا ،فمممجتمع –أيضا -الحؽ في األمف والسكينة ،ومف ثـ تبدو اإلشكالية في مدى مشروعية
استخداـ تمؾ الوسائؿ التقنية الحديثة في اإلثبات الجنائي ،وتعويؿ القاضي الجنائي عمييا في
اإلدانة والبراءة ،في ظؿ ما يتمتع بو القاضي الجنائي مف سمطة في تقدير الدليؿ وقبولو ،عمى
الرغـ م ّػما قد تمثمو تمؾ الوسائؿ مف مساس بحقوؽ الفرد وحرياتو؟

ويتناوؿ الباحث في ىذه الورقة بعض البصمات الحيوية بالدراسة ،وىي :بصمة العيف،

وبصمة الصوت ،وبصمة األذف ،وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية تمؾ البصمات،

وكيفية استخداميا ،وخصائصيا ،وقيمتيا العممية ،وما مدى مشروعية استخداميا؟ والتعويؿ عمييا

في اإلثبات الجنائي؟ وما موقؼ المشرع الجنائي مف استخداـ تمؾ التقنيات الحديثة؟ والى أي
اء أكاف باإلدانة أـ بالبراءة؟ وىؿ يجوز
مدى يمكف التعويؿ عمييا أماـ القضاء الجنائي سو ٌ
لمقاضي الجنائي التعويؿ عمى تمؾ الوسائؿ التقنية في إثبات جرائـ الحدود؟ ال سيما وأف التطور
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العممي والتكنولوجي في ارتكاب الجريمة لحؽ بالجرائـ الحدية ،كما لحؽ بغيرىا ،األمر الذي قد

يعني تعذر إثباتيا بالوسائؿ التقميدية.

وتبدو أىمية الدراسة في أف موضوع البحث مف الموضوعات الحديثة والميمة في حقؿ
اإلثبات الجنائي بالنظر إلى زيادة وتيرة استخداـ التقنيات الحديثة في ارتكاب الجرائـ األمر الذي
قد يعني تعذر إثباتيا بالوسائؿ التقميدية  ،ويعتبر موضوع الدراسة مف الموضوعات التي تتضمف
جوانب تقنية و قانونية و تحتاج لمدراسة و البحث لكي نصؿ إلى أساس ومعيار ،يمكف مف
خاللو تقرير مشروعية استخداـ تمؾ البصمات وحجيتيا في اإلثبات الجنائي ،أو تقرير خالؼ

ذلؾ ،وفقاً لمتقسيـ اآلتي:
المطمب األول :التعريف بالبصمات الحيوية
المطمب الثاني :مشروعية البصمات الحيوية ودورىا في اإلثبات الجنائي

المطمب األول
التعريف بالبصمات الحيوية
يحرص المجرـ في عالـ اليوـ عمى أف يستفيد مف ثمرات التقدـ العممي ،وتوظيفيا لخدمة مخططاتو

اإلجرامية ،واإلفالت مف قبضة العدالة الجنائية ،األمر الذي يجعؿ مف الميـ االستعانة بالتقدـ العممي
وتعد القياسات الحيوية أو اليوية البيومترية مف التقنيات
والتقني في مجاؿ البحث عف مرتكبي الجرائـّ .
الحديثة التي كشؼ عنيا العمـ الحديث ،بأف لإلنساف بصمات أخرى غير بصمات األصابع ،ومف تمؾ
البصمات :بصمة العيف ،وبصمة الصوت ،وبصمة األذف(ٔ) ..الخ  ،فيما يعرؼ بالقياسات الحيوية وىي

عبارة عف أساليب تقنية ،تمكف مف التعرؼ عمى ىوية الشخص ،باالستناد إلى الخصائص الفسيولوجية
أو السموكية لمشخص(ٕ).

(Djili Abdellah Mahdadi Djamel Eddine: Reconnaissance de personnes utilisant la multi-)0
Faculté des Nouvelles technologies de ،memoire master academique ،représentation de l'iris
Claudine ،p5 ،2015-2016 ،universite kasdi merbah ouargla ،l’information et de la communication
biometrics. it-sudparis. ،p1-2 ،Laure-Anne Cornelie: Les aspects juridiques de la biometrie ،Guerrier
eu/downloads/. . . /rep4072e2adb7d5a. doc.
)2(M. Emine Krichen: Reconnaissance des personnes par l’iris en mode degrade ،Thèse de doctorat ،
l’Institut National des Télécommunications dans le cadre de l’école doctorale sitevry en coaccréditation avec l’Université d’Evry-Val d’Essonne ،2007 ،p 1. Carol Henderson ،Diana Botluk:
Sleuthing ScientIfic evidence information on the internet ،Journal of Criminal Law and Criminology ،
Volume 106 | Issue 1 Winter 2016 ،p74.
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وسيعمؿ الباحث مف خالؿ ىذه الجزئية مف الدراسة لمتعرض لتعريؼ البصمات الحيوية -محؿ الدراسة-

المتمثمة في بصمة العيف ،وبصمة الصوت ،وبصمة األذف ،وقيمتيا العممية في اإلثبات ،كما يأتي:

الفرع األول
بصمة العين
سنتعرؼ في ىذه الجزئية مف الدراسة عمى مفيوـ بصمة العيف ،وخصائصيا وقيمتيا العممية في
اإلثبات ،كما يأتي:
أوالً :ماىية بصمة العين :تعد بصمة العيف  Empreinte de l'oeilمف البصمات الميمة التي كشؼ
عنيا العمـ الحديث(ٔ) ،وأكثر وسائؿ القياسات الحيوية أو البيومترية دقة في التحقؽ مف ىوية الشخص

وتمييزه عف غيره(ٕ) ،حيث تحتوي عمى مجموعة كبي ةر مف المعمومات الجينية ،والخصائص الفريدة بصو ةر
أكبر مف البصمة الوراثية  ، )ٖ(DNAوتتكوف بصمة العيف مف عنصريف :الشبكية  ،la rétineوالقزحية

.l'iris

والشبكية ىي العنصر المسؤوؿ عف الرؤية والبصر ،وتقع في الجزء السفمي مف مقمة العيف،
وتتألؼ مف مجموعة خاليا مستقبمة لمضوء ،وتقوـ بتحميؿ الضوء بعد أف يحدث تركيزه وتصفيتو مف حدقة
( )0يرجع الفضؿ في لفت االنتباه لبصمة العيف الثنيف مف أطباء العيوف؛ ىما Leonard Flom :و Aran
Safirفي منتصؼ الثمانينات ،حيث دلت الدراسات التي قاما بيا عمى تميز قزحية العيف بخصائص معينة

فريدة ،يتعذر معيا وجود تطابؽ في القزحية لدى أكثر مف شخص ،ومف ثـ تصمح لمتحقؽ مف ىوية الشخص ،ثـ
قاما بعد ذلؾ باالستعانة بعالـ الرياضيات في جامعة ىارفارد John Daugman

لممساعدة في وضع

الخوارزميات ،وترميز صورة العيف بشكؿ رقمي.
Penny Khaw: Iris Recognition Technology for Improved Authentication ،SANS Security Essentials
(GSEC) Practical Assignment ،Version 1. 3 ،SANS Institute 2002 ،p4 ،Frédéric Massicotte: la
biométrie ،safiabilité et ses impacts sur la pratique de la démocratie libérale ،mémoire présenté
comme exigence partielle de la maitrise en science politique ،Université du québec À montrÉal ،
2007 ،p39-40.
(Alaa Hilal: Système d'identification à partir de l'image d'iris et détermination de la localisation des )8
Spécialité: ،Université Libanaise - Beyrouth – Liban ،Thèse de doctorat de l’UTT ،informations
p 1. ،2013 ،optimization et surete Des systemes

()3راجع :أحمد ىندي ،طرؽ اإلثبات المعاصرة ( ،فقو العدالة في اإلسالـ ) ،دراسة في البصمة الوراثية وبصمات األصابع
والعيف والصػوت والػدـ والرائحػة واإلثبػات اإللكترونػي وموقػؼ الفقػو اإلسػالمي منيػا ،ورقػة عمػؿ مقدمػة لنػدوة ففقػو العصػر -
منػػاىج التجديػػد الػػديني والفقيػػيف الػػذي نظمتػػو و ازرة األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة بسػػمطنة عمػػاف  -النػػدوة الرابعػػة عشػػر(-تطػػور
العموـ الفقيية ٘  ٛ -أبريؿ ٕ٘ٔٓ) ،ص ٕٔ .
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لينقؿ المعمومات البصرية بعد ذلؾ إلى الدماغ عف طريؽ العصب البصري(ٔ) .أما القزحية
العيف والقرنية؛ َ

فيي الغشاء الدائري لمسطح األمامي لحدقة العيف ،ومحمية بالقرنية ،وىي العنصر المسؤوؿ عف التحكـ
في توزيع الضوء الداخؿ لمعيف ،وتبدأ في التشكؿ في الشير الثالث مف الحمؿ ،وتكتمؿ في الشير

الثامف(ٕ) .ويمكف الحصوؿ عمى بصمة العيف عف طريؽ التقاط صورة سريعة ودقيقة لقزحية العيف،
باستخداـ األشعة تحت الحمراء بشكؿ مكثؼ وغير ضار بصحة اإلنساف(ٖ) ،حيث تُ َكػ ػ ػ ػػبَُّر بصمة العيف
إلى ما يصؿ إلى ٖٓٓ مرة ،بواسطة جياز خاص يسمى المصباح ،ويوفر ىذا الجياز بصمة أمامية
وأخرى خمفية لمعيف(ٗ) ،حيث يعمؿ الجياز عمى تحويؿ بصمة العيف إلى بصمات رقمية في شكؿ ممؼ

قابؿ لمقراءة عمى الكمبيوتر(٘) .أما الحصوؿ عمى بصمة الشبكية  empreinte de rétinienneفيحدث
عف طريؽ تسميط األشعة عمى قاع العيف ،ومف ثـ تصوير وحفظ خارطة األوعية الدموية التي تربط

العصب البصري بالشبكية ،عمى اعتبار أف تمؾ الخارطة لألعصاب تختمؼ مف شبكية عيف ألخرى(،)ٙ

حيث ترتبط خصائص الشبكية بالتشكيمة اليندسية لألوعية الدموية( .)ٚومف ثـ مقارنتيا بتمؾ المخزنة في

قواعد البيانات المرتبطة بالجياز ،كما أف القزحية تحتوي عمى مجموعة مف الخصائص والعناصر المميزة
والفريدة لدى اإلنساف ،حيث َّإنػيا تختمؼ مف شخص آلخر ،ويتعذر تطابقيا بيف شخص وآخر( .)ٛويقوـ

الجياز عند تصوير القزحية بدراسة رد فعؿ العيف لمتغيرات في الضوء ،ويقوـ بعد ذلؾ بحفظ تصميـ أو
خارطة القزحية( )ٜومف ثـ مقارنة خصائص ىذه القزحية مع خصائص القزحية المخزنة في قواعد البيانات

المرتبطة بذلؾ الجياز(ٓٔ).

(https: //www. futura-sciences. com/sante/definitions/medecine-retine-4322/. )0
)2(M. Emine Krichen: op,cit ،p 2-8.
)3(Caroline Jean-Meire: les nouvelles technologies et la lute conntre la délinquance: regards
croisés france /royaume-uni ،Thèse pour le doctorat en droit ،Université de Paris 1 PanthéonSorbonne ،école de droit de la Sorbonne ،2016 ،p1;6.

()4راجع :أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص ٕٔ
(p16. ،juin 2010 ،Plein droit n° 85 ،Pierre Piazza: Biométrisation: les étrangers ciblés )5

()6الميندس طارؽ الطويرقي ،تقنية القياسات الحيوية ،منشور عمى:
http: //archive. aawsat. com/details. asp?issueno=8800&article=175893#. W3KqWCTXLIU
)7(Techniques de controle d'acees par biometrie ،Octobre 2011 ،p14 ،http: //www. infcom. rnu.
tn/content/pdf/cours/aline-saidane/systeme-identification/Controles-acces-biometrie3. pdf.
)8(Shideh Homayon: Iris recognition for personal identification using lamstar neural network ،
International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT) Vol 7 ،No 1 ،
February 2015 ،p 1 ،op. cit ،p6.
(Les empreintes digitales ne sont plus les seules preuves « infaillibles » de l’identité d’un individu. )9
sur: https: //www. quebecscience. qc. ،Le corps en entier sert de carte d’identité
ca/technologie/reconnaissance-faciale-iris-veines-les-nouvelles-cartes-didentite/.

()01راجع :عيسى غازي الذيب ،د .بارعة القدسي ،دور البصمة الصوتية والبصرية ومدى مشروعيتيا في اإلثبات
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غير أف األكثر شيوعاً في االستخداـ مف ضمف الوسائؿ البيومتيرية أو الحيوية ىي بصمة

القزحية (ٔ)؛ لدقتيا -كما سنرى  -مقارنةً مع بصمة الشبكية ،وتستخدـ بصمة القزحية
 Empreinte de l'irisوغيرىا مف القياسات الحيوية (البيومترية) في مجاالت عديدة(ٕ) .إذ تعتبر
البصمات أو القياسات الحيوية البيومترية ىي التقنية األكثر استخداماً في العالـ في مجاؿ التحقؽ
مف اليوية ،فعمى سبيؿ المثاؿ تستخدـ القياسات أو البصمات الحيوية كبصمة العيف في الواليات

المتحدة األمريكية

(ٖ)

وأوروبا في عدة مجاالت ،بيدؼ رفع كفاءة اإلجراءات واألجيزة اإلدارية

بالقطاعات المختمفة بالدولة(ٗ).

ففي الواليات المتحدة األمريكية تستخدـ بعض المدارس نظاـ الماسح الضوئي لبصمة
العيف؛ لمتأكد مف ىوية الداخميف إلى المدرسة وأولياء أمورىـ ،وكذلؾ البنوؾ ،وبعض الدوؿ
األخرى تستخدـ ىذا النظاـ في المنافذ الحدودية؛ لمتحقؽ مف ىوية

األشخاص ،ومكافحة

اإلرىاب والجريمة المنظمة(٘) ،كما يستخدـ نظاـ التحقؽ مف اليوية عف طريؽ قزحية العيف في
العديد مف ماكينات الصرؼ اآللي في الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،بدالً مف التحقؽ مف
اليوية بواسطة البطاقات أو الكروت الممغنطة( .)ٙوتخطط و ازرة األمف الداخمي األمريكية بحموؿ
عاـ ٕٓٔٛ

لتوسيع عدد المنافذ التي تطمب القياسات الحيوية ،بؿ وزيادة عدد القياسات

الحيوية ،مف أجؿ مكافحة اليجرة غير الشرعية واإلرىاب ،ومكافحة دخوؿ األشخاص بجوازات

سفر مزورة(.)ٚوىو ما اتجيت إليو كذلؾ بعض الدوؿ األخرى مثؿ كندا وىولندا وبريطانيا( .)ٛكما

َّ
أف ىناؾ دوالً عربيةً تعتمد عميو في مؤسساتيا المختمفة ،ال سيَّما في المجاؿ األمني والكشؼ عف
الجرائـ ومرتكبييا ،ففي دولة اإلمارات العربية المتحدة –مثالً -يجب عمى مف لديو تأشيرة لدخوؿ

ارف الصورة الممتقطة مع تمؾ الموجودة في
البالد النظر في الكاميرا؛ لمسح العيف ،ومف ثـ تُقَ ُ
قاعدة البيانات؛ لمتحقؽ مف ىوية الشخص( .)ٜوفي سنة  ٜٜٔٙطبقت ىذه الطريقة ألوؿ مرة في
الجزائي ،مجمة جامعة البعث ،المجمد  ،ٖٜالعدد ٕ٘ ،سنة  ،ٕٓٔٚص . ٜٙ
& )1( Mamatha R: A Review of Cancelable Biometric Authentication Methods ،Journal of Biometrics
Biostatistics ،Volume9 Issue 2 ،2018 ،p 2.
)2(Frédéric Massicotte: op,cit ،p1.
)3(Carol Henderson ،Diana Botluk: op,cit ،p75.
)4(MM. François BONHOMME et Jean-Yves le conte: rapport d´information ،fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles ،de législation ،du suffrage universel ،du Règlement et
d'administration générale sur l’usage de la biométrie en France et en Europe ،N° 788 sénat
session extraordinaire de 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2016 ،P8.
)5( .www. researchgate. net/publication/221725309_Personal_identification_by_eyes
)6( www. bayometric. com/biometric-iris-recognition-application
12 ،Jeff John Roberts: Homeland Security Plans to Expand Fingerprint and Eye Scanning at Borders
)7( .http: //fortune. com/2016/09/12/border-security-biometrics/ ،September 2016
)2( .https: //www. bayometric. com/biometric-iris-recognition-application
)9( .www. researchgate. net/publication/221725309_Personal_identification_by_eyes

32

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

العذد االول \ 8102

السجوف ،وذلؾ بسجف في والية بنسمفانيا بالواليات المتحدة األمريكية؛ لمتحقؽ مف ىوية

األشخاص ،والتعرؼ عمييـ عف طريقة بصمة العيف(ٔ).

وقد صدر في ليبيا القانوف رقـ  ٛلسنة ٕٗٔٓ وجعؿ البيانات الحيوية كبصمة العيف
وغيرىا مف ضمف البيانات التي تشمميا قاعدة البيانات الوطنية ،بمعنى أنيا تستخدـ لمتحقؽ مف

ىوية الفرد .وفي ىذا السياؽ كاف االتحاد األوروبي يسمح باستخداـ القياسات الحيوية كبصمة
العيف والصوت واألذف وغيرىا؛ لمتحقؽ مف ىوية األجانب ،ومكافحة اليجرة غير الشرعية
واإلرىاب ،عف طريؽ إنشاء نظاـ قاعدة البيانات البيومترية

European Dactylographic

 ،Systemإذ يسمح ىذا النظاـ بجمع بصمات طالبي المجوء السياسي ،ممف تزيد أعمارىـ عمى
ٗٔ سنة ،والمياجريف غير الشرعييف؛ مف أجؿ تطبيؽ الئحة دبمف .وكانت األعماؿ اإلرىابية

قرر االتحاد
التي شيدىا العالـ ًا
مبرر لزيادة االعتماد عمى القياسات الحيوية أو البيومترية ،فقد ّ
األوروبي بموجب الئحة المجمس ،بتاريخ  ٔٛفبراير  ٕٓٓٛإدراج البيانات الحيوية أو البيومترية
ضمف معمومات نظاـ شنقف ) )sis iiونظاـ معمومات التأشيرات ،ويعتبر مف أكبر الممفات

البيومترية حوؿ العالـ ،حيث يحتوي عمى البيانات الحيوية لعشرات المالييف مف األشخاص

القادميف لالتحاد األوروبي(ٕ).غير أف الالئحة السابقة كانت قد ألغيت بمقتضى الالئحة رقـ ٜ٘

لسنةٕٓٔٙ

(ٖ).

وقد صدرت عف االتحاد األوروبي الالئحة رقـ ٕٕٕ٘ ٕٓٓٗ/بتاريخ ٖٔ ديسمبر ٕٗٓٓ

بشأف وضع معايير السمات األمنية والقياسات الحيوية المدرجة في جوازات السفر ووثائؽ السفر

الصادرة عف الدوؿ األعضاء(ٗ) ،والمعدلة بالالئحة رقـ ٗٗٗ ٕٜٓٓ/الصادرة في  ٕٛمايو
 ٕٜٓٓبشأف تعديؿ الئحة المجمس رقـ ٕٕٕ٘ ٕٓٓٗ/التي تحدد معايير السمات األمنية
والقياسات الحيوية المدرجة في جوازات السفر ووثائؽ السفر الصادرة عف الدوؿ األعضاء(٘).

)0( .https: //www. bayometric. com/biometric-iris-recognition-application
)2(Pierre Piazza: op,cit,p16.
)3(Règlement (UE) 2016/95 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant
certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en
matière pénale.
)4(Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les
éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents
de voyage délivrés par les États membres
)5(Règlement (CE) n o 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 modifiant le
règlement (CE) n o 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et
les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les
États members.
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وىناؾ دوؿ أخرى تستخدـ نظاـ التحقؽ مف األشخاص عف طريؽ قزحية العيف في

المطارات وغيرىا مف المنافذ الحدودية؛ كالواليات المتحدة األمريكية ،حيث أجاز قانوف إصالح
االستخبارات ومكافحة اإلرىاب لسنةٕٗٓٓاستخداـ التقنيات الحديثة في التحقؽ مف اليوية ومف

ضمنيا القياسات أو البصمات الحيوية(ٔ).

ثانياً :خصائص بصمة العين ،وقيمتيا العممية:
تتجو القطاعات المختمفة في كثير مف الدوؿ إلى التوسع في استخداـ بصمة العيف Empreinte

de l'oeil؛ لمتحقؽ مف اليوية ،وذلؾ يرجع لسمات عديدة تتسـ بيا بصمة العيف ،وىي أسي ُؿ وسيمةً و ُّ
أدؽ
طريقةً مقارنةً بغيرىا مف وسائؿ التحقؽ مف اليوية ،غير أنو فيما يتعمؽ ببصمة الشبكية يمكف القوؿَّ :
إف

خارطة الشبكية ليست ثابتة ،بؿ تتغير باختالؼ مراحؿ عمر اإلنساف ،باإلضافة إلى أف شبكية العيف

صغيرة وداخمية ،األمر الذي يجعؿ تصويرىا أكثر صعوبة مف السمات والخصائص الحيوية األخرى(ٕ).

وليذا السبب فإف بصمة العيف األكثر شيوعاً في االستعماؿ ىي بصمة القزحية Empreinte de

 ،l'irisأي التحقؽ مف شخصية الفرد عف طريؽ القزحية Reconnaissance de l'iris؛ ألنيا ثابتة
وال تختمؼ باختالؼ عمر اإلنساف بخالؼ الشبكية ،عمى اعتبار أف القزحية تحتوي عمى مجموعة مف

الخصائص والعناصر المميزة والفريدة لدى اإلنساف ،حيث َّإنػيا تختمؼ مف شخص آلخر ،ويتعذر تطابقيا
بيف شخص وآخر(ٖ) .وتتسـ طريقة التحقؽ مف اليوية عف طريؽ القزحية Reconnaissance

 de l'irisبأنيا توفر الجيد والوقت ،فال يحتاج الشخص إلى تقريب عينو مف العدسة ،وانما
يكفي فقط النظر إلى عدسة التصوير عمى بعد ٖٓ سـ(ٗ).
جياز يمكنو تصوير قزحية العيف مف
ًا
وقد طورت شركة  Snarnoffاألمريكية سنة ٕٓٔٓ
شخصا في الدقيقة الواحدة(٘) .وتطورت ىذه التقنية
مسافة ثالثة أمتار ،والتحقؽ مف ىوية ٖٓ
ً
أكثر في ىذا المجاؿ ،فقد أظير باحثوف مف جامعة كارنيجي ميموف  Carnegie Mellonأنو

مترا ،ومف ثـ التحقؽ مف ىوية قائد المركبة
باإلمكاف تصوير قزحية العيف مف مسافة تقدر بػ ٕٔ ً

))0( The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 (IRTPA

( )2عزة حازـ مكي ،نمذجة نظاـ برمجي لمتحقؽ مف اليوية عف طريؽ بصمة العيف ،المجمة العراقية لمعموـ
اإلحصائية ،ٕٕٓٔ ،ٕٕ ،ص٘٘ٔ
)3(Shideh Homayon: op,cit ،p 1 ،Djili Abdellah Mahdadi Djamel Eddine: op ،cit ،p6.
( )4عزة حازـ مكي ،مرجع سابؽ ،صٖ٘ٔ
(Les empreintes digitales ne sont plus les seules preuves « infaillibles » de l’identité d’un individu. )5
sur: https: //www. quebecscience. qc. ،Le corps en entier sert de carte d’identité
ca/technologie/reconnaissance-faciale-iris-veines-les-nouvelles-cartes-didentite/.
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اآللية التي تسير عمى الطريؽ ،عف طريؽ صورة العيف في المرآة الجانبية في السيارة(ٔ).

باإلضافة إلى أنو قد صنفت بصمة القزحية بأنيا مف أكثر القياسات الحيوية دقةً في النتائج(ٕ)،
وانخفاض معدؿ الخطأ فييا بشكؿ كبير ،وأكثر دقة مف القياسات الحيوية األخرى ،والوسائؿ

التقميدية لمتحقؽ مف اليوية ؛ككممات المرور ،والبطاقات ،والرموز ،وبصمة األصبع ...إلخ(ٖ).

وتكوف بصمة العيف دقيقةً حتى إذا كاف الشخص يرتدي نظارات أو عدسات الصقة ...إلخ (ٗ).
إف انخفاض معدؿ الخطأ ،والسرعة في اإلنجاز ،جعؿ مف نظاـ التحقؽ مف اليوية عف
طريؽ القزحية مف أكثر األنظمة قبوالً مف حيث الدقة والثقة في التحقؽ مف ىوية الشخص (٘) ،إذ

مف الصعب أف يوجد تطابؽ في قزحية العيف بيف شخصيف ،بؿ َّ
إف قزحية العيف تختمؼ لدى الشخص
نفسو مف عيف ألخرى( ،)ٙوال يوجد تطابؽ في قزحية العيف حتى بيف التوائـ المتماثمة( ،)ٚحيث تحتوي

القزحية حسب دراسات عمماء األنتربولوجيا عمى ٓٓٗ صفة مميزة ،تختمؼ مف قزحية ألخرى( .)ٛأضؼ
يدا لدى اإلنساف منذ الوالدة حتى الوفاة ،مما
عنصر ًا
ًا
إلى ذلؾ عدـ تأثرىا بمرور الوقت ،وتبقى
مميز وفر ً
يجعميا أكثر التقنيات الحديثة دقة في تحديد ىوية الشخص( .)ٜوقد سجمت سنة ٕ٘ٔٓ انخفاض
استخداـ البصمات التقميدية في التحقؽ مف ىوية الشخص لصالح بصمة العيف؛ لدقة ىذا النظاـ،

واعتماده عمى عناصر ال يمكف فقدانيا أو نسيانيا ،بخالؼ الوسائؿ التقميدية(ٓٔ) ،ولكف كما أف

ألنظمة التعرؼ القياسية أو البصمات الحيوية ( البيومترية ) إيجابيات ومزايا ،فيي ليست خالية
مف العيوب(ٔٔ) ،فإذا كانت بصمة القزحية قد وفرت الجيد والوقت ،إالَّ َّ
أف دقَّة الصورة ومصداقيتيا
يتطمب أف تكوف أجيزة التصوير عمى درجة عالية مف الدقة والتطور ،وخالؼ ذلؾ تفقد بصمة
(21 ،Diana Dimitrova: Iris scanners can now identify us from 40 feet away ،Anne-Marie Oostveen)0
http: //theconversation. com/iris-scanners-can-now-identify-us-from-40-feet-away-42141. ،May 2015
)2(Caroline Jean-Meire: op,cit ،p1;6.
)3(Penny Khaw: op,cit, p3 ،Neha Kak ،Rishi Gupta: Iris Recognition System ،International Journal of
Advanced Computer Science and Applications(IJACSA) ،Vol. 1 ،no 1 ،2010 ،p34.
)4(Sanjay Kumar ،Ekta Walia: Analysis of various Biometric Techniques ،International Journal of
Computer Science and Information Technologies ،Vol. 2 (4) ،2011 ،p1596.
)5( www. bayometric. com/biometric-iris-recognition-application
(p 1. ،Shideh Homayon: op,cit)6
)7(https: //www. bayometric. com/biometric-iris-recognition-application/ ،Penny Khaw: op,cit ،p4.
)2( www. researchgate. net/publication/221725309_Personal_identification_by_eyes

( )9عبػػاس أحمػػد البػػاز ،البصػػمة البص ػرية والصػػوتية ودورىػػا فػػي اإلثبػػات الجنػػائي شػػرعاً وقانون ػاً ،النػػدوة العمميػػة:
الجوانػ ػػب الشػ ػػرعية والقانونيػ ػػة السػ ػػتخداـ الوسػ ػػائؿ العمميػ ػػة الحديثػ ػػة فػ ػػي التحقيػ ػػؽ الجنػ ػػائي ،عمػ ػػاف ٖٕٕ٘-

 ،ٕٓٓٚ/ٗ/جامعة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ األمنيػة ،مركػز الد ارسػات والبحػوث ،قسػـ النػدوات والمقػاءات العمميػة،
ص٘.
)01( www. researchgate. net/publication/221725309_Personal_identification_by_eyes
(p4. ،cit ،DJILI Abdellah MAHDADI Djamel Eddine: op )00
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العيف مصداقيتيا في تحديد اليوية ،وىذا يعني زيادة النفقات المتمثمة في نفقات شراء األجيزة أو

صيانتيا .باإلضافة إلى أنو ال يمكف االعتماد عمى بصمة العيف بالنسبة لجميع األشخاص ،كما
ىو الحاؿ بالنسبة لألشخاص المصابيف بحاالت العمى أو فقداف البصر(ٔ) ،المرتبط بوجود

مشاكؿ في قزحية العيف ،أو في الحاالت التي يكوف فييا الشخص يعاني مف أمراض أو تشوىات
خمقية في قزحية العيف ،بشكؿ يوىف مف قدرتيا في التحقؽ مف ىوية الشخص(ٕ).
وقد كشؼ الطب الحديث عف مرض يسمى زىري العصب الثالث ،حيث يجعؿ حدقة
العيف عبارة عف نقطة صغيرة ساكنة ،ال تتفاعؿ مع الضوء القريب أو البعيد ،مما يجعميا عالمة

مميزة تدؿ عمى صاحبيا(ٖ) ،غير أف األمراض السابقة واف كانت تؤثر في ثبات قزحية العيف
بالصورة التي كانت عمييا منذ الوالدة ،إال أنو يمكف اعتبارىا عنص اًر ممي اًز لتمييز شخص عف

آخر .كما أف قزحية العيف قد تتأثر في شكميا وحجميا ببعض األدوية ،فضالً عف أنيا قد تتمدد
وفقاً لمحالة النفسية لمشخص(ٗ) ،األمر الذي يعني وجود نسبة مف الخطأ واف كانت منخفضة في
نظاـ التحقؽ مف اليوية عف طريؽ قزحية العيف ،وال َّ
شؾ في َّ
أف ذلؾ يوىف مف قيمتيا في مجاؿ

اإلثبات الجنائي.

وقد أكدت دراسة في الجيش األمريكي عمى عدـ فعالية وموثوقية بصمة القزحية في

التحقؽ مف ىوية الشخص ،بنسب معينة ليست كبيرة ،وىو ما أكد عميو كذلؾ مكتب المحاسبة
العامة األمريكي ف جاو فحيث قدر نسبة الخطأ في ىذا النظاـ ب ػ ػ ٓ .)٘(%٘ .وأظيرت دراسة
أخرى قاـ بيا عمماء في جامعة كامبردج أف معدؿ الخطأ في نظاـ التحقؽ مف ىوية الشخص

عف طريؽ قزحية العيف منخفض لمغاية ،و َّ
أف إمكانية تماثؿ بنسبة ثمثيف في قزحية شخصيف ال
تزيد عف حالة في كؿ عشرة مالييف حالة(.)ٙ
( )0عزة حازـ مكي ،مرجع سابؽ ،صٗ٘ٔ .
)2(M. Emine Krichen: op,cit ،p 9 ،Nicolas Morizet: Reconnaissance Biométrique par Fusion
Multimodale du Visage et de l’Iris ،Thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur
de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Spécialité: Signal et Images ،École Doctorale
d’Informatique ،Télécommunications et Électronique de Paris ،2009 ،p23.

()3حسػػني محم ػػود عب ػػد ال ػػدايـ ،البصػػمة الوراثي ػػة وم ػػدى حجيتي ػػا ف ػػي اإلثب ػػات ،دار الفك ػػر الج ػػامعي اإلس ػػكندرية،
 ،ٕٜٓٓص. ٖٜٔ
(p12. ،Alaa Hilal: op,cit )4
)5(Frédéric Massicotte: op,cit ،p75.

()6جمػاؿ محمػد البػدور ،األسػاليب العمميػػة والتقنيػة ودورىػا فػي اإلثبػات الجنػػائي ،النػدوة العمميػة :الجوانػب الشػػرعية
والقانونية الستخداـ الوسائؿ العممية الحديثة في التحقيؽ الجنائي ،عماف ٖٕ ،ٕٓٓٚ/ٗ/ ٕ٘-جامعػة نػايؼ
العربية لمعموـ األمنية ،مركز الدراسات و البحوث ،قسـ الندوات والمقاءات العممية ،ص ٕٔ .
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وبخالؼ البصمات التقميدية(ٔ) ،فإف بصمة العيف ال تترؾ أث اًر عمى األسطح أو األجساـ
المختمفة في مسرح الجريمة؛ يمكف عف طريقو مالحقة الجاني وتقديمو لمعدالة الجنائية ،إالَّ أنيا
قد تصمح لمتحقؽ مف ىوية األشخاص الذيف دخموا إلى مسرح الجريمة ،إذا كاف ىذا المكاف يتبع

طريقة التحقؽ عف طريؽ بصمة العيف كشرط لمدخوؿ إلى المكاف ،كقاعة االجتماعات أو غرفة
الخزائف في البنوؾ ...إلخ.

كما أنيا تحتاج إلى تقنيات تصوير ،وأجيزة تقنية عالية الجودة ،ووجود عطؿ ولو بسيط سيؤدي
إلى عدـ دقة الصورة ،ومف ثـ الفشؿ في التحقؽ مف اليوية ،كأف تكوف اإلضاءة في الجياز ال

جيد ،أو وجود مشكمة في العدسة ...إلخ.فالخطأ في التقنيات الحديثة وارد(ٕ).
تعمؿ بشكؿ ّ

قارَف
ومف ناحية أخرى تتطمب إعداد ممؼ ،تختزف فيو بصمة القزحية لألشخاص؛ لتُ َ
بصورة قزحية الشخص عند دخولو إلى مكاف معيف؛ إلجراء المصادقة والتحقؽ مف اليوية ،عمى
خالؼ البصمات التقميدية التي ترفع مف مكاف الجريمة في الحاؿ لتُطابؽ ببصمات المتيـ أو
المشتبو بو.
َّ
إف ارتباط نظاـ التحقؽ مف اليوية عف طريؽ القزحية باألنظمة الحاسوبية والمعموماتية

يعني احتماؿ وجود خطأ في التخزيف أو المعالجة ،أو اختراؽ النظاـ المعموماتي ،ومف ثـ

التالعب بالبيانات المختزنة بالحذؼ أو اإلضافة أو التزوير ...إلخ ،ومف ثـ عدـ التطابؽ بيف

الصورة الممتقطة لقزحية الحيف والصورة المختزنة في النظاـ المعموماتي ،األمر الذي يضعؼ مف

قيمتيا في مجاؿ اإلثبات الجنائي.

الفرع الثاني
بصمة الصوت

( )0البصمات بمفيوميا التقميدي عبارة عف خطوط توجد في أصػابع اليػديف وبػاطف القػدميف ،وتحتػوي عمػى غػدد
ػر لمشػخص يميػزه عػف غيػره .ارجػع :أميػر
تقوـ بػاإلفراز عنػد الضػغط عمػى األشػياء المختمفػة ،ومػف ثػـ تتػرؾ أث ًا

آدـ أحمد محمد ،أىمية بروتوكوؿ البصمة العشرية واستخدامو في التسػجيؿ الجنػائي ( ،د ارسػة حالػة :معتػادي

اإلجراـ في والية الخرطوـ ) ،رسالة ماجستير ،كمية الد ارسػات العميػا والبحػث العممػي ،جامعػة الربػاط الػوطني،
 ،ٕٓٔٙص ٕٔ .وانظر كذلؾ :
https: //www. police-scientifique. com/specialites/empreintes-digitales-et-traces-papillaires
(p60. ،Diana Botluk:op,cit ،Carol Henderson ،Diana Dimitrova: op,cit ،Anne-Marie Oostveen)8
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أوالً :ماىية بصمة الصوت:
كشؼ العمـ الحديث َّ
أف صوت اإلنساف يتّسـ بمجموعة مف الصفات والخصائص الفريدة،
التي يمكف االستناد إلييا لمتمييز بيف شخص و آخر لمتحقؽ مف اليوية ،إذ يعتبر مف السمات

ػمثؿ ذلؾ في طريقة
المميزة لشخصية اإلنساف ،سواء أت َ
(ٔ)
الصوت Empreinte de la voix

التسجيؿ الصوتي أـ بصمة

ٍ
فقد أكدت العديد مف النظريات في مجاؿ عمـ الصوتيات َّ
سمات تميزه
بأف لصوت الشخص
عف غيره ،ويحاوؿ الميندسوف العامموف في مجاؿ الحاسب اآللي التوصؿ إلى تحديد السمات

الحيوية التي تميز كؿ صوت عف اآلخر(ٕ) ،عمى اعتبار أف تشريح الحباؿ الصوتية والتجويؼ
الصوتي والفموي وتجويؼ األنؼ تختمؼ مف شخص آلخر (ٖ) .إذ يتفؽ العامموف في مجاؿ
الصوتيات عمى أف صوت اإلنساف يحتوي عمى مجموعة مف السمات العضوية والمكتسبة،

والسمات العضوية ىي تمؾ الناتجة عف الصفات التشريحية لمجرى الصوت؛ أي فيما يتعمؽ
بالجياز الصوتي ،كحجـ الرئتيف ،والحنجرة ،واألحباؿ الصوتية ...إلخ .أما السمات المكتسبة فيي

تمؾ التي تتعمؽ بعادات الفرد عند حديثو ،مع مالحظة أف السمات العضوية ىي األكثر ثباتاً
ودقة مف السمات المكتسبة؛ ولذلؾ فيي األكثر استخداماً عند فحص بصمة الصوت(ٗ).

ويمكف تعريؼ بصمة الصوت بأنيا عبارة عف نبرة صوتية معينة وفريدة ،تخرج نتيجة
اىتزاز الحباؿ الصوتية؛ بسبب ىواء الزفير(٘) ،حيث يحدث الصوت نتيجة االىت اززات الدورية

لمحباؿ الصوتية ،ويختمؼ حسب كمية اليواء المنبعث مف الرئتيف ،وتساىـ عدة أعضاء مف جسـ

اإلنساف في عممية خروج الصوت :كالمساف ،والشفاه ،والفـ ،والبمعوـ ،واألنؼ( .)ٙوتستخدـ بصمة
الصوت في التحقؽ مف اليوية في مجاالت عديدة؛ كمراكز االتصاؿ وأجيزة الحاسب اآللي

()0راجع :د .أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص . ٔٛ

( )8د .عادؿ عيسى الطويسي ،بصمة الصوت :سماتيا واستخداماتيا ،المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب،
مف دوف تاريخ و مكاف نشر ،صٖ.ٚ
)3( Pragnesh Parmar: Voice Fingerprinting: A Very Important Tool against Crime ،J Indian Acad
Forensic Med. Jan- March 2012 ،Vol. 34 ،No. 1 ،p70 ،Lisa Myers: An Exploration of Voice
Biometrics ،SANS Institute 2004 ،p. 7.

( )4د .عادؿ عيسى الطويسي ،مرجع سايؽ ،صٔ. ٛ

( )5راشد بف عمي حمد الجربوعي ،عمـ البصمات الجنائي ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،ٕٓٓٚ ،
ص . ٛٛ
)6(www. police-scientifique. com/identification-vocale-en-criminalistique ،Pragnesh Parmar: op,cit, ،
p70.
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عوضاً عف أنظمة األماف التقميدية ،لعدـ إمكانية تقميد الصوت المسجؿ في قاعدة البيانات(ٔ) ،كما

تستخدـ في قطاع البنوؾ والمصارؼ؛ لموصوؿ إلى الخزائف التي ال تفتح إال عف طريؽ بصمة

الصوت (ٕ) ،ولمنع السرقة باستخداـ بصمة الصوت لفتح أبواب المنازؿ بدالً عف المفاتيح العادية،
حيث لف يفتح الباب إالَّ لصاحب البصمة الصوتية المختزنة في الذاكرة المعموماتية(ٖ) .وفي مجاؿ
التحقيؽ الجنائي يمكف أف تساعد بصمة الصوت  Empreinte de la voixالمحقؽ في
التعرؼ عمى ىوية بعض الجناة مف أصواتيـ ،كما ىو الحاؿ في جرائـ البالغ الكاذب ،حيث

استندت عمييا بعض المحاكـ األمريكية(ٗ) ،أو االغتصاب واالعتداءات الجنسية (٘)،أو السب ،أو
الرشوة ،أو االتفاؽ الجنائي ،أو القتؿ( ، )ٙأو التيديد واالبتزاز ،أو جرائـ السرقة ،أو الجرائـ

اإلرىابية ...إلخ .األمر الذي يجعؿ بصمة الصوت تسيـ في إماطة المثاـ عف العديد مف الجرائـ
ومرتكبييا ،وتقديميـ لمعدالة الجنائية( .)ٚففي والية لويزيانا األمريكية

تستخدـ تقنية بصمة

الصوت كقيد إلكتروني لبعض الجناة ،حيث يتصموف بيـ ،وعندما يقوموف بالرد يتأكدوف مف

)1(https: //www. biometrie-online. net/technologies/voix.

( )8براؾ عبدا﵀ براؾ الييفي ،حجية الوسائؿ العممية في اإلثبات الجزائي ،رسالة ماجسػتير ،كميػة الحقػوؽ ،جامعػة
الشرؽ األوسط ،ٕٓٔٚ ،صٖ٘ ،د .أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص ٕٓ .

( )3د .عباس أحمد الباز ،مرجع سابؽ ،ص ٓٔ .
،Maryland Law Review ،

Lisa Myers: op,cit, p10.
?)4(The Voiceprint Dilemma: Should Voices ،Be Seen and Not Heard

Volume 35 | Issue 2 ،Article 5 ،p267.

()5صػػدر عػػف المشػػرع الفرنسػػي مػػؤخ اًر القػػانوف رقػػـ ٖٓ ٚلسػػنة  ٕٓٔٛالصػػادر فػػي ٖ أغسػػطس  ٕٓٔٛبشػػأف
تعزيز مكافحػة العنػؼ الجنسػي ،وعمػؿ المشػرع الفرنسػي مػف خػالؿ ىػذا القػانوف عمػى تشػديد العقوبػات المقػررة
لمج ػرائـ ال ػواردة فػػي قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي ،باإلضػػافة إلػػى اسػػتحداث ج ػرائـ جديػػدة ،بتج ػريـ أفعػػاؿ التقػػاط

الصػػور الجنسػػية ،وبثيػػا عبػػر اإلنترنػػت ومواقػػع التواصػػؿ االجتمػاعي ،والمضػػايقات الجنسػػية التػػي تحػػدث عبػػر
تمؾ القنوات ،إلى غير ذلؾ مف األحكاـ التي تكفؿ تعزيز مكافحة االعتداءات الجنسية .
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexists.

()6إعالـ الفاعؿ الطاعف بأنو يريد قتؿ المجني عمييا وحرقيا ،وأف الطاعف سػاعده فػي البحػث عنيػا ال يتحقػؽ بػو
االشتراؾ في الجريمة بالمعنى القانوني؛ ألف مجرد إعالـ الفاعؿ لمطاعف بأنو سيقتؿ المجني عمييا ال يرقى
إلػى مرتبػة االشػػتراؾ باالتفػاؽ عمػى ارتكػػاب الجريمػة ،طالمػا ال يوجػػد فػي األوراؽ أو يظيػر مػػف وقػائع الػػدعوى
أنػػو حػػدث االتفػػاؽ بينيمػػا عمػػى قتػػؿ المجنػػي عمييػػا ،وأف الجريمػػة قػػد وقعػػت بنػػاء عمػػى ىػػذا االتفػػاؽ .كمػػا أف
اعتبػار الحكػػـ مجػرد قيػػاـ الطػاعف بالبحػػث مػع الفاعػػؿ عػف المجنػػي عمييػا ليمػػة الواقعػة اشػػتراؾ بالمسػاعدة ىػػو

استدالؿ غير سائغ وال تؤيده الوقائع التي أوردىا الحكـ؛ ألنو يشترط لكي تعتبػر المسػاعدة اشػتراكاً أف تتجػو
نية الشريؾ إلى ارتكاب الجريمة التي حدثت فييا المساعدة ،وأف تقع بناء عمى ىذه المساعدة .

حكـ المحكمة العميا الميبية بتاريخ ٖٓ أبريؿ  ،ٕٓٔٛالطعف رقـ ٔٓ ٘ٙ / ٛؽ ،غير منشور .
)7(https: //www. iilsindia. com/blogs/2018/04/03/legal-position-voice-identification-india/.
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ىويتو ومف مكاف وجودىـ ،كما تستخدـ في أنظمة الشراء والبيع اإللكتروني ،ومواقؼ السيارات(ٔ).

وفي فرنسا تسمح المادة  R57-11مف قانوف اإلجراءات الجنائية ،المعدلة باألمر رقـ ٔ ٕٙلسنة
 ٕٓٔٙبتاريخ ٖ مارس  ٕٓٔٙبشأف المعالجة اآللية لمراقبة األشخاص الخاضعيف لممراقبة
اإللكترونية المتنقمة ،وتعديؿ قانوف اإلجراءات الجنائية (ٕ) ،بإضافة طرؽ مراقبة إلكترونية

ار يحتوي عمى جياز إرساؿ ،يقوـ
لمشخص كأنظمة الصوت البيومترية .حيث يرتدي الشخص سو ًا
بإرساؿ إشارات إلى مركز المراقبة الذي يتبعو جياز اإلرساؿ؛ لتبيف تمؾ اإلشارات وجود الشخص في
المكاف المحدد مف عدمو ،ويمكف إلى جانب جياز اإلرساؿ إضافة نظاـ بصمة الصوت؛ لمتحقؽ مف

ىوية الشخص الخاضع لممراقبة ،بحيث يتصموف بو مف حيف آلخر؛ لمتأكد مف ىويتو ،ومدى وجوده في

المكاف المحدد.

ويمكف التعرؼ عمى بصمة الصوت باألذف عف طريؽ االستماع ،أو بالطريقة اآللية أو

البصرية ،ويتحقؽ ذلؾ إما بسماع الصوت مباشرة عف طريؽ األذف مباشرة ،أو عف طريؽ أجيزة

التسجيؿ التي تنقؿ النبرات الصوتية مف مصدرىا ،متضمنة خصائصيا وسماتيا ،وتخزيف

الصوت بحيث يمكف إعادة االستماع لمصوت؛ لمتعرؼ عمى خصائصو وسماتو ،ومف ثـ مقارنتيا
بتمؾ الموجودة في صوت الشخص المنسوب إليو

(ٖ)،

عمى اعتبار أف لكؿ صوت سمات

وخصائص تميزه عف غيره مف األصوات .كما يمكف التعرؼ عمى بصمة الصوت بالطرؽ

التقنية عف طريؽ رسـ الخطوط التي ينتجيا المخطط المرئي لمصوت البشري ،وتحميميا و قراءتيا

بعد ذلؾ مف قبؿ أشخاص مختصيف في عمـ األصوات(ٗ) ،إذ يقوـ جياز التسجيؿ الصوتي

المعروؼ باألسبكتروجراؼ بتحميؿ الصوت وتحويمو إلى خطوط مقروءة ،تسمح بمقارنة خصائص
أو سمات الصوت محؿ التسجيؿ مع صفات صوت الشخص المشتبو بو(٘) ،بحيث يمكف بعد

)1(Lisa Myers: op,cit, p. 11-12.
(Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes )8
placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code
)de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat

( )3خولة عباسي ،الوسائؿ الحديثة لإلثبات الجنائي فػي القػانوف الج ازئػري ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة الحقػوؽ والعمػوـ
السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الجامعية ٖٕٔٓ ،ٕٓٔٗ-صٕٔ.
( )4راجع :بف الغة عقيمة ،حجية أدلة اإلثبات الجنائية الحديثة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،جامعػة
الجزائر ٔ ،السنة الجامعية ٕٔٔٓ ،ٕٕٓٔ-ص. ٜٔٔ

( )5راجع :محمد فريج العطوي ،استخداـ المحققيف لوسائؿ التقنية وعالقتيا بالكشؼ عػف الجريمػة ،رسػالة دكتػوراه،
جامعة مؤتة ،ٕٜٓٓ ،صٕٕ
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ذلؾ التعرؼ عمى ىوية الشخص صاحب الصوت بشكؿ دقيؽ ،فالجياز السابؽ أكثر دقة مف

األذف المجردة في التقاط الذبذبات والموجات الصوتية (ٔ).

درس وتُػحمَّ ُؿ سمات الصوت أو خصائصو وفقاً لعدة معايير ،منيا :الغرض مف
وتُ ُ
الحديث ،الذي يشمؿ العوامؿ النفسية والبيئية التي تؤثر بشكؿ كبير عمى سمات الصوت
وخصائصو ،كالشعور بالراحة أو الغضب أو عدـ االرتياح ،إذ يؤدي ذلؾ إلى اتساع أو تقمص

عضالت و غضاريؼ الحنجرة ،أو معيار الوحدات الصوتية ،حيث يختمؼ كؿ شخص عف
اآلخر في ذلؾ أشد االختالؼ ،فمكؿ فرد طريقتو الخاصة بو في إخراج الوحدات الصوتية ،أو
االنتقاؿ مف وحدة صوتية إلى أخرى ،أما المعيار الثالث فيو معيار السمات فوؽ الصوتية ،الذي

ييتـ بدراسة الظواىر الصوتية لممتكمـ ،حيث يؤكد عمماء األصوات
بأف السمات المصاحبة لمصوت ال يمكف لمشخص التحكـ فييا أو السيطرة عمييا ،فيي سمات أو
خصائص ال شعورية(ٕ).
ثانياً :خصائص بصمة الصوت وقيمتيا العممية:
تتسـ بصمة الصوت -كتقنية لمتحقؽ مف ىوية الفرد -بالسرعة في األداء ،وانخفاض

تكمفتيا ،إذا ما قورنت بغيرىا مف الوسائؿ المستخدمة في التحقؽ مف اليوية ،فيي ال تحتاج إال
لبعض الثواني ،سواء أكاف لتسجيؿ الصوت أـ إلجراء المصادقة والتحقؽ مف اليوية.

فضالً عمى أنيا ال تحتاج إلى أجيزة خاصة ،وبمواصفات معينة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لبصمة
العيف أو البصمة الوراثية (ٖ) ،التي تحتاج إلى أجيزة بتقنيات ودقة عالية ،وأشخاص متخصصيف

( )0ارجػػع :فيصػػؿ مسػػاعد العنػػزي ،أثػػر اإلثبػػات بوسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة عمػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف ،رسػػالة ماجسػػتير،
دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،ٕٓٓٚ ،صٛٛ

( )8صدر في الجزائر مؤخ اًر القانوف رقـ ٖ لسنة  ٕٓٔٙبتاريخ  ٜٔيونيو  ٕٓٔٙبشأف استعماؿ البصمة الوراثية
في اإلجراءات القضائية والتعرؼ عمى األشػخاص ( منشػور فػي الجريػدة الرسػمية لمجميوريػة الجزائريػة ،العػدد

 ،ٖٚبت ػػاريخ ٕٕ يوني ػػو  ،ٕٓٔٙص ٘ ،) ٛ-وق ػػد ع ػػرؼ ى ػػذا الق ػػانوف البص ػػمة الوراثي ػػة بأني ػػا التسمس ػػؿ ف ػػي
المنطقة غير المشفرة مف الحمض النووي .

فػػي حػػيف عرفيػػا القػػانوف رقػػـ  ٚٛلسػػنة ٕ٘ٔٓ بشػػأف البصػػمة الوراثيػػة فػػي دولػػة الكويػػت ( منشػػور فػػي الجريػػدة
الرسػػمية ،بتػػاريخ ٕ أغسػػطس ٕ٘ٔٓ ،العػػدد ،ٕٔٗٚص ٕ)ٖ-بأنيػػا ف خويطػػة الجينػػات البيولوجيػػة الموروثػػة
والتػػي تػػدؿ عمػػى شخصػػية الفػػرد وتمييػزه عػػف غيػره ،وتتمثػػؿ السػػمات البيولوجيػػة أو الخػػط الجينػػي لممواقػػع غيػػر
المشػػفرة عاليػػة التبيػػاف فػػي الحمػػض النػػووي الكرومػػوزومي التػػي تنػػتج مػػف تحميػػؿ الحمػػض النػػووي بالعينػػات

البيولوجية .ف

()3راجع :د .عادؿ عيسى الطويسي ،مرجع سابؽ ،ص ٔ ٛوما بعدىا .
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لضماف دقة النتائج ،إذ تكفي أجيزة التسجيؿ العادية ،أو برامج التسجيؿ بالحاسب اآللي أو

الياتؼ المحموؿ ،أو غيره(ٔ) مف برامج أو أنظمة التسجيؿ المعدة لتخزيف الصوت وحفظو ،وتمتاز
بصمة الصوت –كذلؾ -بسيولة االستخداـ ،وتعتبر ىي الوسيمة الوحيدة مف الوسائؿ الحيوية أو
البيومترية التي تسمح لمشخص بإجراء المصادقة أو التحقؽ مف ىويتو عف ُب ْعٍد ،كأف يتصؿ
الشخص بالياتؼ؛ لكي يفتح لو حسابو البنكي واجراء العمميات المصرفية المختمفة ...إلخ،
باإلضافة إلى أنيا ال تحتاج إلى مساحات كبيرة لتخزينيا(ٕ).

ووفقاً لدراسة أجرتيا شركة يونيسس  - Unisysوىي شركة عالمية متخصصة في مجاؿ

تقنية المعمومات ،وتطوير األمف في النظـ المعموماتية  -تأتي بصمة الصوت في مقدمة الوسائؿ
الحيوية أو البيومترية األكثر استخداماً وتفضيالً في التحقؽ مف اليوية(ٖ).
وعمى الرغـ مف تمؾ اإليجابيات أو المزايا التي تحظى بيا بصمة الصوت Empreinte

َّ de la voix
فإف ىناؾ عدة احتماالت تناؿ مف قوتيا في اإلثبات ،كاحتماؿ تقميد األصوات ،أو

التالعب باألصوات (ٗ) ،واخفاء األصوات ،ونية التضميؿ والخداع أو التمويو والفاصؿ الزمني(٘)،
ولذلؾ فيي ال تحظى بقبوؿ عاـ في الوسط العممي أومف قبؿ المتخصصيف ،إذ َّ
إف ىناؾ عدة
فرضيات توىف مف قدرتيا في اإلثبات ،خاصة في ظؿ التطور الذي تشيده تقنية المعمومات

والحاسب اآللي ،التي تسمح بإعادة تخميؽ األصوات وصناعة وتركيب الصوت اإلنساني،

كأعماؿ المونتاج ( ،)ٙاألمر الذي جعؿ المتخصصيف في مجاؿ الصوت يروف َّ
أف نظاـ التحقؽ
مف اليوية عف طريؽ الصوت لـ يثبت بشكؿ نيائي مف الناحية العممية ،ومف ثـ يتعذر االعتماد

عميو مف الناحية القانونية أو القضائية( ،)ٚباإلضافة إلى احتماالت رداءة الصوت ،أو وجود
ضوضاء بالقرب مف الصوت ،والتغيرات في صوت الشخص؛ بسبب حالتو النفسية أو

)1(Sanjay Kumar ،Ekta Walia: op,cit ،p1596.
)2(Lisa Myers: op,cit, p4.
)3(www. gsi-security-concept. ch/blog/a/quels-sont-les-avantages-de-la-reconnaissance-vocale-pourle-controle-d-acces-biometrique.
)4(Sanjay Kumar ،Ekta Walia: op,cit ،p1597.
)5(The Voiceprint Dilemma: op,cit ،p295.

( )6يتحقؽ االعتداء عمى الشخصية بمقتضى المادة  ٛ-ٕٕٙمف قانوف العقوبات الفرنسي بأف يقػوـ الشػخص
عمػػداً بنشػػر المونتػػاج بػػالتغيير فػػي حقيقػػة صػػوت الشػػخص أو صػػورتو بالحػػذؼ أو اإلضػػافة بػػدوف موافقتػػو
متى لـ يكف مف الواضح بأنو مونتاج  .ينظر :

Cass,Crim 30 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82039, Bulletin criminel 2016, n° 112.

( )7راجع :د .برىامي أبو بكر عزمي ،الشرعية اإلجرائية لألدلة العممية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،ٕٓٓٙ ،
ص. ٘ٗٛ
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الصحية(ٔ) ،أو السف ومراحؿ العمر المختمفة لإلنساف ...إلخ .فيي ال تزاؿ تقنية مثيرة لمجدؿ،
وليست باألمر المستقر عميو مف الناحية القانونية(ٕ).

ويقوؿ أحد الباحثيف المتخصصيف في معالجة إشارة الصوت بمعيد بحوث المعموماتية
والنظـ

(ٖ)

في فرنساَّ :إنو ال يمكف االعتماد عمى تقنية بصمة الصوت بنسبة ٓٓٔ %في التحقؽ

مف ىوية الشخص ،وىناؾ معدؿ خطأ قد يصؿ إلى ٕ %في األحواؿ التي يكوف فييا التسجيؿ

واضحاً بعيداً عف الظروؼ الخارجية المؤثرة ،وقد تصؿ إلى ٓٗ %في حاالت أخرى(ٗ) .كما
يعاب عمى بصمة الصوت حتى عمى فرض انعداـ الخطأ في نتائجيا ،بأنو ال يمكف االعتماد

عمييا لمتحقؽ مف ىوية الشخص في جميع الحاالت؛ إذ يتعذر االعتماد عمييا في الحاالت التي
يكوف فييا الشخص مصاباً بالبكـ ،أو في الحاالت التي ترتكب فييا الجريمة دوف وجود تسجيؿ

صوتي ...إلخ .ناىيؾ عف َّ
آثار ممموسةً بمسرح
أف بصمة الصوت كبصمة العيف ،ال تترؾ ًا
الجريمة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لبصمات األصابع ،باإلضافة إلى أنيا ال تُرى بالعيف المجردة،
وتحتاج إلى أجيزة بخالؼ غيرىا مف وسائؿ التحقؽ مف اليوية.
وال َّ
أف األمور السابقة ُّ
شؾ في َّ
تحد مف نطاؽ استخداـ بصمة الصوت وفعاليتيا في
التحقؽ مف ىوية الشخص ،واستخداميا في مجاؿ اإلثبات الجنائي.

الفرع الثالث
بصمة األذن
تعد بصمة األذف  Empreinte de l'oreilleمف الوسائؿ الحيوية أو البيومترية الحديثة
المستخدمة في التحقؽ مف اليوية ،وسنحاوؿ معرفة مدى إمكانية االستفادة منيا في اإلثبات
الجنائي ،ببياف تعريفيا وأساسيا العممي ،ثـ نعرج عمى خصائصيا وقيمتيا العممية ،كما يأتي:

أوالً :ماىية بصمة األذن:
)1(www. gsi-security-concept. ch/blog/a/quels-sont-les-avantages-de-la-reconnaissance-vocale-pourle-controle-d-acces-biometrique ،https: //www. biometrie-online. net/technologies/modalitescomparatif.
)2( Pragnesh Parmarop,cit ،p78.
)3( Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires.
)4( https: //www. police-scientifique. com/revue-de-presse/affaire-gregory-la-voix-du-corbeau/.
Lisa Myers: op,cit, ،p. 7
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تعتبر األذف مف أعضاء جسـ اإلنساف ،التي يمكف االعتماد عمييا في التحقؽ مف ىوية

الفرد ،وتمييزه عف غيره ،وتقوـ ىذه التقنية عمى حقيقة عممية مرتبطة بتشريح األذف ،مفادىا أف

لألذف البشرية خصائص ومميزات فريدة تنفرد بيا عف أية أذف بشرية أخرى .إذ تتكوف األذف مف

ثالثة أجزاء رئيسة؛ ىي :األذف الخارجية :وتتكوف مف األذف الظاىرة أو ما يعرؼ بالصيواف،

وقناة السمع الخارجية ،وتنقسـ إلى جزء خارجي غضروفي ،وآخر داخمي عظمي ،واألذف

الوسطى :وىي عبارة عف تجويؼ تحيط بو ست جدراف ،واألذف الداخمية :التي تتكوف مف التيو
العظمى ،والتيو الغشائي ،إال أنيا تختمؼ عف بعضيا في التجويفات والغضاريؼ ،التي تنفرد بيا

كؿ أذف عف األخرى ،فيختمؼ شكؿ األذف وحجميا مف شخص آلخر ،بؿ ولمشخص نفسو ،حيث

تختمؼ األذف اليمنى عف األذف اليسرى(ٔ) ،فوفقاً لمدراسات العممية يعتبر شكؿ األذف مف األمور
الثابتة والمستقرة إلى حد كبير في مواجية التغيرات في تعابير الوجو أو الشيخوخة(ٕ) .وعمى ذلؾ

تعرؼ بصمة األذف بأنيا العالمة الظاىرة ،واآلثار المميزة في الشخص ،التي تميزه عف غيره،

فيي مف العناصر الميمة لتمييز األشخاص بعضيـ عف بعض ،وتحدث بصمة األذف

 Empreinte de l'oreilleنتيجة وجود عدد مف الغدد العرقية بصواف األذف oreillette

حيث تقوـ باإلفراز عند مالمسة األذف ألي سطح أممس ،إذ عادة ما يقوـ الجاني بوضع أذنو
عمى باب المنزؿ لمتأكد مف عدـ وجود أحد بالمنزؿ ،أو أف يضع أذنو عمى النافذة في محاولة

لمتأكد بأف الطريؽ آمنة ،أو عمى قفؿ الباب أو الخزنة لسماع صوت القفؿ ،أو أف تصطدـ أذنو

عت مف
ؾ ًا
بقطعة مف قطع األثاث بالمنزؿ فتتر ُ
أثر عميو .ومف ثـ تُقَاب ُؿ بصمة األذف التي ُرِف ْ
مسرح الجريمة ،مع تمؾ التي تخص المشتبو بو ،إذ يجب أف تتوافر اثنا عشر عالمة مميزة تتسـ

بيا األذف ،أو عمى األقؿ ٍ
ثماف منيا؛ لمتحقؽ مف اليوية (ٖ) ،وتقوـ بصمة األذف عمى فكرة عممية

تفرز
دىونا أو مادةً
مفادىا أف اليرمونات في جسـ اإلنساف تجعؿ األذف عندما تالمس األسطح ُ
ً
أثر يمكف رفعو مف عمى مسرح الجريمة باعتباره بصمةً لألذف ،ولما كانت
ؾ ًا
شمعيةً ،تتر ُ
ىرمونات الشخص ىي المسؤولة عف إف ارزات األذف ،فإف إف ارزات األذف تختمؼ مف شخص
آلخر ،وكمما كانت إف ارزات األذف كبيرة كمما كانت بصمة األذف أوضح وأدؽ ،مع مالحظة َّ
أف

( )0عقيد عبد ا﵀ محمد اليوسؼ ،بصمة األذف ،مجمة أدلة جنائية ،العدد ٔ ،ٕٙصفر ٕ٘ٗٔ ىجري ،ص ٕ-ٙ
ٖ. ٙ
Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: Human earprints: a review ،Journal of Biometrics & Biostatistics ،
Volume 2 • Issue 5 ،2011 ،p1.
)2( Li Yuan and Zhichun Mu: Ear Recognition Based on Gabor Features and KFDA ، ،the Scientific
World Journal ،Volume 2014 ،p 1.

( )3محمػػد عمػػي سػػكيكر ،أدلػػة اإلثبػػات الجنػػائي فػػي ضػػوء التش ػريع والفقػػو والقضػػاء ،دار الجامعػػة الجديػػدة لمنشػػر،
اإلسكندرية ،ٕٓٔٔ ،ص ٕٕٗ .
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تمؾ اإلف ارزات تحدث بشكؿ واضح عند وضع الشخص أذنو عمى السطح لالستماع ،وال تحدث

نفس كمية تمؾ اإلف ارزات بمجرد الضغط عمى األذف دوف إصغاء أو محاولة استماع(ٔ).
ويمكف استخداـ بصمة األذف لمتحقؽ مف العمر والجنس

(ٕ)

أو ىوية األشخاص المجيوليف،

عندما ال تسمح الطرؽ التقميدية بالتعرؼ عمييـ ،كما ىو الحاؿ عند حدوث الفيضانات أو الزالزؿ
أو الغرؽ أو الحريؽ أو غيرىا مف الكوارث الجماعية ،كما استخدمت بصمة األذف في اليند؛

لمتعرؼ عمى ىوية ميرب األخشاب الذي قامت بقتمو قوات خاصة سنة ٕٗٓٓ(ٖ) ،فضالً عف
إمكانية استخداميا لمتعرؼ عمى األطفاؿ حديثي الوالدة بالمستشفيات ،وتمييز األطفاؿ بعضيـ

عف بعض.

وتعتبر سويس ار مف أوائؿ الدوؿ التي استخدمت تقنية بصمة األذف؛ لمتحقؽ مف ىوية

األشخاص في المجاؿ الجنائي(ٗ) .وفي فرنسا ساعدت بصمة األذف عمى إماطة المثاـ عف الكثير
مف جرائـ السرقة ،إال أنو ال توجد في فرنسا قاعدة بيانات خاصة ببصمات األذف عمى خالؼ

بعض الدوؿ األوروبية(٘) ،فقد ساعدت بصمة األذف مع غيرىا مف األدلة الشرطة في ليوف مف

القبض عمى شخص يدعى  Lasha Kارتكب عدة سرقات لممنازؿ( .)ٙوفي الياباف ساعدت
بصمة األذف في الكشؼ عف ىوية القاتؿ بإحدى الجرائـ التي كاف يكتنفيا الغموض عاـ ٜ٘ٔٛ

( ،)ٚكما تستخدـ بصمة األذف لمتحقؽ مف ىوية الشخص مف قبؿ مختبر الطب الشرعي لمشرطة

البولندية ( .)ٛوقد عمؿ االتحاد األوربي سنة ٕٕٓٓ عمى إقامة مشروع بحثي في ىولندا عف

نظاـ تعريؼ األذف في مجاؿ الطب الشرعي( ، )ٜوييدؼ ىذا المشروع إلى توحيد المعايير واجراء
المزيد مف األبحاث والتطوير حوؿ بصمة األذف ،ومعرفة مدى إمكانية استخداميا كدليؿ أماـ

القضاء ،ومف أجؿ ذلؾ أنشئت قاعدة بيانات تضمنت  ٕٕٜٔعينة مف الجيات المانحة

والمتبرعيف ،بتكمفة مالية تزيد عف ٕ مميوف يورو ،وبمشاركة المستشفى األكاديمي بيولندا،
ومعيد الطب الشرعي بيولندا ،ومنظمة البحوث العممية والتطبيقية بيولندا ،ومركز التدريب

)1( Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: op,cit, ،p2.
)2( Mahmut Aşırdizer ،Ertuğrul Tatlısumak ،Beyhan Özyurt ،Mehmet Sunay Yavuz: determination of
the usability limits of auricle morPhology for identification ،January 2012 ،P 106. https: //www.
researchgate. net
)3( Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: op,cit, ،p3.
)4( Mahmut Aşırdizer ،Ertuğrul Tatlısumak ،Beyhan Özyurt ،Mehmet Sunay ,op,cit ،P 106.
)5( www. leparisien. fr/vitry-sur-seine-94400/val-de-marne-on-s-arrache-le-sherlock-holmes-de-loreille-30-10-2017-7364121. php ،www. leparisien. fr/insolite/un-cambrioleur-confondu-par-uneempreinte-d-oreille-a-lyon-31-05-2013-2853523. php.
)6( http: //www. lefigaro. fr/actualite-france/2013/05/31/01016-20130531ARTFIG00528-lyoncomment-la-police-a-traque-le-voleur-a-l-oreille. php.

( )7عقيد عبد ا﵀ محمد اليوسؼ ،مرجع سابؽ ،ص ٗ. ٙ
)8( Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: op,cit, ،p3.
))9( The Forensic Ear Identification (FearID
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الوطني بشأف الدعـ العممي؛ لمتحقيؽ في الجرائـ بالمممكة المتحدة ،وجامعة ىيدرسيفمد بالمممكة

المتحدة ،وجامعة جالسكو بالمممكة المتحدة ،وجامعة بادوفا بإيطاليا(ٔ) ،ومف خالؿ ىذا المشروع
طُ ِّوَر برنامج إلدخاؿ البصمة في جياز الحاسب اآللي ،يقوـ بتحديد البصمات األكثر تشابياً مع
البصمة التي أ ِ
ت(ٕ).
ُدخمَ ْ
ثانيا :خصائص بصمة األذن وقيمتيا العممية:
ً
تمتاز بصمة األذف بفعاليتيا مقارنةً مع غيرىا مف وسائؿ التحقؽ مف اليوية بسرعتيا

ودقتيا وصعوبة التالعب فييا مف قبؿ الجاني ،أو طمسيا كما ىو الحاؿ بالنسبة لبصمات
األصابع ،عف طريؽ تشويو األصابع أو ارتداء قفازات ،وعدـ اختالط بصمة األذف لدى الجاني

مع بصمة غيره كالمجني عميو ،أو أشخاص آخريف في مسرح الجريمة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة

لمبصمة الوراثية أو تحميؿ الحمض النووي(ٖ) ،سواء أكاف ذلؾ بقصد مف الجاني أـ مف دوف

قصد .أضؼ إلى ذلؾ َّ
أف بصمة األذف قد يكوف ليا دور كبير وأىمية في تحديد ىوية الجاني،
إذا كانت أذنو تحمؿ عالمة مميزة كندب أو ثقب أو مكاف حمؽ األذف أو ذات شعر كثيؼ أو

إف تمؾ العالمات متى وجدت في بصمة األذف َّ
قميؿ ....إلخ ،إذ َّ
فإنػيا تزيد مف قوتيا في
ت مف مسرح الجريمة.
اإلثبات ،والتعرؼ عمى صاحبيا عند مضاىاتيا ببصمة األذف التي ُرِف َع ْ
باإلضافة إلى ذلؾ فإف بصمة األذف تعتبر أقؿ تكمفة وأكثر دقة مف البصمة الوراثية (ٗ) ،كما أنيا

ال تحتاج إلى أجيزة دقيقة كما ىو الحاؿ في بصمة العيف أو الصوت أو البصمة الوراثية ،وانما
تُْرفَعُ مف مسرح الجريمة بطرائؽ تكاد تكوف مشابيو لمطرائؽ التي تُْرفَعُ بيا بصمات األصابع ،وال
تتأثر بصمة األذف بالضوضاء كما ىو الحاؿ بالنسبة لبصمة الصوت.
واذا كاف فقداف الشخص لحاسة البصر في بعض الحاالت ،أو النطؽ والكالـ يعيؽ مف

استخداـ بصمة العيف وبصمة الصوت في التحقؽ مف ىوية الشخصَّ ،
فإف بصمة األذف يمكف
االعتماد عمييا في التحقؽ مف ىوية الشخص حتى في حالة فقدانو حاسة السمع (أصـ)؛ َّ
ألف
تقنية بصمة األذف ال تعتمد عمى حاسة السمع ،بؿ تعتمد عمى تشريح األذف وشكميا.

)1( https: //cordis. europa. eu/project/rcn/61414_en. html.
)2( Lynn Meijerman: Earprints as evidence? ،24 February 2006 ،https: //phys. org/news/2006-02earprints-evidence. html.
)3( Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: op,cit ،p3.
)4( Kapil Verma ،Bhawana joshi and Anju mathai: Ear Prints: Attractive evidence in forensic criminal
identification ،International Conference on Forensic Research & Technology October 15-17 ،2012
DoubleTree by Hilton Chicago-Northshore ،USA ،https: //www. omicsonline. org/21577145/2157-7145-S1. 007-016. pdf.
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وفي مقابؿ تمؾ اإليجابيات يعاب عمى بصمة األذف أنو في الوقت الحالي ليس ىناؾ اتفاؽ

بيف المتخصصيف في مجاؿ الطب الشرعي عمى دقة نتائج بصمة األذف في التحقؽ مف ىوية
الفرد .فقد قاـ األستاذ  Alfred Iannerelliبدراستيف لتحديد ىوية األذف البشرية ،والتعرؼ عمى
معالميا ،شممت الدراسة األولى ٓٔ أالؼ أذف ،اختيرت بشكؿ عشوائي في والية كاليفورنيا
بالواليات المتحدة األمريكية ،والدراسة الثانية عمى مجموعة مف التوائـ المتماثمة الذيف لدييـ

خصائص جينية أو وراثية متطابقة ،تبيف لو أف كؿ أذف تتميز بخصائص فريدة عف غيرىا،
ووجود تماثؿ أو تشابو في ىياكؿ األذف عند التوائـ المتماثمة مف دوف وجود تطابؽ في تركيب

األذف(ٔ) ،وتبقى تمؾ السمات أو الخصائص مع الشخص مف والدتو وحتى وفاتو (ٕ) ،وتأكدت

النتيجة ذاتيا في الدراسة التي قاـ بيا ف  " Purkaitو ف  Singhف سنة ٕٓٓٓ بعدـ وجود تماثؿ
بيف األذنيف اليمنى واليسرى ،وعمى النقيض مف ذلؾ أظيرت دراسة أخرى قاـ بيا Alberink

وجود خطأ في نتائج بصمة األذف ،ودورىا في التحقؽ مف ىوية الفرد يقدر ب ػ ػ ٕٓ %وفي حاالت

أخرى بػٖٓ .)ٖ( %فقد دلت بعض الدراسات عمى أف األذف الخارجية لإلنساف ال تبقى كما ىي
وتتغير مع اختالؼ عمر الشخص ،فمع الشيخوخة تزداد التجاعيد ،وتكبر حدبة األذف

 Tubercule auriculaireمع التقدـ في العمر لدى الذكور ،وتتناقص لدى اإلناث ،ومع التقدـ
في العمر يزداد الشعر عمى شحمة األذف  ،lobe de l'oreilleويزداد حجـ األذف الخارجية،

ويتغير اتجاه صميب المولب والخنصر األمامي ،ومع تقدـ العمر كذلؾ يزداد حجـ األذف وطوليا،
مع اختالؼ بيف الذكور و اإلناث ،و ال َّ
شؾ في أف ذلؾ سيؤثر عمى الشكؿ الخارجي لألذف،
ومف ثـ عمى بصمة األذف .باإلضافة إلى األمور السابقة ىناؾ العوامؿ الخارجية واألمراض التي

قد تؤثر عمى شكؿ اإلذف ،ومف ذلؾ ما يعرؼ بقرنبيط األذف، L'oreille en chou-fleur

الذي يحدث بسبب ورـ دموي في األذف ،أو عمؿ حفر في األذف ...إلخ(ٗ) .واستخداميا لمكشؼ
عف مرتكبي الجرائـ ال يمكف االعتماد عمييا في جميع الحاالت ،حيث يتعذر االعتماد عمييا في

الحاالت التي تُ ْم َس ُح فييا آثار بصمة األذف مف قبؿ الجاني ،وغسؿ المكاف الذي توجد بو
البصمة ،أو استخداـ أي وسائؿ عممية تمكنو مف إزالة األثر ،أو أف يقوـ المجني عميو -بقصد

أو مف دونو -بإخفاء األثر بالتخمص مف األجساـ التي توجد عمييا بصمة األذف ،باإلضافة إلى
عوامؿ التعرية كيبوب رياح قوية أو سقوط أمطار مف شأنيا مسح األثر الذي تركتو األذف عمى

األسطح ،ويعزز ذلؾ َّ
أف البحث عف أدلة الجريمة عادةً ما يكوف في اليوـ التالي لوقوع الجريمة؛
)1( Nitin Kaushal and Purnima op,c،it, p4.

( )8راشد بف عمي حمد الجربوعي ،مرجع سابؽ ،ص . ٜٛ
)3( Mahmut Aşırdizer ،Ertuğrul Tatlısumak ،Beyhan Özyurt ،Mehmet Sunay Yavuz: op,cit, p 106-110.
)4( L. Meijerman ،A. TheanandG. J. R. Maat: earprints in forensic investigations ،Forensic Science
Medicine and Pathology · January 2005 ،p175-176.
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أي َّ
زمنياً بيف تحقؽ بصمة األذف عمى األسطح ،وبيف رفعيا مف مسرح
أف ىناؾ فاصالً ّ
الجريمة(ٔ).
ويرى البعض أف التبايف الكبير بيف األذنيف ال يعبر بالضرورة عف التبايف في بصمات األذف،
مرف وقابؿ لمطي ،في حيف أف بصمة األذف كياف ثنائي
فاألذف الخارجية كياف ثالثي األبعادٌ ،
األبعاد يعبر عف أجزاء األذف التي المست السطح فقط ،كما أف ىناؾ عدة عوامؿ قد تؤثر عمى
بصمات األذف الواحدة ،مما يجعؿ مقبولية األذف ال تتناسب مع مقبولية بصمتيا(ٕ).

وطبقاً لنتائج الدراسات العممية السابقة وغيرىا حوؿ بصمة األذف سيكوف مف المتعذر

التعويؿ عمى بصمة األذف لوحدىا كدليؿ إدانة في الجرائـ ،فال يمكف القوؿَّ :
إف دقة بصمة األذف
تصؿ إلى ٓٓٔ %في التحقؽ مف ىوية الفرد ،فيامش الخطأ موجود في ىذه التقنية (ٖ) ،وتصؿ

دقتيا -وفقاً لدراسة أخرى قدمت في المؤتمر الدولي الرابع لمقياسات الحيوية ،المنعقد في واشنطف
بالواليات المتحدة األمريكية ،بتاريخ  ٕٜ-ٕٚسبتمبر ٕٓٔٓ  -إلى  ،)ٗ( %ٙ .ٜٜولكف ىذا ال
يعني إىدار أي قيمة لبصمة األذف في اإلثبات ،سواء أكاف في المجاؿ الجنائي أـ المدني ،و قد

تساعد بصمة األذف في تبرئة متيـ أو لفت االنتباه إلى متيـ آخر في القضية(٘).

وعمى فرض دقة نتائج بصمة األذف وانعداـ الخطأ فييا فإنو يتعذر االعتماد عمى بصمة
األذف في الحاالت التي ال يستخدـ فييا الجاني أذنو في التنصت أو اإلصغاء بمسرح الجريمة،

أو عندما يقوـ الجاني بتغطية أذنيو لمنع ترؾ أثر عمى األسطح ،كما ىو الحاؿ عندما يقوـ

الجاني بارتداء قفازات إلخفاء آثار بصمات أصابعو.

كما يتعذر االعتماد عمى بصمة العيف في التحقؽ مف ىوية الشخص في الحاالت التي
يعاني منيا الشخص مف تشوه خمقي بعدـ وجود أذنيف لو ،واذا كانت بصمة األذف قد تسعؼ
أجيزة العدالة الجنائية في التعرؼ عمى ىوية الجناة في الجرائـ التقميدية؛ كالسرقة والقتؿ

واالغتصاب وغيرىا ،فعمى النقيض مف ذلؾ لف يكوف ليا ذلؾ الدور في الجرائـ المستحدثة؛

كجرائـ تقنية المعمومات والحاسب اآللي التي تحدث في الفضاء اإللكتروني ،دونما أف يستخدـ

الجاني أذنو في التنصت عمى األبواب أو النوافذ ،عمى اعتبار أف ىذه الجرائـ تحتاج إلى أدلة

( )0عقيد عبد ا﵀ محمد اليوسؼ ،مرجع سابؽ ،ص ٘. ٙ
Nitin Kaushal and Purnima Kaushal: op,cit ،p1.
)2( L. Meijerman ،A. TheanandG. J. R. Maat: op,cit, ،p168.
)3( Lynn Meijerman: op,cit.
)4( Dave Mosherdave: ears could make better uniqueids than fingerprints ،https: //www. wired.
com/2010/11/ears-biometric-identification/.
)5( L. Meijerman ،A. TheanandG. J. R. Maat: op,cit .,p072
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خاصة تتفؽ وطبيعتيا .فضالً عمى أف االحتفاظ بالبصمات الحيوية كبصمة العيف ،وبصمة
الصوت ،وبصمة األذف ،أو استخداميا قد ِّ
مساسا بحؽ الفرد في السرية أو الخصوصية،
يشك ُؿ
ً
عمى اعتبار أنيا تؤدي إلى تحديد ىوية الشخص ،ومف ثـ تدخؿ في مفيوـ البيانات الشخصية،
األمر الذي يتطمب وجود تشريعات حديثة ،تكفؿ لمشخص المعني بالبيانات البيومترية أو الحيوية
حقوقو المختمفة ،كالحؽ في النسياف ،والحؽ في التصحيح ،وضمانات انتقاؿ البيانات مف بمد
آلخر ...إلخ ،وتنظـ استخداـ تمؾ البيانات وحمايتيا في مواجية أنماط االعتداء المختمفة

،كاالستخداـ أو االحتفاظ غير المشروع ،واختراؽ األنظمة المعموماتية ،والتالعب بالبيانات
وسرقتيا ،وافشاء سريتيا ،والتزوير ...إلخ .االمر الذي يعيؽ األخذ بتمؾ التقنية في الدوؿ العربية
التي لـ تقـ بتحديث تشريعاتيا؛ لحماية حقوؽ اإلنساف ،وحماية مصالحيا األساسية ،في ظؿ

التقدـ العممي والتكنولوجي ،خاصة في مجاؿ اإلجراءات الجنائية.
وقد صدر عف االتحاد األوروبي األمر التوجييي رقـ ٖٔ لسنة ٕٕٔٓ بشأف الحؽ في
الحصوؿ عمى المعمومات في اإلجراءات الجنائية ،ويضع ىذا التوجيو القواعد المتعمقة بحؽ
المشتبو بيـ أو األشخاص المتيميف في إبالغيـ بحقوقيـ في اإلجراءات الجنائية والتيـ الموجية

إلييـ ،كما يحدد القواعد المتعمقة بحؽ األشخاص الخاضعيف ألمر القبض أو االعتقاؿ األوروبي
ٍ
بمحاـ ،والحؽ في الحصوؿ عمى
بإبالغيـ بحقوقيـ ،كالحؽ في الصمت ،والحؽ في االستعانة
مشورة قانونية مجانية ،وشروط الحصوؿ عمييا ،وحؽ الشخص بإبالغو بالتيمة الموجية إليو،

والحؽ في الحصوؿ عمى الترجمة الفورية ،والحؽ في إبالغ السمطات القنصمية ،والحؽ في
الحصوؿ عمى المساعدة الطبية الطارئة ،أو أف تكوف ىناؾ حاجة لممضاىاة بيف البصمات
المختزنة في قاعدة البيانات الحيوية وبيف تمؾ التي وجدت بمسرح الجريمة ...إلخ(ٔ) .ويحتاج

األمر كذلؾ إلى وجود شرطة عممية تقنية متخصصة ليا القدرة عمى التعامؿ مع األدلة العممية،
ففي فرنسا عمى سبيؿ المثاؿ صدر األمر رقـ ٔٗ ٔٙلسنة  ٕٓٔٚبشأف إنشاء الخدمة المركزية

لمشرطة التقنية والعممية (ٕ) ،حيث يساعد ىذا الجياز في الكشؼ عف الجرائـ المعقدة ،خاصة

جرائـ اإلرىاب والجريمة المنظمة.

(Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à )0
l’information dans le cadre des procédures pénales.
(Décret n° 2017-1641 du 30 novembre 2017 pris pour la mise en œuvre de la création du service )8
central de la police technique et scientifique.
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المطمب الثاني
مشروعية البصمات الحيوية ودورىا في اإلثبات الجنائي
يتسمح الجاني اليوـ بالعمـ والتقنيات الحديثة ،ويقوـ بتوظيفيا الرتكاب مخططاتو اإلجرامية ،وذلؾ

في إطار سعيو لتسييؿ ارتكاب الجريمة ،ومنع اقتفاء أثره بقير وسائؿ اإلثبات التقميدية ،وتعجيز أجيزة
العدالة الجنائية ،وقد تستعيف تمؾ األخيرة بوسائؿ عممية حديثة كبصمة العيف وبصمة الصوت و بصمة
األذف؛ لمالحقة الجناة والتعرؼ عمييـ ،مما يثير مسألة مدى مشروعية تمؾ البصمات ،ومدى مقبوليتيا

أماـ القضاء الجنائي ،ودورىا في اإلثبات ،وىو ما سنحاوؿ بيانو مف خالؿ ىذه الجزئية مف الدراسة كما

يأتي:

الفرع األول :مشروعية البصمات الحيوية في اإلثبات الجنائي.
الفرع الثاني :مقبولية البصمات الحيوية أمام القضاء الجنائي.

الفرع األول
مشروعية البصمات الحيوية في اإلثبات الجنائي
يتوقؼ استخداـ البصمات الحيوية -محؿ الدراسة -مف قبؿ أجيزة العدالة الجنائية ،والتعويؿ عمييا
في مجاؿ اإلثبات الجنائي عمى مدى مشروعية أخذ تمؾ البصمات مف الشخص ،بحيث ال يشكؿ

استخداميا أو االستعانة بيا مخالفة ألحكاـ الدستور والقانوف ،إذ َّ
إف المشروعية كقاعدة عامة ىي شرط

لممارسة أي إجراء ،وعميو سنعالج مف خالؿ ىذه الجزئية مف الدراسة مدى تأثير تمؾ البصمات
واستخداميا عمى حقوؽ اإلنساف ،وكذلؾ اإلطار القانوني الذي يمكف مف خاللو تنظيـ استخداـ البصمات

الحيوية ،كما يأتي:

أوالً :استخدام البصمات الحيوية من منظور حقوق اإلنسان:
يجب أف يكوف الدليؿ مشروعاً؛ حتى يتسنى لمقاضي التعويؿ عميو في حكمو ،إذ ال يصح

لمقاضي الجنائي التعويؿ عمى دليؿ باطؿ ميما كانت األسباب ،واال كاف حكمو باطالً ،فالباطؿ
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ال يثمر إال باطالً ،وما بني عمى باطؿ فيو باطؿ(ٔ) .ولكي يكوف الدليؿ كذلؾ ينبغي أف ال تكوف

فيو مخالفة لنص القانوف ،أو اعتداء عمى حقوؽ يكفميا القانوف بالحماية ،غير أف استخداـ
البصمات الحيوية كبصمة العيف والصوت واألذف في التحقيؽ الجنائي قد يصطدـ بحقوؽ

اإلنساف في مجاؿ اإلجراءات الجنائية المكفولة بمقتضى الشريعة اإلسالمية ،والمواثيؽ الدولية
العالمية واإلقميمية والدساتير بمختمؼ الدوؿ ،كحؽ اإلنساف في حرمة جسده وسالمتو ،وحقو في

حرمة حياتو الخاصة ،فضالً عف تعارضيا مع حؽ المتيـ في الصمت Droit de garder le

. silence

إف مشروعية البصمات الحيوية كبصمة العيف والصوت واألذف تعتمد بالدرجة األولى عمى
الجانب الفن ي ،بحيث يحصؿ التأكد مف أف العيف أو الصوت أو األذف تخص المتيـ دوف سواه،

َّ
وتخزُف في قواعد البيانات ،فضالً عف
وعدـ وجود خطأ في الحاالت التي تؤخ ُذ فييا البصمات
الجانب اإلجرائي المتمثؿ في عدـ انتياؾ أخذ تمؾ البصمات لحقوؽ الفرد المحمية بمقتضى
نصوص القانوف والدستور ،إذ َّ
إف انتياكيا لتمؾ الحقوؽ يؤدي إلى عدـ مشروعيتيا .فقد ترتكب

جريمة و تجد أجيزة العدالة الجنائية بصمة أذف الشخص بمسرح الجريمة ويطمب المحقؽ أخذ
عينو منو؛ لمتأكد مف مدى مطابقتيا لتمؾ الموجودة بمسرح الجريمة ،أو أف يمتقط جياز التسجيؿ

صوت شخص مع المجني عميو بمكاف الجريمة ،ويراد التعرؼ عمى ىوية الشخص بأخذ عينو
مف بصمة صوتو؛ لمعرفة مدى مطابقتيا لتمؾ التي يحمميا الصوت الذي التقطو جياز التسجيؿ،
أو أف يدخؿ شخص إلى مسرح الجريمة بعد التقاط بصمة عينو بجياز التصوير الخاص بذلؾ،

ثـ يتبيف بعد ذلؾ بأنو مف غير األشخاص المسجميف بقاعدة البيانات ،كما في بعض األماكف
التي تشترط تصوير بصمة العيف أو الصوت؛ لدخوؿ المكاف ،كالمكاف المخصص لمخزائف في

البنوؾ ،وترتكب جريمة في المكاف ذاتو ،فيحتاج المحقؽ ألخذ بصمة عينو؛ لمطابقتيا بتمؾ التي

مزورا،
قاـ بتصويرىا الجياز ،أو أف تدؿ البصمة الوراثية لشخص بأنو يحمؿ ىويةً أو جو َاز سفر ً
فيطمب المحقؽ بصمة عينو؛ لمتحقؽ مف ىويتو ...إلخ .مما يتطمب معرفة مدى مشروعية
استعانة المحقؽ بتمؾ البصمات ( بصمة العيف ،وبصمة الصوت ،وبصمة األذف ) في التحقيؽ

متيما أـ مشتبيًا بو ،في إطار حقوؽ
الجنائي بموافقة الشخص أو مف دوف موافقتو ،سواء أكاف
ً
اإلنساف المختمفة ولعؿ أىميا حؽ اإلنساف في حرمة جسده وحقو في حرمة حياتو الخاصة .إذ
ُيعد حق اإلنسان في حرمة جسده أو قدسيتو  L'inviolabilité du corps humainمف
الحقوؽ األساسية والميمة لكؿ مف الفرد و المجتمع ،وتكمف أىميتو في أنو يتبع أىـ حقوؽ

( )0نقػػض جنػػائي مصػػري ٕٔ أبريػػؿ ٕٓٔٓ ،الطعػػف رقػػـ ٖٗ ٖٖٚلسػػنة ٖ ،ٚس ٔ ،ٙص ٕٖٔ ،ؽ ٕٗ ،نقػػض جنػػائي
مصري ٖ ديسمبر  ،ٕٜٓٓالطعف رقـ ٓ ٗٙٙٙلسنة  ،ٙٛس ٓ ،ٙص ٕ٘٘ ،ؽ .ٙٛ
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اإلنساف وىو الحؽ في الحياة(ٔ) ،كما أنو يحمي جسـ الشخص ضد غيره (ٕ) .ويقتضي ىذا الحؽ
عدـ المساس بجسـ اإلنساف؛ لتحقيؽ أي مصمحة كانت ،سواء في حياتو أو مماتو إال بموافقتو،
وفي األحواؿ التي يجيزىا القانوف ،غير أف دواعي الكشؼ عف الجريمة ومرتكبيا قد تستدعي

المساس بتمؾ الحرمة ،كأف تُؤخ َذ عينو مف جسـ الشخص؛ لمتأكد مف ىويتو ،وازالة غموض
بعض الجرائـ المعقدة خاصة الخطيرة منيا .وقد ذىب جانب مف الفقو إلى تأييد المجوء إلى
الوسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي؛ لدقتيا و انخفاض معدؿ الخطأ فييا طالما كاف يقر

العمـ بنتائجيا (ٖ) .ويعتقد الباحث بعدـ وجود مانع مف االستعانة بالوسائؿ العممية في التحقيؽ

الجنائي؛ لمكشؼ عف الجرائـ ومرتكبييا ،خاصة في الجرائـ الغامضة والخطيرة ،إذ َّ
إف الجريمة
تطورت في وسائؿ ارتكابيا بفعؿ تطور المجتمع ،واستغالؿ الجناة لمعمـ والتقنيات الحديثة في

ارتكاب جرائميـ في محاولة لتضميؿ أجيزة العدالة الجنائية ،وطمس أي دليؿ يمكف أف يساعد في

الكشؼ عنيـ ،لذا نرى أىمية استخداـ الوسائؿ العممية الحديثة في التحقيؽ الجنائي ،شريطة أف
تكوف تمؾ الوسائؿ قد أكد العمـ والمختصوف عمى فعاليتيا ودقتيا مف حيث النتائج ،ووجود

ضمانات قانونية تكفؿ عدـ التعسؼ في استخداـ تمؾ الوسائؿ العممية ،ولتحقيؽ التوازف بيف

المصمحة العامة والمصمحة الخاصة.

وقد ذىب البعض إلى القوؿَّ :
إف استخداـ القياسات أو البصمات الحيوية ( كبصمة

العيف ،والصوت ،واألذف ،والوجو ...إلخ ) في التحقؽ مف اليوية ينطوي عمى انتياؾ صريح
لحؽ اإلنساف في حرمة جسده ،ومف ثـ يجب منع استخداـ تمؾ البصمات وغيرىا مف التقنيات

التي تشكؿ مساساً بحرمة جسد اإلنساف(ٗ) ،وفي الواقع ال يشكؿ التعامؿ بالبصمات الحيوية عف
( )0عال رحيـ ،حؽ المتيـ في سالمة جسده ،مجمة جامعة ذي قار ،العدد ٗ ،المجمد  ،ٙأيموؿ ٕٔٔٓ ،ص .ٜٔ٘
)2( Rémy Cabrillac ،Marie-Anne Frison-Roche: Thierry Revet ،Libertés et droits Fondamentaux ،
Dalloz ،16éme édition ،Paris ،2010 ،P 179.

( )3راجع :ىاللي أحمد ،النظرية العامة لإلثبات الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعػة األولػى ،ٜٔٛٚ ،ص،ٜٖٙ
حسيف محمود إبراىيـ ،الوسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة ،ٜٔٛٔ ،ص ٖٕ ،إدوار

غػػالي الػػذىبي ،اإلج ػراءات الجنائيػػة ،مكتبػػة غريػػب ،القػػاىرة ،الطبعػػة الثانيػػة ،ٜٜٔٓ ،ص ٕ٘ ،ٙحسػػف عمػػي محمػػد عمػػى

الناعور النقبي ،سػمطة القاضػي الج ازئػي فػي تقػدير األدلػة ،د ارسػة مقارنػة ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة ،ٕٓٓٛ ،ص،٘ٔٙ

أحمػػد أبػػو القاسػػـ ،الػػدليؿ الجنػػائي المػػادي ودوره فػػي إثبػػات ج ػرائـ الحػػدود والقصػػاص ،الجػػزء األوؿ ،رسػػالة دكتػػوراه ،المركػػز
العربي لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،ٜٜٖٔ ،ص ٖٔٔ.
( )4ينظر:

Ecole des hautes études en sciences ،David Samson: Des identités de papier à l'identité biométrique
https: //www. memoireonline. ،sociales - Master 2 de théorie et analyse du droit 2009
.com/12/13/8127/m_Des-identites-de-papier--l-identite-biometrique36. html
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طريؽ أخذىا وتجميعيا وتحميميا بالوسائؿ المخصصة لذلؾ مساساً بحؽ اإلنساف في حرمة
جسده(ٔ) ،وعمى فرض أنيا شكمت مساساً بذلؾ الحؽ ،إالَّ َّأنو ينبغي َّأال يكوف عائقاً أماـ تحقيؽ
المصمحة العامة ،المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة وشخص مرتكبيا ،حيث تعمو المصمحة

العامة عمى المصمحة الخاصة ،وال يكوف لإلنساف حؽ مطمؽ في حرمة جسده في مواجية
المصمحة العامة والتحقيؽ الجنائي ،متى حدث ذلؾ بضوابط تكفؿ عدـ التعسؼ باستخداـ تمؾ

التقنيات .ومف ناحية أخرى قد يتعارض استخداـ البصمات الحيوية مع حق اإلنسان في حرمة
حياتو الخاصة ،ولعؿ مف أكبر التحديات واإلشكاليات التي يثيرىا استخداـ القياسات أو البصمات
الحيوية كبصمة العيف وبصمة الصوت وبصمة األذف وغيرىا -ال سيَّما في مجاؿ التحقيؽ

الجنائي -قضية حرمة أو ألفة الحياة الخاصة لمفرد  .Intimité de la vie privéeومف أجؿ
ذلؾ

أوصى المؤتمر الدولي السابع والعشريف لمفوضي حماية الحياة الخاصة والبيانات

الشخصية ،المنعقد في مونترو السويسرية في  ٔٙسبتمبر ٕ٘ٓٓ بشأف استخداـ القياسات أو
البصمات الحيوية ( البيومترتية ) في جوازات ووثائؽ السفر وبطاقات اليوية ،بالتطبيؽ العاجؿ

والمبكر لمضمانات الفعالة لمحد مف مخاطر طبيعة القياسات أو البصمات الحيوية ،والتمييز

الدقيؽ بيف البصمات الحيوية ( البيومترية) التي تُجمعُ وتُػخ َّػزُف لألغراض العامة ،كعمميات
ضبط الحدود ومكافحة اليجرة غير المشروعة واإلرىاب عمى أساس االلتزامات القانونية ،وتمؾ

التي تُجمعُ لألغراض التعاقدية بناء عمى موافقة المعني(ٕ) .وقد حدث مؤخ اًر تضميف القياسات أو
البصمات الحيوية إلى البيانات الشخصية الحساسة في الئحة االتحاد األوروبي الجديدة رقـ ٜٚ

لسنة  ٕٓٔٙالصادرة في  ٕٚأبريؿ  ،ٕٓٔٙالتي دخمت حيز التنفيذ في مايو ،)ٖ(ٕٓٔٛ
والقياسات أو البصمات الحيوية ( البيومترية ) -وفقاً لمجنة الوطنية لممعموماتية والحريات في

(ٗ)
بناء عمى خصائصو
فرنسا  -عبارة عف مجموعة مف التقنيات؛ لمتعرؼ تمقائياً عمى الفردً ،
البدنية أو البيولوجية أو السموكية(٘) .ومف ثـ تكوف لمبصمات الحيوية قدرة أكثر مف غيرىا مف

()0راجع :عيسى غازي الذيب ،بارعة القدسي ،مرجع سابؽ ،ص .ٔٓٙ
(،e Conférence internationale des Commissaires à la protection des données et à la vie privée 77La )8
cartes ،Résolution sur l’utilisation de la biométrie dans les passeports ،Montreux 16 septembre 2005
d’identité et documents de voyage:
https: //edps. europa. eu/sites/. . . /07-09-28_montreal_passenger_fr. pdf
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la )3
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection ،libre circulation de ces données
)des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
)4(la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
)5(www. cnil. fr/fr/biometrie-disposition-de-particuliers-quels-sont-les-principes-respecter.
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البيانات والتقنيات الحديثة في تحديد ىوية الفرد والتعرؼ عميو ،فيي محاكاة أو ترجمة آلية
لجسـ اإلنساف؛ العتمادىا عمى خصائص جسـ اإلنساف وسموكياتو.

إف القياسات أو البصمات الحيوية يمكف مف خالليا الكشؼ عف أمور حساسة وخاصة
بالفرد ،مما يشكؿ مساساً بحرمة حياتو الخاصة ،فعمى سبيؿ المثاؿ تكشؼ بصمة القزحية عمى
الحالة الصحية لمشخص ،وجنسو وأصمو العرقي ،ولذلؾ صنفت بأنيا بيانات حساسة بالنظر إلى

طبيعتيا(ٔ) .وتبدو اإلشكالية في كيفية الحصوؿ عمى البصمات الحيوية ،وكذلؾ التعامؿ مع
البصمات الحيوية بعد الحصوؿ عمييا وتخزينيا في بنوؾ المعمومات أو قواعد البيانات،

واستخداميا بعد ذلؾ؛ لمتأكد مف ىوية الشخص ،ومدى مطابقة البصمة التي أخذت منو بتمؾ
الموجودة في قواعد البيانات اآللية ،إلى غير ذلؾ مف االستخدامات ،وتمؾ األمور بال َّ
شؾ ِّ
تشك ُؿ
مساسا بحرمة الحياة الخاصة لمفرد ،األمر الذي يقتضي أال يكوف في التعامؿ بالبصمات الحيوية
ً
 كبصمة العيف وبصمة الصوت وبصمة األذف -مساس بحرمة أو ألفة الحياة الخاصة لمفرد.فعمى سبيؿ المثاؿ يكفؿ القانوف لمشخص حماية

محادثاتو الخاصة في مواجية التنصت

التميفوني أو التسجيؿ بمختمؼ أنواع األجيزة و أشكاليا(ٕ) ،ومف ثـ يجب لمشروعية بصمة
الصوت أف يكوف التسجيؿ الصوتي قد ح ِ
ص َؿ عميو بشكؿ مشروع ،وليس فيو مخالفة لحقوؽ
ُ
اإلنساف وحرياتو ،كحقو في حرمة حياتو الخاصة ،ومخالفة ذلؾ يعني بطالف اإلجراء ،ومف ثـ
عدـ صحة التعويؿ عمى الدليؿ الذي جاء ثمرة اإلجراء الباطؿ ،فالباطؿ ال يثمر إال باطالً .وقد

أكدت عمى ذلؾ محكمة النقض المصرية بقوليا :يعتبر إجراء مراقبة وتسجيؿ المحادثات

اء مرذوالً ،ويشكؿ انتياكاً لحرمة الحياة الخاصة ،وانتقاصاً مف األصؿ
واألحاديث الشخصية إجر ً
في الحرية الشخصية التي سجميا الدستور ،باعتبارىا حقا طبيعيا لإلنساف ال يجوز اإلخالؿ بو

أو تقييده بالمخالفة ألحكامو ،وكاف الدستور إذ كفؿ في صمبو حرمة الحياة الخاصة بما تشتممو
مف حرمة الحديث ضد تسجيمو قد قرنيا بضمانات إجرائية ،توازف بيف حؽ الفرد في الحرية مف

ناحية ،وحؽ الجماعة في الدفاع عف مصالحيا األساسية مف ناحية أخرى(ٖ) ،فالدليؿ يوحي بعدـ

المشروعية إذا ك اف الحصوؿ عميو بإىدار كرامة اإلنساف وحقو في الدفاع ،إذ يمزـ أف يكوف

)1(Jorden Bailey: the gdpr’s fingerprint legal implications of the gdpr for the use of biometric data
by private parties ،master thesis ،llm Law & Technology ،Tilburg University ،2017 ،p37.

()8طارؽ سرور ،حؽ المجني عميو في تسجيؿ المحادثات التميفونية الماسة بشخصو ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعػة
الثانية ،ٕٓٓٗ ،ص.ٔٚ
()3نقض جنائي مصري ٗٔ يناير  ،ٜٜٔٙالطعف رقـ ٕ٘ ٙٛلسنة .ٜ٘
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الحصوؿ عميو بطريقة مشروعة(ٔ) ،واذا كاف التسجيؿ لمصوت وليد إجراء غير مشروع ،كاف الدفع
ببطالف الدليؿ المستمد منو في محمو(ٕ).

إف تزايد االعتماد عمى القياسات أو البصمات الحيوية ( البيومترية) ،عمى مستوى
القطاعات المختمفة لمدولة ،يتطمب ضرورة توفير حماية تشريعية ليا؛ احتراماً لحؽ الفرد في
السرية أو الخصوصية(ٖ) ،حيث تدخؿ القياسات أو البصمات الحيوية في مفيوـ البيانات
الشخصية ،التي يكفؿ ليا القانوف الحماية ،ومف ثـ فإف االحتفاظ بيا بشكؿ غير مشروع أو لمدة

أطوؿ مف المدة المسموح بيا قانونا أو استخداميا لغرض غير مشروع يشكؿ مخالفة لممادة  ٛمف

االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف(ٗ) ،وغيرىا مف االتفاقيات والقوانيف التي تكفؿ حماية حرمة الحياة
الخاصة والبيانات الشخصية.

وتقوـ العديد مف الدوؿ وألغراض مختمفة -خاصة القطاع األمني ومكافحة الجريمة ،وىو
ما يعنينا في ىذه الدراسة  -بإنشاء قواعد لمبصمات الحيوية ،تتضمف تمؾ الخاصة بالمواطنيف،

واألجانب المقيميف بالدوؿ ،وطالبي تأشيرة الدخوؿ ،باإلضافة إلى قواعد البصمات الحيوية

الجنائية(٘) ،ففي النرويج مثالً تقوـ الشرطة بتبادؿ البصمات الحيوية مع غيرىا مف أجيزة الشرطة
ومكافحة الجريمة واإلرىاب واليجرة غير المشروعة في الدوؿ األوروبية ( ،)ٙاألمر الذي يعني
ضرورة وجود ضمانات قانونية إجرائية؛ إلنشاء قواعد البصمات الحيوية أو استخداميا أو حفظيا

أو معالجتيا ،إلى غير ذلؾ مف أعماؿ المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية ،بشكؿ يضمف تحقيؽ
التوازف بيف المصمحة الخاصة لمفرد ،المتمثمة في حرمة حياتو الخاصة ،والمصمحة العامة

لممجتمع المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة ،ومالحقة مرتكبييا.

()0نقض جنائي مصري ٘ فبراير ٕ٘ٔٓ ،الطعف رقـ

ٖٖٖٓٔ لسنة ٖ.ٛ

()8نقض جنائي مصري  ٕٙديسمبر ٕٕٔٓ ،الطعف رقـ  ٕٕ٘ٚلسنة ٕ ،ٛس ٖ ،ٙص ٕ ،ٜٛؽ ٔ.ٔٙ
)3(Jean-Philippe Foegle: Sans doigt ،ni loi: La CJUE donne son « feu vert » à la biosurveillance ،La
Revue des droits de l’homme [En ligne] ،Actualités Droits-Libertés ،mis en ligne le 28 juillet 2015 ،
consulté le 01 octobre 2016 ،P14.
)4(Sylvia Preuss-Laussinotte: Protection des données personnelles(Biométrie) ،La Revue des droits de
l'homme ،Actualités Droits-Libertés ،le 05 décembre 2008 ،consulté le 25 novembre 2017 ،p 2.

()5عبػػد ا﵀ بػػف غػػازي الغامػػدي ،دور قواعػػد البيانػػات الحيويػػة فػػي مكافحػػة اإلرىػػاب ،النػػدوة العمميػػة :أىميػػة قواعػػد البيانػػات
الخاصة بمكافحة اإلرىاب،القصيـ ٕ٘ ٕٚ-مايو ،ٕٜٓٓمركز الدراسات و البحوث،قسـ الندوات والمقاءات العممية،ص ٖ.
)6(www. soprasteria. com/media/communique/la-police-norv%C3%A9gienne-fait-le-choix-de-lasolution-biom%C3%A9trique-steria-pour-transformer-et-moderniser-sa-proc%C3%A9dure-deconduite-des-enqu%C3%AAtes-criminelles#.
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وتجدر اإلشارة إلى أف مجمس الشيوخ الفرنسي كاف قد اعتمد بتاريخ  ٕٚمايو ٕٗٔٓ في

اطالعو األوؿ مشروع قانوف الحد مف استخداـ التقنيات البيومترية أو القياسات الحيوية ،ومسجؿ
برئاسة الجمعية الوطنية بتاريخ  ٕٙيوليو  ،)ٔ( ٕٓٔٚوييدؼ القانوف لتضييؽ نطاؽ استخداـ

البيانات البيومترية (بصمة العيف ،والصوت ،واألذف ،والبصمة الوراثية ...إلخ) ويقصرىا عمى
عد ُؿ قانوف
سي ّ
حاالت محددة ،وألسباب مقنعة  ، motifs impérieuxوبمقتضى ىذا المشروع ُ
المعموماتية والحريات والممفات رقـ  ٔٚلسنة  ،)ٕ( ٜٔٚٛليقتصر استخداـ البصمات الحيوية

لضرورات أمنية صارمة  nécessité stricteبحيث تتعمؽ بأمف الشخص ،أو حماية المعمومات
التي يؤدي الكشؼ عنيا أو تدميرىا إلى وقوع ضرر جسيـ ال يمكف معالجتو أو جبره ،شريطة أف

يكوف الخطر عمى درجة عالية ،وأف يكوف ىناؾ تناسؽ بيف طبيعة المعمومات والتكنولوجيا

المستخدمة(ٖ) .ويستند مشروع القانوف عمى جممة مف المبررات ،لعؿ أىميا عالقة البصمات

الحيوية أو القياسات الحيوية ( البيومترية )بحرمة جسد اإلنساف ،والتعامؿ مع عناصر جسـ

اإلنساف أو مخرجاتو ،كذلؾ الرتباطيا بحؽ الفرد في حرمة حياتو الخاصة ،وسرية البيانات
الشخصية(ٗ) .ومما ال َّ
شؾ فيو َّ
أف ىذا المشروع يعكس اىتماـ المشرع الفرنسي بالبيانات
البيومترية ،ومخاطر جمعيا ومعالجتيا ،خاصة في ظؿ تزايد االعتماد عمييا وألغراض مختمفة ،
مما يستتبع وجود بنوؾ لممعمومات ،تختزف فييا البصمات الحيوية ،األمر الذي يعرضيا لمخاطر

المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية ،مما يقتضي وجود ضمانات قانونية قوية الستخداـ البصمات

الحيوية أو القياسات البيومترية.

ثانياً :التنظيم القانوني إلجراء البصمات الحيوية:
مف المبادئ األساسية في اإلجراءات الجنائية أف يتمتع كؿ متيـ بقرينة البراءة إلى أف
ُيحكـ بإدانتو بحكـ نيائي في محاكمة قانونية عادلة ،تُكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو(٘).
وقد صدر عف االتحاد األوروبي مؤخ اًر األمر التوجييي رقـ ٖٖٗ لسنة  ٕٓٔٙالصادر في ٜ
(Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques )0
http: //www. assemblee-nationale. fr/15/pdf/propositions/pion0062. pdf.
(aux fichiers et aux libertés. ،Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique)8
(http: //www. brunolhermet. com/libertes-publiques/proposition-de-loi-visant-a-limiter-lusage-)3
des-techniques-biometriques-adoption-su-senat/.
)4( Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques ،http: //www. senat.
fr/rap/l13-465/l13-4654. html.

( )5نقض جنائي مصري ٕٗ يناير ٕ٘ٔٓ ،الطعف رقـ  ٕٕٖٓٛلسنة ٗ.ٛ
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مارس  ٕٓٔٙبشأف تعزيز قرينة البراءة وأىمية وجودىا في حقؿ اإلجراءات الجنائية ،وأعاد
التأكيد عمى الدوؿ األعضاء عمى ضرورة كفالة حؽ المتيـ أو المشتبو بو في الصمت ،وعدـ

إجباره عمى تقديـ دليؿ ضد نفسو مف لحظة توجيو االتياـ إلى المحاكة ،وحتى صدور حكـ في
الدعوى ،وعدـ التعويؿ عمى الدليؿ الذي يقع بالمخالفة ليذا الحؽ ،إال أف ىذه القاعدة ليست
مطمقة ،وال تمنع أجيزة العدالة الجنائية مف القياـ باإلجراءات الالزمة؛ لمكشؼ عف الحقيقة (ٔ)،

بما في ذلؾ إجبار الشخص عمى تقديـ بصمات جسده الحيوية كبصمة العيف وبصمة الصوت
وبصمة األذف ،وسنحاوؿ معرفة موقؼ التشريعات األجنبية المقارنة ،التي تضمنت صراحة حؽ

المتيـ في الصمت مف إمكانية االستعانة بتمؾ البصمات الحيوية في مجاؿ اإلثبات الجنائي .ففي

سويس ار  -صدر مرسوـ بقانوف معالجة بيانات تحديد اليوية الحيوية أو البيومترية في  ٙديسمبر ٖٕٔٓ
 ،الذي دخؿ حيز التطبيؽ في ٔ سبتمبر ٕٗٔٓ وحدث بمقتضاه إلغاء المرسوـ الصادر في ٕٔ نوفمبر
ٕٔٓٓ بشأف معالجة بيانات اليوية الحيوية أو البيومترية (ٕ) ،وينظـ ىذا األمر أو المرسوـ استخداـ
ممفات بيانات تحديد اليوية الحيوية أو البيومترية مف قبؿ المكتب الفيدرالي لمشرطة بسويس ار (ٖ) ،وييدؼ

إلى تمكيف السمطات االتحادية و المحمية (الكانتونية ) مف التعرؼ عمى األشخاص األحياء واألموات،
وتحديد اآلثار الموجودة في مسرح الجريمة ،والربط بيف الج ارئـ المختمفة ،والمقارنة بيف العينات التي تعثر
عمييا الشرطة في مسرح الجريمة مع العينات المختزنة في قاعدة البيانات ،ويسمح بتقديـ المعمومات كذلؾ

ألجيزة الشرطة األجنبية ،واألجيزة العاممة في مكافحة اليجرة غير المشروعة ،غير أنو لـ يتحدث صراحة

عف بصمة العيف وبصمة الصوت وبصمة األذف ،عمى الرغـ مف كونيا مف القياسات الحيوية أو
البيومترية ،وتحدث عف بصمات األصابع واليد والوجو .ومف الضمانات التي يقررىا ىذا القانوف أف
سرية البيانات ومعالجتيا تخضع لمقانوف االتحادي لحماية البيانات الصادر في ٗٔ يونيو

ٖ ،)ٗ(ٜٜٔوالقانوف االتحادي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،الصادر في  ٜديسمبر
()0يطمب ىذا األمر التوجييي مف الدوؿ األعضاء اتخاذ التػدابير المناسػبة لضػماف عػدـ تقػديـ المشػتبو فػييـ والمتيمػيف إلػى
المحاكمة أو في العمف ،باعتبارىـ مذنبيف مف خالؿ استخداـ القيود المادية ،وال يمنع ذلؾ الدوؿ األعضاء مف تطبيػؽ تػدابير
القيد المادي الالزـ والضروري ألسباب تتعمػؽ بظػروؼ القضػية المتعمقػة بػاألمف ،أو بضػرورة منػع المشػتبو فػييـ أو المتيمػيف

مف الفرار أو االتصاؿ بشخص آخر؛ منعاً المتياف كرامة الفرد.
portant renforcement de Directive (ue) 2016/343 du Parlement européee et du conseil du 9 mars 2016
certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des
procédures pénales.
(Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques )8
Le Conseil fédéral Suisse. ،
(l'Office fédéral de la police (fedpol). )3
(Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données. )4
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ٕٔٔٓ(ٔ) ،فضالً عمى مسح البيانات المختزنة في قواعد البيانات في إطار اإلجراءات الجنائية
في الحاالت التي يتبيف فييا مف اإلجراءات الجنائية أف الشخص لـ يرتكب الجريمة ،أو وفاة

الشخص المعني ،أو الحكـ ببراءتو أو بعد مضي ٘ سنوات مف انتياء فترة االختبار في حالة

الحكـ مع وقؼ التنفيذ أو اإلقامة الجبرية إلى غير ذلؾ مف الحاالت.

أما عف قانوف اإلجراءات الجنائية السويسري الصادر في ٘ أكتوبر  ،ٕٓٓٚالذي دخؿ

حيز التطبيؽ في األوؿ مف يناير ٕٔٔٓ فنجد أف المادة الثالثة منو تحظر أساليب التحقيؽ التي

ِّ
تشك ُؿ
ٓٗٔ

امتيانا لكرامة اإلنساف ،حتى لو وافؽ الشخص المعني عمى استخداميا؛ وذلؾ طبقاً لممادة
ً
مف القانوف ذاتو ،وفي إطار البحث عف أدلة الجريمة تجيز المواد ٓ ٕٙٗ- ٕٙإجبار

الشخص والحصوؿ منو عمى البيانات الشخصية التي تحدد ىوية الشخص ،وأخذ بصمات أجزاء

معينة مف جسده؛ لمعرفة خصائصو الجسدية ،ومف الضمانات التي يقررىا ىذا القانوف أنو ال
يجوز استخداـ بيانات الشخص المتيـ خارج ممؼ القضية إال إذا وجدت دالئؿ أو اشتباه ٍ
كاؼ
عمى تكرار ارتكاب الفعؿ ،ويحتفظ بالبيانات إلى انتياء المدة المحددة لحفظ البيانات بقاعدة
البيانات ،أو الممؼ اآللي لمبيانات أو عند الحكـ باإلدانة أو الحكـ بالبراءة ،أو إلى أف يصدر

األمر باألوجو إلقامة الدعوى ،ويجوز االحتفاظ بالبيانات كذلؾ إذا كاف مف الممكف أف تفيد في
الكشؼ عف الجرائـ مستقبالً ،وفي ىذه الحالة يحتفظ بيا لمدة عشر سنوات مف تاريخ القرار

باالحتفاظ بيا .كما يجب إتالؼ البيانات التعريفية لغير المتيميف بمجرد انتياء اإلجراءات

القضائية في مواجية المتيـ ،أو إذا تبيف عدـ أىمية تخزيف تمؾ البيانات واالحتفاظ بيا .كما
ٍ
عينة مف صوتو؛
يجوز وفقاً لمقانوف المذكور أف يطمب مف المتيـ أو الشاىد أو الشاكي تقديـ
إلجراء الفحص والمقارنة ،ويعاقب الشخص في حالة رفض تقديـ العينة بالغرامة ،فيما عدا المتيـ

واألشخاص الذيف لدييـ الحؽ في رفض أداء الشيادة ،وفي حدود ىذا الحؽ.

وفي كندا -تجيز المادة  ٜٕٓ .ٗٛٚمف القانوف الجنائي الكندي المعدؿ مؤخ اًر في ٕٔ

يونيو  ٕٓٔٛلقاضي األمف والسمـ أف يصدر أم اًر كتابياً لرجؿ الشرطة؛ ليقوـ بنفسو أو عف
طريؽ شخص آخر خاضع لسمطتو بالحصوؿ عمى بصمات أصابع اليد ،أو بصمات األرجؿ ،أو

بصمات األسناف ،أو أي بصمة أخرى لجسمو ،ويجوز االستعانة بأشخاص متخصصيف متى

كاف ذلؾ ضرورياً؛ لمقياـ بالعمؿ وفقاً لممادة  ٕ .ٗٛٚمف القانوف ذاتو .ويشترط لصحة اإلجراء

أف يقتنع قاضي األمف والسمـ بمعمومات خطية أو مكتوبة بأف ىناؾ جريمةً قد ارتكبت ،وأف أخذ

(Ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration )0
fédérale.
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تمؾ البصمات سيساعد في الحصوؿ عمى معمومات متعمقة بالجريمة ،وأف يكوف القاضي مقتنعاً
كذلؾ بأف إصدار األمر سيخدـ العدالة عمى أفضؿ وجو ،ويجب أف يذكر القاضي في ق ارره

األحكاـ والشروط التي يراىا مناسبة لمبحث واصدار األمر في مثؿ ىذه الحاالت .كما تجيز

المادة  490. 03مف القانوف المذكور الكشؼ عف البيانات الموجودة في قاعدة البيانات ألجيزة
العدالة الجنائية ،متى كاف ذلؾ ميماً لمكشؼ عف جريمة أو مرتكبيا.
جدير بالذكر أف المادة ٕٓٗ ٔ .مف القانوف الجنائي الكندي بعد تعديمو مؤخ اًر والمتعمقة
بحماية ىوية الشخص ،قد نصت صراحة عمى اعتبار بصمة الصوت وبصمة العيف مف ضمف

المعمومات التعريفية لمشخص ،وتندرج ضمنيا كذلؾ بصمة األذف؛ ألف المادة سالفة الذكر
اعتبرت مف ضمف تمؾ المعمومات التعريفية أي معمومات تسيـ في تحديد الشخص سواء

استخدمت بمفردىا أو بعد ربطيا بمعمومات أخرى ،بما في ذلؾ المعمومات البيولوجية و

الفسيولوجية.

أما في ألمانيا -فيجيز الفصؿ ٔ bٛمف قانوف اإلجراءات الجنائية األلماني المعدؿ مؤخ اًر

في ٖٓ أكتوبر  ( ٕٓٔٚبشأف القواعد الجديدة المتعمقة بحماية األسرار ،في حالة مشاركة
أطراؼ ثالثة في ممارسة مينة األشخاص الخاضعيف لشروط االستخداـ السرية ،التي دخمت حيز

التنفيذ في  ٜنوفمبر )ٕٓٔٚ

(ٔ)

أخذ صور وبصمات المتيـ ،ولو كاف ذلؾ مف دوف موافقتو أو

إجباره ،و يجوز كذلؾ إجراء قياسات لو أو أي إجراءات أخرى مماثمة بالقدر المطموب؛ لمقياـ بأي

إجراء مف اإلجراءات الجنائية ،أو إدارة سجالت الشرطة .ووفقاً لمفصؿ  81aمف القانوف ذاتو

يجوز إجراء الفحص البدني لممتيـ؛ ألغراض إثبات الوقائع ذات األىمية في اإلجراءات ،كأخذ
عينات الدـ وغيرىا مف عمميات التدخؿ الجسدي ،التي يقوـ بيا الطبيب وفقًا لقواعد العموـ
الطبية؛ لغرض الفحص ،وتمؾ األعماؿ تكوف مشروعة ولو باعتراض المتيـ ،بشرط َّأال يكوف مف
المتوقع أف تمحؽ تمؾ األعماؿ ضر اًر بصحتو .ومف الضمانات التي يقررىا المشرع األلماني في
بناء عمى ٍ
أمر مف القاضي ،ويصح أف
ىذا الشأف أنو يتطمب لمشروعية تمؾ األعماؿ أف تكوف ً
يكوف األمر مف أي شخص مسؤوؿ في مكتب االدعاء العاـ (النيابة العامة ) إذا كاف التأخير في
أذف القاضي سيعرض نجاح الفحص لمخطر ،وذلؾ طبقاً لممادة ٔ f ٛمف القانوف ذاتو .ومف

الضمانات التي يقررىا المشرع األلماني –كذلؾ -أنو ال يجوز استخداـ عينات الدـ أو خاليا
الجسـ األخرى المأخوذة مف المتيـ إال ألغراض اإلجراءات الجنائية ،التي اتخذت تمؾ العينات
(The New Rules Regarding the Protection of Secrets in Case of the Participation of Third Parties in )0
which entered into force on ،the Exercise of Profession of Persons Subject to Duty of Secrecy
2017. ،November 9
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َّ
ص
مف أجميا ،أو في إجراءات جنائية أخرى معمقة عمييا ،كما يجب أف تُػتْ َ
ػمؼ تمؾ العينات ُ
ويتخم َ
منيا دوف تأخير ،بمجرد أف تصبح غير مطموبة لتمؾ األغراض .ووفقاً لمفصؿ ٔ cٛيجوز
فحص غير المتيـ كشيود العياف مف دوف موافقتيـ ،طالما أف إثبات الحقيقة ينطوي عمى التحقؽ

معينا ،أو نتيجة لجريمة جنائية ،ويجوز لممعني في ىذه الحالة
مما إذا كاف جسميـ يظير ًا
أثر ً
رفض إجراء الفحص لألسباب ذاتيا التي يمكف مف أجميا رفض الشيادة ،وفي الحاالت التي
يفتقر فييا القاصر النضج الفكري ،أو عندما يكوف القاصر أو األشخاص الذيف يوضعوف في

رعاية بسبب مرض عقمي أو عجز ذىني أو عاطفي ال يدركوف بشكؿ كاؼ أىمية حقيـ في
الرفض ،تأخذ الموافقة مف ممثمو القانوني ،وال تقبؿ اإلجراءات إال بناء عمى أمر خاص مف

المحكمة ،وفي حالة تعذر الوصوؿ إلى المحكمة في الوقت المناسب مف قبؿ النيابة العامة ،إذ
تناط بالمحكمة سمطة إصدار ىذا األمر ،واذا كاف التأخير سيعرض نجاح الفحص لمخطر ،في

مكتب االدعاء العاـ بما في ذلؾ المسؤوليف الذيف يساعدونو .ومف الضمانات التي يقررىا المشرع

األلماني في ىذا الشأف كذلؾ وفقاً لممادة ٔ f ٛاتخاذ التدابير الالزمة لمنع وصوؿ سرية تمؾ
البصمات ،وما بيا مف معمومات ألي شخص غير مرخص لو قانوناً بالحصوؿ عمى المعمومات
المتعمقة بالعينات محؿ الفحص ،كما يجب أف تعطى العينات لمخبير دوف اإلشارة إلى اسـ

الشخص المعني بالعينات أو عنوانو أو تاريخ ميالده ،وعندما يكوف الخبير يتبع وكالة خاصة

يخضع في عممو مف حيث سرية البيانات إلى القانوف االتحادي لحماية البيانات.

أما في إيرلندا الشمالية -والتي تعتبر مف الدوؿ المتطورة في مجاؿ أدلة الطب الشرعي،

حيث صدر في ٔٔ نوفمبر ٕٗٔٓ قانوف العدالة الجنائية ،الذي يتضمف قاعدة بيانات الدليؿ
الشرعي والبصمة الوراثية

(ٔ)

 ،وقد تحدث ىذا القانوف صراحة عف بصمة العيف باعتبارىا مف

عناصر التحقؽ مف اليوية ،وقد جاء لتعديؿ القوانيف التي تجيز أخذ عينات مف جسـ الشخص،

واستخداميا في مجاؿ التحقيؽ الجنائي ،وتعني اختبارات الطب الشرعي وفقا ليذا القانوف جميع
التقنيات العممية المستخدمة في مجاؿ التحقيؽ الجنائي ،والكشؼ عف الجرائـ ،وتحديد ىوية

األشخاص والتعرؼ عمييـ ،وتشمؿ قاعدة البيانات :البصمة الوراثية ،وبصمات األصابع،
وبصمات األرجؿ ،وبصمات األسناف ،وبصمة العيف ،وأي عينة مف جسد اإلنساف .ويصنؼ ىذا

القانوف العينات التي يمكف أخذىا مف جسـ اإلنساف إلى عينات حميمة أو حساسة intimate

 samplesوىي العينات التي تُؤخذ مف المناطؽ الحساسة في جسـ اإلنساف :كاألعضاء
التناسمية ،والدـ ،والبوؿ ،وشعر العانة ،وأي فتحة في الجسـ غير فتحة الفـ .وعينات غير حميمة

(Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Act Number 11 of 2014. )0
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أو غير حساسة  non- intimate samplesوىي العينات التي تُؤخذ مف أماكف غير حساسة
في جسـ اإلنساف :كالشعر بخالؼ شعر العانة ،والمعاب ،وأي مادة موجودة تحت الظفر ،والفـ،
وأي عينة أخرى ،مأخوذة مف جسـ اإلنساف بخالؼ األعضاء التناسمية أو الحساسة .ويتطمب

القانوف بالنسبة لمعينات الحميمة أو الحساسة موافقة الشخص أو موافقة المسؤوؿ قانوناً عنو إذا

كاف عمره أقؿ مف ٗٔ سنة ،وفي حاؿ تعذر موافقتو يمكف أخذ العينة بعد حصوؿ عضو الشرطة

بدرجة مفتش عمى األقؿ عمى موافقة قاضي المقاطعة التي يتبعيا ،ويستند القاضي في إصدار

اإلذف عمى أىمية اإلجراء في تحقيؽ العدالة وطبيعة الجريمة المرتكبة .وتؤخذ العينات الحميمة
أو الحساسة بمعرفة طبيب مسجؿ أو ممرض مسجؿ ،و يمكف أف تفسر عدـ الموافقة أو سحبيا

 في بعض الجرائـ -ضد مصمحة المعني ،ولكف ال يجوز االستناد عمييا لوحدىا لمحكـ بإدانتو.أما فيما يتعمؽ بالعينات غير الحميمة ( غير الحساسة ) -محؿ دراستنا -يجيز القانوف إجبار

الشخص المحتجز لدى الشرطة بتقديـ عينو مف جسده ،ويشترط أف يصدر األمر مف أحد رجاؿ

الشرطة ال تقؿ درجتو عف مفتش ،وأف يستند األمر إلى أسباب معقولة تتمثؿ في االشتباه بضموع

الشخص المعني بارتكاب الجريمة المحتجز مف أجميا ،واالعتقاد بأف العينة ستؤدي إلى تأكيد

ارتكاب الشخص لتمؾ الجريمة أو دحض ارتكابيا .وينص القانوف عمى جممة مف الضمانات

تمؼ العينات بعد الحكـ في الدعوى ،وعدـ الكشؼ عنيا ألي شخص غير مرخص لو
منيا :أف تُ َ
قانوناً باالطالع عمييا ...إلخ.
ويفرؽ قانوف الشرطة واألدلة الجنائية االيرلندي لسنة  ٜٜٔٛوالمعدؿ لسنة ٕ٘ٔٓ

(ٔ)

بيف

العينات الحميمة وبيف العينات غير الحميمة ،وفيما يتعمؽ بيذه األخيرة  -موضوع دراستنا-
األصؿ أف ىذا القانوف ال يجيز الحصوؿ عمى العينة ،بما في ذلؾ بصمات األصابع أو األرجؿ
أو أي بصمات أخرى ،إالَّ بمقتضى موافقة خطية مف المعني ،ومع ذلؾ يجوز الحصوؿ عمى
العينة مف دوف موافقة الشخص ،وذلؾ في الحاالت التي تعتقؿ أو تقبض فييا الشرطة عمى

الشخص؛ الرتكابو جريمة مف الجرائـ التي تُ َّ
سج ُؿ لدى الشرطة  Recordable Offenceأو أف
العينة التي أخذت منو في أثناء التحقيؽ كانت مف أحد أعضاء الجسـ ،وتختمؼ في نوعيا عف
العينة الجديدة التي يراد أخذىا منو ،أو أف العينة التي أخذت منو في السابؽ لـ تكف كافية

لتحقيؽ الغرض مف أخذىا ،ومف الضمانات التي يقررىا القانوف في ىذا الشأف أف األمر بأخذ

العينة يجب أف يصدر بناء عمى أسباب معقولة ،تتمثؿ في االشتباه بتورط الشخص المراد أخذ

(The Police and Criminal Evidence ،Statutory Rules of Northern Ireland 2015 No. 225 police )0
(Northern Ireland) Order 1989 (Codes of Practice) Order 2015 Made - 15 April 2015.

67

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

العذد االول \ 8102

الع ينة منو في ارتكاب تمؾ الجريمة ،واالعتقاد بأف العينة ستعضد ارتكابو لمجريمة ،أو تدحض
ارتكابو ليا.

وقد أنشأت بمجيكا قاعدة بيانات محددة عمى مستوى الشرطة االتحادية سنة ،ٕٓٓٚ
وتتضمف  ٜٛٛ٘بصمة أذف ،منيا ٖٔ٘ٗ أخذت مف أماكف ارتكبت فييا جرائـ ،و ٗ٘ٔٛأخذت
مف أشخاص مشتبو بيـ ،أما في سنة ٕ٘ٔٓ فقد احتوت قاعدة البيانات عمى ٓٓٓ ٚبصمة

شخصا مف الخارجيف عف القانوف،
أذف ،وقد سمحت لمشرطة بتحديد ىوية ما ال يقؿ عف ٖ٘
ً
الذيف يمارسوف أعماؿ البمطجة  ،malfratsوساعدت الشرطة بنسبة ٘%ٜمف الحاالت في

الكشؼ عف عمميات السرقة(ٔ) ،كما توجد بتمؾ القاعدة باإلضافة إلى بصمات األذف بصمات
األرجؿ؛ لممقارنة بينيا وبيف تمؾ البصمات التي ُيعثَُر عمييا في مسرح الجريمة(ٕ).

نخمص مف ذلؾ كمو َّ
نص التشريعات األجنبية المقارنة صراحة عمى حؽ المتيـ في
أف َّ

الصمت ال يمنع أجيزة العدالة الجنائية مف أخذ عينو أو بصمة مف جسد المتيـ مف دوف

موافقتو ،ذلؾ أف وجود ىذا الحؽ ال يمنع أجيزة العدالة الجنائية مف القياـ باإلجراءات الالزمة

لمكشؼ عف الحقيقة ،وال ينبغي أف يؤخذ ىذا الحؽ عمى إطالقو ،ويكوف عائقًا أماـ المصمحة
العامة المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة وشخص مرتكبيا.
غاية األمر أف استخداـ تمؾ التقنيات يجب أف في إطار ضوابط معينة لضماف احتراـ
حقوؽ اإلنساف المختمفة خاصة حقو في حرمة جسده وحقو في حرمة الحياة الخاصة  ،و أف ال
تقفز المصمحة العامة المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة وشخص مرتكبيا عمى المصمحة

الخاصة لمفرد المتمثمة في صوف حقوقو وعدـ انتياكيا  ،بحيث تتحقؽ المصمحة األولى مع
ضماف عدـ المساس بحقوؽ اإلنساف إال في أضيؽ نطاؽ ممكف و بالقدر الالزـ الذي تفتضيو

المصمحة العامة.

أما عف الوضع في التشريع الميبي وغيره مف التشريعات العربية فمـ يتضمف إشارة

صريحة لحؽ المتيـ في الصمت ،واف كانت ىناؾ إشارة ضمنية غير مباشرة ليذا الحؽ حينما
قرر المشرع عدـ جواز استجواب المتيـ أثناء المحاكمة إال بعد موافقتو فاستجواب المحكمة

)1( Bensalem Nawal : La police possède plus de 8. 800 empreintes d’oreilles: dans quel(s) but(s)? ،
Publié le samedi 15 juillet 2017 ،http: //www. dhnet. be/actu/faits/la-police-possede-plus-de-8-800empreintes-d-oreilles-dans-quels-buts-5968e4b9cd70d65d24c2f8ec.
)2( www. police. be/5998/fr/a-propos/directions-centrales/direction-centrale-de-la-police-technique-etscientifique.
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لممتيـ ومواجيتو باألدلة محظور إال إذا طمب ذلؾ أو وافؽ عميو(ٔ) .وال يوجد ما يمنع مف أخذ
البصمات الحيوية مف الشخص مف دوف موافقتو ،متى كانت ليا فائدة في الكشؼ عف الحقيقة،

عمى أف يقترف ذلؾ بنصوص تكفؿ ضماف عدـ التعسؼ في استخداـ تمؾ التقنيات ،وحماية
حقوؽ الفرد المختمفة كحقو في حرمة حياتو الخاصة ،وسرية البيانات الشخصية في مواجية

مخاطر المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية ،وعدـ السماح ألي شخص غير مرخص لو قانوناً
باالطالع عمى تمؾ البيانات الحساسة أو البصمات الحيوية.
وفي إطار تجربة المشرع العربي في

تنظيـ استخداـ البصمات الحديثة في اإلثبات

الجنائي صدر في الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ القانوف رقـ ٖ لسنة  ٕٓٔٙبشأف استخداـ البصمة

الوراثية في مجاؿ اإلجراءات القضائية والتعرؼ عمى المجيوليف ،ويجيز ىذا القانوف لوكالء

الجميورية وقضاة التحقيؽ وقضاة الحكـ األمر بأخذ عينات بيولوجية واجراء تحاليؿ وراثية،
ولرجؿ الشرطة في إطار تحرياتيـ طمب أخذ عينات بيولوجية وتحاليؿ وراثية ،بعد الحصوؿ عمى

إذف مسبؽ مف السمطات القضائية المختصة ،ويجيز القانوف أخذ العينة مف فئات معينة؛

كاألشخاص المشتبو بيـ في ارتكاب جرائـ عمى درجة معينة مف الخطورة ،أو األشخاص المشتبو
بيـ في ارتكاب اعتداءات عمى األطفاؿ ،أو المحكوـ عمييـ نيائياً مف أجؿ ىذه األفعاؿ،
والمجني عميو واألشخاص المتواجديف بمسرح الجريمة ،والمحبوسيف المحكوـ عمييـ في جرائـ

معينة ،والمتوفّيف مجيولي اليوية أو المفقوديف ،أو أصوليـ أو فروعيـ ،والمتطوعيف ...إلخ،

عمى أف يكوف ذلؾ في إطار حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو ،السيَّما حقو في حرمة حياتو

الخاصة ،وحرمة جسده .كما صدر في الكويت القانوف رقـ  ٚٛلسنة ٕ٘ٔٓ بشأف البصمة
الوراثية ،وقد كاف ىذا القانوف يجيز إجبار الخاضعيف ألحكامو ( المواطنيف ،والمقيميف ،والزائريف،

وكؿ مف دخؿ األراضي الكويتية ) عمى تقديـ عينة إلجراء اختبارات البصمة الوراثية ،ووفقاً
لممادة الثامنة مف القانوف يعاقب الممتنع عف إعطاء العينة بشكؿ متعمد ومف دوف عذر بالحبس

مدةً ال تزيد عمى سنة ،وبغرامة ال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف .غير
أف ىذا القانوف كاف قد تعرض لمنقد لتوسيعو نطاؽ الخاضعيف ألحكامو  ،األمر الذي يشكؿ
انتياؾ صريح لحؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة وسرية البيانات الشخصية  ،حيث جاءت

مصمحة تعزيز مكافحة الجريمة عمى حساب حقوؽ الفرد وحرياتو األساسية التي ينبغي عدـ
( )0حكـ المحكمة العميا في ليبيا بتاريخ ٗ أبريؿ  ،ٜٔ٘ٙرقـ الطعف ٖ / ٜؽ ٕ ،سػنة وعػدد المجمػة جٔ /ج ،ص ،ٖٗٚ

نقض جنائي مصري ٕٓ ديسمبر  ،ٕٜٓٓالطعػف رقػـ ٕ ٘ٔٔٚلسػنة ٕ ،ٚنقػض جنػائي مصػري  ٔٛمػايو  ،ٕٓٓٙالطعػف
رقػػـ  ٖٜٔٔٙلسػػنة  ،ٚٙس  ،٘ٚص  ،ٖٙٙؽ  ،ٜٙنقػػض جنػػائي مصػػري  ٔٙينػػاير ٖٕٓٓ ،الطعػػف رقػػـ  ٖٜٙٔٛلسػػنة

ٕ ،ٚس ٗ٘ ،ص ٕٔٔ ،ؽ ٔٔ.
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المساس بيا إال في أضيؽ نطاؽ ممكف و بضمانات فعالة (ٔ) .وعميو فإف ىذا القانوف لـ يكتب
لو النجاح واالستمرار في العمؿ ،فقد قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدـ دستوريتو؛

لمخالفتو لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية وأحكاـ الدستور ،وذلؾ في الطعنيف رقـ  ٙو  ٜلسنة

 ،ٕٓٔٙواستجابة لذلؾ صدر مشروع قانوف سنة  ٕٓٔٚبتعديؿ قانوف البصمة الوراثية الكويتي
رقـ  ٚٛلسنة ٕ٘ٔٓ ،حيث يمغي المشروع المادة الثامنة مف القانوف سالؼ الذكر ،ويضيؽ مف
نطاؽ األشخاص الذيف يجوز إجبارىـ عمى تقديـ العينة ،ويقصر ذلؾ عمى فئات معينة ،وىـ:
األشخاص الذيف صدرت بحقيـ أحكاـ جنائية نيائية ،ذوو المفقوديف بشرط موافقتيـ الكتابية،

الجثث مجيولة اليوية ،المتيموف في الجرائـ التي يرى النائب العاـ أو مدير اإلدارة العامة

لمتحقيقات أو المحكمة المختصة ضرورة االستعانة بالبصمة الوراثية؛ الستجالء وجو الحقيقة
فييا ،وعمى األخص في الجرائـ الموجية ضد أمف الدولة الخارجي والداخمي ،جرائـ االتجار في

المواد المخدرة ،الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف مكافحة غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب...

إلخ(ٕ) .ومف ثـ فإف مشروع القانوف قد جاء لمتأكيد عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية،
خاصة الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ،إذ ال يجوز أف تنتيؾ حقوؽ اإلنساف وحرياتو؛ مف أجؿ

تحقيؽ أمف المجتمع وطمأنينتو ،فكما أف لممجتمع ذلؾ الحؽ فإف لمفرد الحؽ في حرمة حياتو
الخاصة ،وينبغي أف يكوف ىناؾ توازف بيف المصمحتيف ،بوجود ضمانات تكفؿ استخداـ تمؾ

التقنيات ،مف دوف التوسع في المساس بحقوؽ اإلنساف وحرياتو المختمفة.

الفرع الثاني
مقبولية البصمات الحيوية لدى القاضي الجنائي
أوالً :االقتناع الذاتي لمقاضي الجنائي:
يعد مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكويف عقيدتو principe de l'intime conviction

مف المبادئ المستقر عمييا في اإلثبات الجنائي ،إذ يحكـ القاضي في الموضوع المعروض

عميو وفقاً لقناعتو الوجدانية(ٖ) ،دوف أف يكوف ممزماً بالتقيد بدليؿ معيف ،فمو أف يأخذ بأي دليؿ
يطمئف إليو مف األدلة التي بينيا القانوف  ،سواء أكاف مف التحقيقات التي يجرييا بنفسو أـ مف

( )0موسػػى مسػػعود ارحومػػة ،حجيػػة البصػػمة الوراثيػػة فػػي اإلثبػػات الجنػػائي ،المجمػػة العربيػػة لعمػػوـ األدلػػة الجنائيػػة والطػػب
الشرعي ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المجمد ٔ ،)ٗ( ،ص .ٗٙٛ
)2( http: //www. aldustor. org/Article. aspx?id=22447.
)3( Maitre Anthony Bem : « L’ intime conviction » du juge penal ،publié le 23/06/2015 ،https:
//www. legavox. fr/blog/maitre-anthony-bem/%C2%AB-intime-conviction-%C2%BB-juge-18136.
htm.
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التحقيقات االبتدائية المعروضة عميو(ٔ) ،ففتح لو باب اإلثبات عمى مصراعيو يختار ما يراه

موصالً إلى الكشؼ عف الحقيقة ،ويزف قوة اإلثبات المستمدة مف كؿ عنصر بمحض وجدانو،
فيأخذ بما تطمئف إليو عقيدتو ،ويطرح ما ال ترتاح إليو غير ممزـ ،بأف يسترشد في قضائو بقرائف

وأدلة معينة ،بؿ لو مطمؽ الحرية في تقدير ما يعرض عميو منيا ،ووزف قوتو في اإلثبات ،وال
رقيب عميو في ذلؾ غير ضميره وحده(ٕ)(ٖ) .ويستند ىذا المبدأ لجممة مف المبررات ،لعؿ أىميا

عدـ تنظيـ جميع المسائؿ التي تعرض أماـ القضاء الجنائي ،وايجاد الحموؿ المختمفة ليا،
وصعوبة اإلثبات في المواد الجنائية ،وطبيعة المصالح التي يكفؿ حمايتيا القانوف الجنائي،

والدور اإليجابي لمقاضي الجنائي في الدعوى خالفاً لمقاضي المدني ،واالعتماد عمى القرائف

القضائية في اإلثبات الجنائي في بعض الحاالت(ٗ) .وترد عمى ىذا المبدأ أو القاعدة عدة قيود

مستمدا مف دليؿ
تشكؿ ضمانات ميمة لممتيـ ولتحقيؽ العدالة ،إذ يجب أف يكوف اقتناع القاضي
ً
الطرح في الدعوى(٘) ،وأف يكوف مستمداً مف إجراء صحيح ،وعمى أدلة مستساغة عقالً ،كما ال
يجوز أف يؤسس القاضي اقتناعو عمى قرينة واحدة أو استدالؿ واحد( .)ٙوىذا يعني أف القاضي ال
يستطيع رغـ وجود ىذا المبدأ أف يحكـ في الواقعة إالَّ بعد التأكد مف وقوع الجريمة ونسبتيا

لممتيـ ،وكامؿ الظروؼ المالبسة بعد فحصو األدلة المطروحة في الدعوى( ،)ٚو حرية القاضي
الجنائي في االقتناع ال تجيز لو الحكـ باإلدانة إال متى توافرت جميع عناصر الجريمة .ويتقيد

( )0حكـ المحكمة العميػا الميبيػة بتػاريخ  ٔٚينػاير ٗ ،ٜٔٛالطعػف رقػـ ٕٔٗ ٖٓ/ؽ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة
ٖ ،العدد ٕٔ ،ص ،ٖٔٙحكـ المحكمة العميا الميبيػة بتػاريخ ٕٔمػايو  ،ٜٔٛٙالطعػف رقػـ  ٕٜ/ٗٛؽ ،مجمػة
المحكمة العميا ،السنة والعدد ٔ ،ٕٗ/ٕ-صٔ. ٕٜ
()8نقض جنائي مصري ٕٓ مايو ٕٓٔٓ ،الطعف رقـ ٕ٘ٓٔٔ لسنة  ،ٜٚس ٔ ،ٙص ٗٓٗ ،ؽ ٖ٘.
( )3يػػرد عمػػى ىػػذا المبػػدأ اسػػتثناءات ،حيػػث يتقيػػد القاضػػي الجنػػائي بطػػرؽ اإلثبػػات الخاصػػة بػػالمواد غيػػر الجنائيػػة،
كمػػا أف المشػػرع جعػػؿ لمحاضػػر المخالفػػات ومحاضػػر الجمسػػات حجيػػة فػػي إثبػػات مػػا تضػػمنتو مػػف وقػػائع ،وال
يكوف لمقاضي الحؽ في مناقشتيا أو التدليؿ عمى عدـ وقوعيا إالَّ بقيود معينة .

(ٗ) ارجػػع :دبػػوف كريمػػة ،شػػالغة الميػػة ،سػػمطة القاضػػي الج ازئػػي فػػي تقػػدير األدلػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة الحقػػوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة عبد الرحماف ميرة – بجاية ،السنة الجامعية ٕٕٔٓ ،ٕٖٓٔ-ص ٕٔ وما بعدىا .

( )5حكـ المحكمة العميػا الميبيػة بتػاريخ  ٕٛنػوفمبر ٔ ،ٜٔٚالطعػف رقػـ ٘ٔ ٔٛ/ؽ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة
والعدد ٕ ،ٛ/صٖ٘ٔ
( )6ارجػػع :مػػأموف محمػػد س ػػالمة ،اإلجػػراءات الجنائيػػة ف ػػي التشػػريع الميب ػػي ،الج ػػزء الثػػاني ،المحاكمػػة و الحك ػػـ و
العيػػوب اإلجرائيػػة طػػرؽ الطعػػف فػػي األحكػػاـ ،منشػػورات المكتبػػة الجامعػػة لمنشػػر و التوزيػػع ،الزاويػػة – ليبيػػا،
الطبعة الثانية ،ٕٓٓٓ ،ص ٔ٘ٔومابعدىا .

()7محمػػد محػػي الػػديف عػػوض ،اإلثبػػات بػػيف االزدواج والوحػػدة فػػي القػػانوف الجنػػائي والمػػدني فػػي السػػوداف ،د ارسػػة
مقارنة ،منشورات جامعة القاىرة ،فرع الخرطوـ ،الطبعة األولى ،ٜٔٚٗ ،ص ٘. ٛ
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مشروعا ،فال قيمة لمدليؿ
القاضي الجنائي عند مباشرة سمطتو في تقدير األدلة بأف يكوف الدليؿ
ً
متى كانت فيو مخالفة لمحقوؽ الدستورية لمفرد (ٔ) ،ولكي يكوف الدليؿ مشروعاً كما تقوؿ محكمة
النقض المصرية ينبغي َّأال يخالؼ نصاً في القانوف ،أو يكوف فيو انتياؾ لحقوؽ يكفميا القانوف
أو الدستور ،فالشرعية اإلجرائية سواء فيما تعمؽ بحياد المحقؽ أو بكفالة الحرية الشخصية،

والكرامة ا إلنسانية لممتيـ ،ومراعاة حقوؽ الدفاع ،وعدـ معارضة حكـ القاضي لحكـ الدستور،

جميعيا ثوابت قانونية أعالىا الدستور والقانوف ،وحرص القضاء عمى حمايتيا؛ ألنيا تستيدؼ -

بالدرجة األولى -حماية المصمحة العامة ،وتتمثؿ في حماية قرينة البراءة ،وتوفير اطمئناف الناس
إلى عدالة القضاء ،والغمبة لمشرعية اإلجرائية ،ولو ّأدى إعماليا إلفالت مجرـ مف العقاب(ٕ).
ولكن ىل المشروعية شرط في الدليل الذي يؤسس عميو القاضي حكمو سواء أكان باإلدانة أم
البراءة؟ أم أنيا شرط فقط في دليل اإلدانة دون البراءة؟

ذىب جانب مف الفقو المصري إلى القوؿَّ :
إف دليؿ البراءة ال يشترط أف يكوف مشروعاً؛

ألف األصؿ في اإلنساف البراءة ،وىي ال تحتاج لتأكيد مف جانب المحكمة ،وانما يكفي أف تشكؾ

في إدانتو(ٖ) ،وىو ما أكدت عميو محكمة النقض في مصر ،في أكثر مف مناسبة بقولياَّ :
إف
المشروعية شرط واجب في دليؿ اإلدانة فقط ،حيث ال يجوز أف تبنى إدانة صحيحة عمى دليؿ

أف المشروعية ليست شرطاً واجباً لمحكـ بالبراءة ،عمى اعتبار َّ
باطؿ في القانوف ،إال َّ
أف ىذا
الحكـ يؤكد عمى أصؿ ثابت في اإلنساف وىي البراءة ،وحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو أصبح

حقاً مقدساً ،يعمو عمى حقوؽ الييأة االجتماعية التي ال يضيرىا تبرئة مذنب ،بقدر ما يؤذييا
ويؤذى العدالة معاً إدانة بريء(ٗ) ،وال يجوز أف يستند الحكـ باإلدانة عمى الدليؿ المستمد مف

اإلجراء الباطؿ(٘) ،وينتقد جانب مف الفقو ىذا المسمؾ لمحكمة النقض ،عمى أساس مخالفتو لمبدأ
( )0رمزي رياض عوض ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مف دوف ناشر ،القاىرة ،ٕٓٓٗ ،ص ٗ٘ٔ .
( )8نقض جنائي مصري  ٕٛأبريؿ ٕٗٓٓ ،الطعػف رقػـ ٕٖٖٗٓ لسػنة ٓ ،ٚس ٘٘ ،ع ٔ ،ص ٗ٘ٗ ،ؽ ٔ،ٙ
نقض جنائي مصري ٘ٔ ديسمبر  ،ٜٜٔٛالطعف رقـ ٖ٘ ٔٛٚلسنة ٘ ،ٙس  ،ٜٗص  ،ٔٗ٘ٙؽ.ٕٓٚ
( )3محمود مصػطفى ،اإلثبػات فػي المػواد الجنائيػة فػي القػانوف المقػارف ،مطبعػة جامعػة القػاىرة والكتػاب الجػامعي،
القاىرة ،الطبعة األولى ،ٜٔٚٚ،ص ٗٔٔ.

()4نقض جنػائي مصػري  ٕٛأبريػؿ ٕٗٓٓ ،الطعػف رقػـ ٕٖٖٗٓ لسػنة ٓ ،ٚس ٘٘ ،ع ٔ ،ص ٗ٘ٗ ،ؽ ٔ،ٙ
نقػػض جنػػائي مصػػري ٖٔ ينػػاير  ،ٜٔٙٚالطعػػف رقػػـ ٕ ٔٔٚلسػػنة  ،ٖٙس ٔٛ ،ع ٔ ،ص  ٕٔٛؽ ٕٗ،
نقض جنائي مصري ٕ نوفمبر  ،ٜٜٔٛالطعف رقػـ ٗ ٗٙٛلسػنة  ،٘ٛس ٓٗ ،ص  ،ٜٛٔؽ  ،ٖٔٛنقػض
جنائي مصري ٘ٔ فبراير ٗ ،ٜٔٛالطعف رقـ  ٜٙٓٚلسنة ٖ٘ ،س ٖ٘ ،ص ٖ٘ٔ .

( )5نق ػػض جن ػػائي مص ػػري ٘ٔ أبري ػػؿ ٕٔٓ ،الطع ػػف رق ػػـ  ٜٙٔٛلس ػػنة ٗ ،ٛنق ػػض جن ػػائي مص ػػري ٔٔ فب اري ػػر
 ،ٕٓٔٚالطعف رقـ ٕٖٕٖٗلسنة ٘. ٛ
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مشروعية الدليؿ في المواد الجنائية والمدنية ،وأف بطالف أي إجراء يتناوؿ جميع اآلثار المترتبة

عميو ،وال فرؽ في ذلؾ بيف دليؿ اإلدانة ودليؿ البراءة ،كما َّ
أف ىذا االتجاه لمحكمة النقض -وفقاً

ليذا الرأي -يقود إلى نتيجة شاذة ،فقد يكوف الدليؿ غير المشروع يفيد في اإلثبات لطرؼ والنفي

لمطرؼ اآلخر ،األمر الذي يجعؿ مف غير المستساغ عقالً رفضو مف جانب ،وقبولو مف جانب
أما َّأال
آخر ،كما أنو مف المنطقي أف تكوف السبؿ القانونية وحدىا كفيمة بإثبات براءة البريءَّ ،
ثبت براءة البريء إال بإىدار مبدأ الشرعية فيذا يعني وجود خمؿ في النظاـ اإلجرائي(ٔ) .ونحف
تُ َ
مف جانبنا نرى أف الرأي األوؿ ىو األقرب لمتأييد؛ ذلؾ أف البراءة أصؿ ثابت في اإلنساف،

أما تأكيده فال يحتاج إلى ذلؾ ،عمى
والتشكيؾ في ىذا األصؿ ىو الذي يحتاج إلى دليؿ مشروعَّ ،

كاشؼ لألصؿ في المتيـ وىو البراءة.
اعتبار َّأنو
ٌ

وفي المقابؿ ال يجيز المشرع السويسري في قانوف اإلجراءات الجنائية الصادر في ٘ أكتوبر

 ٕٓٓٚالذي دخؿ حيز التطبيؽ في األوؿ مف يناير ٕٔٔٓ استخداـ األدلة المستمدة مف
امتيانا لكرامة اإلنساف ،ولو كاف استخداميا برضاه ،بأي حاؿ مف
تتضمف
وسائؿ التحقيؽ التي
ً
ُ
األحواؿ ،كما ال يجوز استخداـ األدلة التي لـ يكف مف الممكف الحصوؿ عمييا مف دوف األدلة

األولى غير المشروعة.
أما األدلة غير المشروعة التي يجوز استخداميا والتعويؿ عمييا فيي األدلة التي ح ِ
ص َؿ
ُ
عمييا بالمخالفة لمتطمبات النظاـ ،أما األدلة التي ح ِ
ص َؿ عمييا بالمخالفة لمصالحيات أو
ُ
السمطات الممنوحة ألجيزة العدالة الجنائية فال يجوز التعويؿ عمييا ،إال إذا كانت ميمة لمكشؼ

عف الجرائـ الخطيرة ،مع مالحظة أف المشرع السويسري يمزـ السمطات بإزالة الوثائؽ المتعمقة

باألدلة غير القابمة لالستخداـ

تمؼ بعد ذلؾ.
اإلجراءات ،ث َّػـ تُ ُ

ويحتفَظُ بيا بشكؿ منفصؿ حتى نياية
مف الممؼ الجنائيُ ،

غير أنو وفي ظؿ التطور العممي المتنامي ،الذي ألقى بظاللو عمى شتى مناحي الحياة،

وأنشطة اإلنساف المختمفة ،بما في ذلؾ النشاط اإلجرامي في جرائـ التعزير والحدود عمى حد

سواء ،ىناؾ ثمة تساؤؿ يفرض نفسو في ىذا الشأف ،أال وىو :ما مدى إمكانية إثبات جرائـ

الحدود بالطرؽ والوسائؿ العممية الحديثة؟ وتماشياً مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء ،وتطبيقيا
في المجتمع ،كاف قد صدر عف المشرع في ليبيا القانوف رقـ ٓٔ لسنة ٕ ٜٔٚبشأف إقامة حدي

السرقة والحرابة ،غير أف ىذا القانوف قد ألغي بعد ذلؾ بالقانوف رقـ ٖٔ لسنة ٕ٘ٗٔ ميالدية،
()0رؤوؼ عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانوف المصري ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ٕٓٓٙ ،ص
ٓٗ. ٚٗٔ-ٚ
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بشأف إقامة حدي السرقة والحرابة ،وكاف المشرع ال يجيز إثبات جرائـ الحدود بوسائؿ اإلثبات

العممية ،ويقتصر إثباتيا عمى الطرؽ التي حددتيا الشريعة اإلسالمية عمى سبيؿ الحصر ،حيث
يتقيد الق اضي في نطاؽ جرائـ الحدود بتمؾ الوسائؿ وال يخرج عنيا ،وىو ما كاف قد استقر عميو
ّ
قضاء المحكمة العميا في ليبيا بقولياَّ :
يقيد القاضي الجنائي في غير جرائـ الحدود
إف القانوف لـ ّ
بأدلة معينة ،بؿ خولو بصفة مطمقة بتكويف عقيدتو مف أي دليؿ أو قرينة تقدـ إليو(ٔ).

وقد ُع ِّدلت المادة التاسعة مف القانوف -سالؼ الذكر -بموجب القانوف رقـ ٓٔ لسنة  ٖٜٔٙو.
ر المتعمقة بكيفية إثبات جريمتي السرقة والحرابة ،وأجازت إثبات جريمتي السرقة والحرابة بأي
وسيمة عممية ،كما أُضيفت مادة جديدة لمقانوف رقـ ٓ ٚلسنة ٖ ٜٔٚبشأف إقامة حد الزنا

بمقتضى القانوف رقـ ٓٔ لسنة  ،ٜٜٜٔوأجازت ىي األخرى إثبات جريمة الزنا بأي وسيمة

عممية.

َّ
إف التعديالت التشريعية السابقة التي تجيز إثبات جرائـ الحدود بالوسائؿ العممية ،ىي في

نظرنا محؿ انتقاد؛ ألنيا تخالؼ القواعد المستقر عمييا في إثبات جرائـ الحدود ،فتمؾ الجرائـ ال

يجوز إثباتيا إال بوسائؿ اإلثبات الشرعية المحددة عمى سبيؿ الحصر ،وقد استقر قضاء المحكمة
العميا في ليبيا عمى أف وسائؿ اإلثبات في جرائـ الحدود ىي وسائؿ اإلثبات الشرعية(ٕ).

ف العقوبات البدنية الجسيمة المقررة لتمؾ الجرائـ ،وتعذر الرجوع عنيا بعد تنفيذىا ،واآلثار المترتبة

عمييا بالنسبة لمفرد واألسرة والمجتمع ،وقد تؤثر تمؾ الجرائـ عمى سمعة الفرد بيف أفراد أسرتو

والمجتمع ،و تؤدي إلى تفكؾ األسرة وانفصاـ عراىا ،خاصة في حد الزنا ،وعدـ قبوؿ شيادة
الشخص في حد القذؼ ،وفقداف المجتمع لأليدي العاممة بتطبيؽ عقوبة القطع ،وتأثير ذلؾ عمى

اقتصاد الدولة ...إلخ .وقد خصيا الشرع الحكيـ بوسائؿ إثبات معينة توخػى فييا الدقة واليقيف،

والبعد عف الظف واالحتماؿ ،بحيث تكوف يقينية في اإلثبات ،بؿ َّإنو تشدد حتى في اإلقرار

()0حكـ المحكمة العميا بتاريخ ٔٔ فبراير  ،ٜٔٛٚالطعف رقـ  /ٖٖٙؽ ٖٔ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة الثالثػة
والرابعػػة ،العػػدد ٕ٘ ،ص  ،ٔ٘ٛحكػػـ المحكمػػة العميػػا الميبيػػة بتػػاريخ  ٕٛأكتػػوبر  ،ٜٔٛٙالطعػػف رقػػـ ٘،ٕٛ
ٕٖ ؽ ،مجمة المحكمة العميا ،السنة ٕٗ ،العدديف الثالث والرابع ،ص  ،ٕٜٙحكـ المحكمة العميا بتاريخ ٕ٘

أبريػػؿ  ،ٜٔٚٛالطعػػف رقػػـ  ٕٗ/ ٔٗٛؽ ،مجمػػة المحكمػػة العميػػا ،السػػنة ٘ٔ ،العػػدد الثػػاني ،ص  ،ٜٔٗحكػػـ
المحكم ػػة العمي ػػا الميبي ػػة بت ػػاريخ ٓٔ م ػػايو ٖ ،ٜٔٛالطع ػػف رق ػػـ ٖٕٓ ٕٛ/ؽ ،الس ػػنة ٕٔ ،الع ػػدد األوؿ ،ص
ٖٔٔ ،حكػػـ المحكمػػة العميػػا ٓٔ يونيػػو  ،ٜٔٛٙالطعػػف رقػػـ ٕٕٗ ٕٙ/ؽ ،مجمػػة المحكمػػة العميػػا ،السػػنة ،ٔٚ
العدد الثالث ،ص  ،ٖٔٙينظر كذلؾ :حكـ المحكمة العميا الميبية بتاريخ ٖ يناير  ،ٜٔٚٛالطعف رقػـ ٕ/ٖٚ
ٕٗؽ ،مجمة المحكمة العميا ،السنة ٗٔ ،العدد ٗ ،ص ٕٗٔ .

()8حكـ المحكمة العميا الميبية ٖٔ ديسمبر ٔ ،ٜٔٛالطعف رقـ ٗ ٕ٘/ ٔٚؽ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة ،ٔٛ
العدديف الثالث و الرابع ،ص .ٔٛٛ
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وكيفيتو ،وعدد الشيود وجنسيـ ...إلخ ،بخالؼ الوسائؿ العممية الحديثة ،فيي تظؿ وسائؿ تحوـ

حوليا الشبيات والظنوف ،وعمى فرض دقتيا مف الناحية العممية فيي ليست بعيدة عف احتماؿ
التالعب فييا وفي نتائجيا مف ِقَب ِؿ اإلنساف باستخداـ التقنيات المختمفة ،مما يجعميا ال تتناسب
مع طبيعة جرائـ الحدود وعقوبتيا ،فالحدود تد أر بالشبيات ،فإذا كاف الحد عقوبة شرعية ينبغي

إثبات الجريمة المستحقة عنيا كذلؾ بالوسائؿ الشرعية .عميو فإف اإلثبات بالوسائؿ الشرعية في

جرائـ الحدود عنصر ضروري ،وأمر ال غنى عنو إلقامة الحد عمى الجاني ،إذ َّ
إف اإلثبات
بالوسائؿ الشرعية مف مقتضيات أو موجبات توقيع الحد عمى الجاني .فالجرائـ المعاقب عمييا
بالتعزير ىي وحدىا التي يجوز فييا اإلثبات بأي طريقة مف طرؽ اإلثبات ،بخالؼ الجرائـ

حداً ،وقد أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العميا في ليبيا مؤخ اًر بتاريخ ٕٗ
المعاقب عمييا ّ
مارس ٕٗٔٓ حكميا بعدـ دستورية نص المادة التاسعة مف قانوف إقامة حدي السرقة والحرابة
سالفة الذكر ،الذي يجيز إثبات تمؾ الجرائـ بالوسائؿ العممية ،تأسيساً عمى أف اإلثبات بالوسائؿ

العممية يشكؿ مخالفةً ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،التي حددت وسائؿ إثبات معينة لجرائـ الحدود

دوف غيرىا(ٔ)؛ لينيي ىذا الحكـ الجدؿ حوؿ مدى مشروعية إثبات جرائـ الحدود بالوسائؿ
العممية ،وبالفعؿ صدر في ليبيا مؤخ اًر القانوف رقـ ٕٔ لسنة  ٕٓٔٙبشأف تعديؿ القانوف رقـ

ٖٔ لسنة ٕ٘ٗٔ ميالدي بشأف إقامة حدي السرقة و الحرابة(ٕ) ،والقانوف رقـ ٕٕ لسنة ٕٓٔٙ
بشأف تعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ ٓ ٚلسنة ٖ ٜٔٚالمتعمؽ بإقامة حد الزنا ،وتعديؿ بعض

أحكاـ قانوف العقوبات(ٖ) ،وبمقتضى تمؾ القوانيف أُلغيت الوسائؿ العممية مف طرؽ إثبات جرائـ
الحدود (الزنا ،والسرقة ،والحرابة) وقصر إثبات تمؾ الجرائـ عمى الوسائؿ الشرعية وحدىا دوف

غيرىا.

وفي المممكة العربية السعودية صدرت عف المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء الفتوى

رقـ  ،ٖٖٖٜوقررت فييا عدـ صحة إثبات جريمة الزنا عف طريؽ الفاحص الكيماوي وبصمات
األصابع والشيادة الظرفية ،عمى اعتبار أف ذلؾ يفيد االجتماع والمخالطة ،ويبعث الريبة في

()0حكـ الدائرة الدستورية بالمحكمة العميا الميبية بتاريخ ٕٗ مارس ٕٗٔٓ ،الطعف رقـ ٖٓ لسنة  ٘ٙقضائية .
()8صدر بتاريخ ٖٕ فبراير  ،ٕٓٔٙمنشور في الجريدة الرسمية ،العدد ال اربػع ،السػنة الخامسػة ،بتػاريخ ٕٗ أبريػؿ
 ،ٕٓٔٙص ٕٕٔ. ٕٕٕ-

()3صدر بتػاريخ ٔ مػارس  ،ٕٓٔٙمنشػور فػي الجريػدة الرسػمية ،العػدد ال اربػع ،السػنة الخامسػة ،بتػاريخ ٕٗ أبريػؿ
 ،ٕٓٔٙص ٕٗٗ. ٕٗ٘-
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النفوس ،وي ثير التيمة ،وال يصح إلثبات الجريمة الموجبة لمحد لكي يقاـ الحد عمى مرتكبيا ،وال
يصح كذلؾ لدفع حد القذؼ(ٔ).

أما في مصر فقد صدرت عف دار اإلفتاء الفتوى رقـ ٖ ٖٖٜبتاريخ ٕٕ فبراير ٕٜٓٓ
قررت فييا عدـ جواز إثبات جريمة الزنا بالوسائؿ العممية الحديثة ،وقد أرجعت ذلؾ لمخالفة

الوسائؿ العممية ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،عمى اعتبار أف تمؾ الوسائؿ قد يعترييا الخطأ وىي

ليست بدليؿ يقيني(ٕ).

ثانياً :مدى كفاية البصمات الحيوية لإلدانة و البراءة :
منح المشرع القاضي في المسائؿ الجنائية السمطة الكاممة في سبيؿ تقصي ثبوت الجريمة
مف عدمو ،وفتح لو الباب واسعاً؛ ليختار ما يراه مناسباً لمكشؼ عف الحقيقة ،دوف أف يقيده بدليؿ
معيف أو بوسيمة معينة (ٖ) ،مف وسائؿ اإلثبات .فممقاضي الجنائي سمطة تقدير البصمات الحيوية
كبصمات العيف والصوت واألذف في تمحيصيا ووزنيا مع باقي األدلة ،ويكوف بإمكانو األخذ بيا

َّ
اطمأف إلييا ،وعدـ انتياكيا لحقوؽ الفرد ونصوص القانوف وصارت إليو عقيدتو ،أو أف يقوـ
متى
بطرحيا وعدـ األخذ بيا .فمف المعموـ أف األحكاـ الجنائية الصادرة باإلدانة يجب أف تبنى بالجزـ
واليقيف عمى الواقع الذي يثبتو الدليؿ المعتبر ،وال تؤسس بالظف واالحتماؿ عمى الفروض

واالعتبارات المجردة(ٗ) .إف اإلدانة -كما تقوؿ المحكمة العميا الميبية  -ال تكوف إال عف طريؽ

الجزـ واليقيف ،بأف يترسخ في وجداف المحكمة وىي تقمب أوجو النظر في الدعوى َّ
أف المتيـ قد

اف الحقيقة ،وال يكوف
ارتكب الجريمة المنسوبة إليو ،بشكؿ ال يقبؿ الشؾ؛ حتى يكوف حكميا عنو َ
اىي البنياف؛ لما في ذلؾ مف إضرار بالعدالة التي ال يضيرىا إفالت مجرـ مف العقاب ،بقدر ما
و َ

)1(www. alifta. net/Fatawa/fatawaDetails.
aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=8333&PageNo=1&BookID=3.
)2( http: //www. dar-alifta. org/ar/ViewFatwa. aspx?ID=12868&LangID=1&MuftiType=0.

( )3حكـ المحكمة العميػا الميبيػة بتػاريخ  ٜٔينػاير ٗ ،ٜٜٔالطعػف رقػـ ٕٖٕ ٖ٘/ؽ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة
 ،ٕٜالعدد الثالث والرابع ،ص. ٕٗٚ
()4نقػ ػػض جنػ ػػائي مصػ ػػري ٔ فب اريػ ػػر ،ٕٓٔٚالطعػ ػػف رقػ ػػـ ٔ ٕٖٜٛلسػ ػػنة ،ٛٙنقػ ػػض جنػ ػػائي مصػ ػػري  ٕٙينػ ػػاير
ٕٗٔٓ،الطعػ ػػف رقػ ػػـ ٘ٓ٘ ٙلسػ ػػنة ٗ،نقػ ػػض جنػ ػػائي مصػ ػػري ٕ٘ مػ ػػارس ٖٕٔٓ،الطعػ ػػف رقػ ػػـ ٖ ٜ٘ٚلسػ ػػنة
ٕ،ٛنقػػض جنػػائي مصػػري ٖٔفب اريػػر ٕٕٔٓ،الطعػػف رقػػـ ٘ٗ ٜٛلسػػنة ٔ،ٛنقػػض جنػػائي مصػػري  ٙفب اريػػر

ٖٕٔٓ،الطعػػف رقػػـ ٕٕ ٗٛلسػػنة ٕ،ٛنقػػض جن ػائي مصػػري ٕٓ ديسػػمبر ٕٕٔٓ ،الطعػػف رقػػـ  ٜٜٛٙلسػػنة
ٔ.ٛ
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يضيرىا أف يداف بريء(ٔ) ،وال يصح أف تبنى اإلدانة عمى مجرد الترجيح ،إذ يدؿ عمى عدـ

استقرار عناصر اإلثبات في عقيدة المحكمة عمى سبيؿ اليقيف(ٕ).

وقد استقر قضاء المحكمة العميا في ليبيا ،ومحكمة النقض في مصر ،عمى أنو يكفي في
المحاكمة الجنائية أف يتشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة لممتيـ؛ لكي يقضي لو بالبراءة(ٖ)(ٗ)،

وذلؾ تأكيداً عمى قرينة البراءة ،بأف األصؿ في اإلنساف البراءة ،وال ينتفي عنو ىذا األصؿ إال

بدليؿ يقيني جازـ.

وفيما يتعمؽ باستخداـ البصمات الحيوية -محؿ الدراسة -في اإلثبات الجنائي أماـ

القضاء ،نجد َّ
أف بصمة األذف كانت قد استخدمت كدليؿ في تحديد ىوية الجناة في ىولندا
وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والنمسا ،وفي عاـ  ٕٓٓٙعرضت ٕٓٓ حالة

تعرؼ عمى اليوية عف طريؽ بصمة األذف أماـ القضاء في ىولندا ،وأكثر مف ٕٓ حالة في

( )0حكـ المحكمة العميا الميبية بتاريخ  ٔٙمايو ٘ ،ٜٜٔالطعف رقـ  ٗٓ/ٖٜٙؽ ،غير منشور .
( )8حكـ المحكمة العميا الميبيػة بتػاريخ  ٔٚأبريػؿ ٗ ،ٜٔٛالطعػف رقػـ ٖٓٗ ٕٚ/ؽ ،مجمػة المحكمػة العميػا ،السػنة
ٕٔ ،العدد الرابع ،صٕٕٔ .
( )3حك ػػـ المحكم ػػة العمي ػػا  ٕٛديس ػػمبر ٕ٘ٓٓ ،الطعػ ػػف رق ػػـ ٖ ٘ٔ/ٜٙؽ ،مجم ػػة المحكم ػػة العميػػػا ،السػ ػػنة ٓٗ،

العدديف الثالث والرابع ،ص ٕٓٔ ،حكـ المحكمػة العميػا بتػاريخ ٕٙينػاير  ،ٜٜٜٔالطعػف رقػـ  ٖٛ/ ٕ٘ٚؽ،

غير منشور ،حكـ المحكمة العميا ٖٔ مايو ٕٗٓٓ ،الطعف رقـ ٘ ٗٛ/ٖٔٛؽ ،غير منشػور ،حكػـ المحكمػة
العميػػا الميبيػػة  ٜٔمػػايو ٕٗٓٓ ،الطع ػػف رقػػـ  ٗٛ/ٕٛٚؽ ،غيػػر منش ػػور ،حك ػػـ المحكمػػة العميػػا ٖٔ أكت ػػوبر
ٕٓٓٓ ،الطع ػػف رق ػػـ  ٗٗ/ٗٛٛؽ ،غيػ ػػر منش ػػور ،حكػ ػػـ المحكم ػػة العمي ػػا ٕٕ نػ ػػوفمبر ٕٓٓٓ ،الطع ػػف رقػ ػػـ
ٕٔ ٖٜ/ٙؽ ،غير منشور ،حكـ المحكمة العميا الميبيػة بتػاريخ  ٕٛمػايو  ،ٜٜٔٙالطعػف رقػـ  ٗٔ/ٜ٘ٚؽ،
غير منشور ،حكـ المحكمة العميا الميبية بتاريخ  ٜٔينػاير ٗ ،ٜٜٔالطعػف رقػـ ٖٗ ٖٛ/ٙؽ ،مجمػة المحكمػة

العميا ،السنة ٖٓ ،العدد األوؿ ،ص ٓ.ٔٚ
( )4نقض جنائي مصري ٔ يونيو  ،ٕٓٔٙالطعف رقػـ  ٜٜٛ٘لسػنة ٖ ،ٛنقػض جنػائي مصػري ٕ أبريػؿ ٕٗٔٓ،
الطعف رقـ ٗ٘ ٕٔٚلسنةٕ ،ٛنقض جنائي مصري ٖ ينػاير ٖٕٔٓ ،الطعػف رقػـ  ٔ٘ٛٗٛلسػنة  ،ٚٙنقػض

جنائي ٗ مارس  ،ٕٜٓٓالطعف رقـ ٕٖٗٔ٘لسنة ٖ ،ٚس ٓ ،ٙص ،ٖٔٛؽ ،ٔٛنقػض جنػائي ٖٔ فب اريػر
 ،ٕٓٓٛالطعػػف رقػػـ  ٕٜ٘ٛلسػػنة  ،ٙٛس  ،ٜ٘ص ٕٗٔ ،ؽ ٖٕ ،نقػػض جنػػائي ٖ ينػػاير ٕ٘ٓٓ ،الطعػػف
رق ػػـ ٖٔٔ ٜلس ػػنة ٘ ،ٙس  ،٘ٙصٖٔ ،ؽٔ ،نق ػػض جن ػػائي ٘ أبري ػػؿ ٕٗٓٓ ،الطع ػػف رق ػػـ ٖٓ ٔٓٛلس ػػنة
 ،ٙٛس٘٘ ،الع ػ ػ ػػدد األوؿ ،صٖٔ٘ ،ؽ٘ٗ ،نق ػ ػ ػػض جن ػ ػ ػػائي مص ػ ػ ػػري ٕٕ أكت ػ ػ ػػوبر ٖٕٓٓ ،الطع ػ ػ ػػف رق ػ ػ ػػـ
ٕٜٔٓٗلسػػنة ٖ ،ٚنقػػض جنػػائي مصػػري ٘ مػػارس ٖٕٓٓ ،الطعػػف رقػػـ ٕٜٓٗٗلسػػنة ٕ ،ٚنقػػض جنػػائي ٕ

فبراير ٖٕٓٓ ،الطعف رقـ ٖٕٛٙٙلسنة ٕ ،ٚنقض جنائي  ٜٔأبريؿ ٕٔٓٓ ،الطعف رقـ ٕٖٖٕٓلسنةٕ،ٙ
نقض جنائي  ٛنوفمبر ٕٓٓٓ ،الطعف رقـ ٜٗٚٚلسنةٕ. ٙ
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إسبانيا(ٔ) ،وقد رفضت بصمة األذف كدليؿ إدانة أماـ القضاء األمريكي في قضية State v.

 ،Kunzeوأماـ القضاء اإلنجميزي في قضية  ،Regina v. Mark Dallagherوفي سنة

 ٜٜٔٛكاف التعويؿ ألوؿ مرة أماـ القضاء اإلنجميزي عمى بصمة األذف كدليؿ إدانة ،حيث
أدانت محكمة ليدز بالمممكة المتحدة المدعو مارؾ دالغير  Mark Dallagherبتيمة قتؿ سيدة

في ىيدرسفيمد ،تدعى دورثي وود  Dorothy woodتبمغ مف العمر ٗ ٜسنة ،حيث كانت بصمة

األذف الخاصة مطابقة لبصمة األذف التي وجدت عمى النافذة بمسرح الجريمة حسب رأي الخبير،
إالَّ َّأنو أُعيدت محاكمتو والحكـ ببراءتو بعد ذلؾ ،باالستناد إلى عينة بسيطة مف البصمة الوراثية
 DNAلممتيـ تناقض النتيجة التي قررتيا بصمة األذف ،ومنذ ذلؾ التاريخ لـ تعد تقبؿ بصمة

األذف كدليؿ أماـ القضاء اإلنجميزي ،عمى الرغـ مف أف عينة الحمض النووي كانت ضعيفة و
مموثة(ٕ).
وفي سويس ار رفضت المحكمة االتحادية االستناد عمى بصمة األذف في التحقؽ مف ىوية
وبِّرئَ المتيـ مف
الجاني ،عمى اعتبار أنيا طريقة غير كافية لوحدىا في التحقؽ مف اليويةُ ،
جريمة وقعت في ٕٓ يونيو ٕٔٔٓ ،وىو ما عميو الحاؿ في الواليات المتحدة األمريكية
(ٖ)
قائما فيما يتعمؽ باستخداـ
وبريطانيا؛ الفتقارىا ألساس عممي كاؼ  ،وعمى ذلؾ ال يزاؿ الجدؿ ً
بصمة األذف كدليؿ أماـ القضاء الجنائي(ٗ).

أما بصمة الصوت فقد استخدمت ألوؿ مرة أماـ القضاء األمريكي عاـ  ٜٔٙٚفي محاكمة

عسكرية ،في قضية الواليات المتحدة ضد المدعو رايت  United States v. Wrightوقررت
ِ
يستوؼ معيار فراي
المحكمة أف نظاـ التعرؼ عمى الشخص عف طريؽ بصمة الصوت لـ
 Frye standardلمقبوؿ العاـ مف قبؿ أىؿ االختصاص العممي ،غير أف بصمة الصوت قبمت
كدليؿ في محكمة روجرز  Rogers courtعمى اعتبار أنيا وصمت إلى الدقة الالزمة في
الدليؿ العممي لقبولو ،ومقبولة كذلؾ أماـ المحكمة العميا في اليند لمعمة ذاتيا(٘) .وقد أخذ القضاء

األمريكي ببصمة الصوت سنة  ٜٔٙٙفي قضية  ، People v. Straehleوقد أخذت بيا بعد

ذلؾ العديد مف المحاكـ األمريكية ،كما أف بصمة الصوت مقبولة كدليؿ أماـ المحكمة العميا في

)1( Mahmut Aşırdizer ،Ertuğrul Tatlısumak ،Beyhan Özyurt ،Mehmet Sunay Yavuz:op,cit, ،P 106.
)2( L. Meijerman ،A. TheanandG. J. R. Maat: op,cit ،p164.
)3( Fedele Mendicino: L’empreinte des oreilles ne constituera plus une prevue ،13. 01. 2015 ،https:
//www. tdg. ch/geneve/actu-genevoise/empreinte-oreilles-constituera-preuve/story/12338537.
)4( Hiroo Azadi: Evaluation of Existing Methods for Earprint Recognition ،faculty of science ،utrecth
university ،2014 ،p1.
)5( Pragnesh Parmar، op,cit, ،p 72.
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اليند(ٔ) ،حيث سمح قانوف األدلة اليندي لعاـ ٕ ٔٛٚبعد تعديمو بقانوف تقنية المعمومات سنة
ٕٓٓٓ باالستناد إلى الصوت كدليؿ في الجرائـ(ٕ).

إف قبوؿ الدليؿ العممي أماـ القضاء األمريكي يخضع لقاعدتيف أساسيتيف ،ىما :معيار أو
قاعدة فراي  Frye standardو حجة ماكورميؾ  ،Argument of McCormickوتعني
القاعدة األولى :أف الدليؿ العممي ال يقبؿ أماـ القضاء إال إذا كانت نتائجو محؿ اتفاؽ بيف أىؿ
االختصاص العممي الذي ينتمي إليو الدليؿ ،أما القاعدة الثانية :فتعني أف القبوؿ العممي العاـ

شرط إلخطار القضاء بالمعطيات العممية ،إال أنو ليس معيا اًر مناسباً لمقبولية األدلة العممية ،وأف
أي استنتاج ذي صمة مدعوـ بتقرير خبير يجب أف يؤخذ ما لـ تكف ىناؾ أسباب واضحة

لالستبعاد(ٖ) .وفي معرض تعرضيا لألدلة الصوتية قامت العديد مف محاكـ الواليات المتحدة

األمريكية عمى المستوى الفيدرالي والمحمي بالتخمي عف قاعدة فراي وتطبيؽ حجة ماكورميؾ،
وبناء عمى ذلؾ قبمت األدلة الصوتية كدليؿ أماـ المحاكـ العميا في بعض الوالياتَّ ،إال َّأنػيا

رفضت مف المحاكـ العميا في واليات أخرى باالستناد عمى معيار فراي ،ووفقاً ليذا المعيار قبمت
المحكمة العميا في بعض الواليات بصمة الصوت ،ورفضتيا المحكمة العميا في واليات أخرى(ٗ).

ومف أجؿ ذلؾ طالبت الجمعية الفرنسية لمصوتيات

(٘)

بعدـ استخداـ الصوت كأحد مخرجات

الطب الشرعي كدليؿ إدانة أماـ المحاكـ ،وذلؾ عمى خمفية إدانة شخص يدعى جيراـ بيرتيو

 Jerome Prieto؛ التيامو بعمؿ إرىابي بناء عمى تقدير خطأ لصوتو في مكالمة ىاتفية(.)ٙ
وقد أرجع تقرير األكاديمية الوطنية لمعموـ بالواليات المتحدة األمريكية

()ٚ

عدـ قبوؿ الدليؿ العممي

كبصمة الصوت وغيره في األوساط القانونية والقضاء إلى عدـ وجود تدريب وخمفية كافية لمقضاء
والقانونييف عمى األساليب العممية ،وما بيا مف نقاط قوة ونقاط ضعؼ ،األمر الذي يقتضي نقؿ

ستفاد مف التقدـ
ثمار التقدـ العممي إلى رجاؿ القانوف والقضاء بشكؿ واضح وكاؼ؛ لكي ُي َ
العممي ،واجراء التعديالت الالزمة عمى قوانيف اإلجراءات الجنائية ،وأف يتحصؿ القضاة عمى
تدريب أفضؿ في منيجيات وتطبيقات عمـ الطب

)1( Pragnesh Parmar: op,cit ،p78.
)2(https: //www. iilsindia. com/blogs/2018/04/03/legal-position-voice-identification-india/.
)3( Steve Cain ،Lonnie Smrkovski and Mindy Wilson: Voiceprint Identification ،https: //expertpages.
com/news/voiceprint_identification. htm.
)4( Steve Cain ،Lonnie Smrkovski and Mindy Wilson: op,cit.
)5( la société française d'acoustique.
)6( Michele Catanzaro ،Elisabetta Tola ،Philipp Hummel: Voice Analysis Should Be Used with Caution
in Court Although voice recognition is often presented as evidence in legal cases ،its scientific
basis can be shaky ،25 january 2017 ،www. scientificamerican. com/article/voice-analysis-shouldbe-used-with-caution-in-court/.
)7( The National Academy of Sciences (NAS).
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الشرعي(ٔ) ،وذلؾ يجعميـ  -وفقا لمتقرير ذاتو -يفتقروف إلى الخبرة العممية الالزمة لفيـ األدلة

الجنائية

العممية ،وتقييميا بشكؿ سميـ(ٕ).
ويعتقد الباحث أف البصمات أو القياسات الحيوية  -محؿ الدراسة -المتمثمة في بصمات

العيف والصوت واألذف ،تصمح أف يستند عمييا القاضي في حكمو بالبراءة ،دوف االستناد عمييا
لوحدىا في اإلدانة ،عمى اعتبار أف الحكـ باإلدانة ينبغي أف يستند عمى الجزـ واليقيف ،المظنة

فيو أو احتماؿ ،عمى ارتكاب الشخص لمجريمة ،وتمؾ البصمات الحيوية -سالفة الذكر -ال يمكف

اعتبارىا كذلؾ ،فيي ال تزاؿ في طور الدراسة والبحث ،حتى في الدوؿ التي أخذت بيا ،وكما
رأينا مف خالؿ الدراسة أنو ليس ىناؾ اتفاؽ بيف العمماء و المختصيف في مجاؿ الطب الشرعي

عمى النتائج العممية لتمؾ البصمات ،وقدرتيا في التحقؽ مف ىوية الفرد في جميع الحاالت ،بؿ

َّ
إف األمر مختمؼ مف حالة ألخرى ،وليس ىناؾ جزـ أو يقيف في نتائجيا ،ومف الثابت عممياً أنيا
ال تصؿ إلى نسبة ٓٓٔ %واف كانت تصؿ إلى نسب عالية مقارنةً بغيرىا مف األدلة ،وذلؾ
يكفي لمحكـ بالبراءة ،إذ َّ
إف الشؾ يفسر دائماً لمصمحة المتيـ ،وحتى عمى فرض دقة نتائجيا ؛

تظؿ ىناؾ مخاوؼ تتعمؽ بمدى كفاءة المعامؿ

والعامميف فييا و األجيزة المستخدمة في

الحصوؿ عمى تمؾ البصمات  ،إذ أف الخطأ و عدـ الدقة سيؤثر بال شؾ في نتائج تمؾ

البصمات وقدرتيا في التحقؽ مف اليوية فضالً عما قد يعترييا أو ما يحوـ حوليا مف شبيات،
متمثمة في التالعب والتحريؼ عف طريؽ التقنيات الحديثة ،كالتالعب في الصوت أو تقميده ،أو
العبث بقواعد البيانات -بقصد أو بدونو -التي تتضمف بصمات العيف والصوت واألذف؛ لتغيير
نتائج البصمات الحقيقية المختزنة في قواعد البيانات ...إلخ

.

إف استخداـ البصمات الحيوية في المجاؿ الجنائي يحتاج إلى تحديث التشريعات في ليبيا

وغيرىا مف الدوؿ العربية لضماف تحقيؽ حماية فعالة لحقوؽ اإلنساف المختمفة ولعؿ أىميا

حقو في حرمة الحياة الخاصة وسرية البيانات الشخصية  ،خاصة مع أىمية التعاوف الدولي

)1( Carol Henderson ،Diana Botluk : op,cit ،p61-62.
(Journal of Criminal ،Jules Epstein: Looking Backwards at old Cases: When Science Moves Forward )8
0. 5p ،Winter 2016 ،Volume 106 | Issue 1 ،Law and Criminology
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لمكافحة الجرائـ الخطيرة كالجرائـ اإلرىابية والجريمة المنظمة والذي قد يقتضي تبادؿ بيانات

البصمات الحيوية بيف عدة دوؿ .

(ٔ)

ناىيؾ عمى أف تمؾ البصمات واف كانت تؤكد عمى تواجد الشخص في مكاف ارتكاب
الجريمة ،إال أنيا ال تعد دليالً عمى ارتكابو لمجريمة ،مما يعني أنو ال يصح التعويؿ عمييا
لوحدىا عند الحكـ باإلدانة ،بؿ َّ
إف األمر يحتاج إلى تدعيميا بأدلة أخرى ،بحيث تصبح قرينة
إلثبات إدانة الشخص مع غيرىا مف األدلة.

(َّ )0
الشؾ في أىمية التعاوف الدولي في مجاؿ مكافحة الجريمة ،خاصة الجرائـ المنظمػة والجػرائـ اإلرىابيػة ،إذ مػف شػأنو أف
يعػزز مػف آليػػات مكافحػة الجريمػػة ،ففػي إطػػار سػعي الػػدوؿ األوروبيػة إلػى التعػػاوف فيمػا بينيػػا فػي مجػػاؿ اإلجػراءات الجنائيػػة

ومكافح ػة الجريمػػة ،صػػدر عػػف االتحػػاد األوروبػػي األمػػر التػػوجييي رقػػـ ٕٗٔٓ UE/ٗٔ/فػػي ٖ أبريػػؿ ٕٗٔٓ ،بشػػأف ق ػرار

ػر
التحقيؽ األوروبي في المجاؿ الجنائي ،الذي يجوز بمقتضاه لمسمطة القضائية بإحدى دوؿ االتحػاد األوروبػي أف تصػدر أم ًا
قضائياً مف أجؿ القياـ بإجراء أو أكثر مف إجراءات التحقيؽ في إقميـ دولة أخرى في االتحاد األوروبي؛ لمحصػوؿ عمػى أدلػة
ّ
الجريمة ،وكذلؾ األدلة الموجودة بالفعؿ في حوزة السمطة القضائية ليذه الدولة.

Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision
d'enquête européenne en matière pénale.

ومػػف أجػػؿ تنفيػػذ ىػػذا األمػػر التػػوجييي فقػػد صػػدر فػػي فرنسػػا المرسػػوـ رقػػـ  ٖٔٙٙلسػػنة  ،ٕٓٔٙواألمػػر رقػػـ ٔٔ٘
لسنة  ٕٓٔٚبشأف أمر التحقيؽ األوروبي في المسائؿ الجنائية
Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en
matière pénale.
Décret n° 2017-511 du 7 avril 2017 relatif à la décision d'enquête européenne en matière pénale.

كمػػا صػػدر عػػف االتحػػاد األوروبػػي بتػػاريخ  ٔٚأبريػػؿ  ٕٓٔٛمشػػروع أمػػر تػػوجييي لمػػدوؿ األعضػػاء حػػوؿ وضػػع
قواعد منسقة بشأف تعييف الممثميف القانونييف ألغراض جمع األدلة في المسائؿ الجنائية
Proposition de directive du Parlement européen et du conseil établissant des règles harmonisées
concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière
pénale.

ويفرض ىذا األمر التوجييي عمػى الػدوؿ األعضػاء التأكػد مػف أف مقػدمي الخػدمات بالدولػة ،كخدمػة االتصػاالت اإللكترونيػة

(وفق ػاً لألمػػر التػػوجييي المتعمػػؽ بقػػانوف االتصػػاالت األوروبػػي) وخػػدمات مجتمػػع المعمومػػات ،بمػػا فػػي ذلػػؾ مواقػػع التواصػػؿ
االجتمػػاعي ،ومقػػدـ خػػدمات اإلسػػناد عمػػى اإلنترنػػت المتعمقػػة بتعيػػيف أسػػماء نطاقػػات اإلنترنػػت وخػػدمات عنونػػة  ،IPمػػوفرات

عنػػاويف  ،IPوسػػجالت أسػػماء النطاقػػات ،و تسػػجيؿ أسػػماء النطاقػػات ،وخػػدمات إخفػػاء اليويػػة ،والتسػػجيؿ االئتمػػاني المػرتبط
بيػػا ،قػػد قػػاموا بتعيػػيف ممثػػؿ قػػانوني واحػػد عمػػى األقػػؿ فػػي االتحػػاد عمػػى نحػػو مكتػػوب؛ لغػػرض االسػػتالـ واالمتثػػاؿ لمقػ اررات
واألوامػػر الصػػادرة مػػف السػػمطات المختصػػة فػػي الػػدوؿ األعضػػاء؛ ألغ ػراض جمػػع األدلػػة فػػي اإلج ػراءات الجنائيػػة ،وأف تقػػوـ

الدوؿ األعضاء كذلؾ تقوـ بتعييف سمطة مركزيػة أو أكثػر ،إذا كػاف نظاميػا القػانوني الػداخمي يسػمح بػذلؾ؛ لضػماف التطبيػؽ
المتسؽ والتناسب ليذا التوجيو .كما تضمف الدوؿ األعضاء قياـ السمطات المركزية بتزويد كؿ منيا اآلخػر بالمعمومػات ذات
الصمة ،وتقديـ المساعدة المتبادلة فػي تطبيػؽ ىػذا التوجيػو بطريقػة فعالػة ،وعمػى وجػو الخصػوص نقػؿ المعمومػات والمسػاعدة
المتبادلػة ،باإلضػػافة إلػػى ضػػمانيا تعػػاوف السػمطات المركزيػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض ،وعنػد الضػػرورة ،مػػع المجنػػة الرئيسػػية؛ مػػف

أجؿ ضماف التطبيؽ الفعاؿ ليذا األمر التوجييي.
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غيرَّ أف ذلؾ ال يعني إنكار أي دور لتمؾ البصمات في مجاؿ التحقيؽ الجنائي والتحقؽ

مف ىوية األشخاص  ،إذ َّإنػيا تصمح – في نظرنا – لمحكـ بالبراءة إعماالً لألصؿ في اإلنساف
البراءة ،وكذلؾ قد تساعد في لفت انتباه القاضي أو سمطات التحقيؽ إلى وجود متيـ آخر في
الجريمة ،أو التعرؼ عمى المجني عميو في الجريمة ،والتحقؽ مف ىويتو ،أو التعرؼ عمى

المجيوليف عند حدوث الكوارث أو حديثي الوالدة في المستشفيات  ...إلخ .

الخاتمة
وقد وصمنا إلى نياية دراستنا حوؿ حجية البصمات الحيوية المتمثمة في بصمة العيف

وبصمة الصوت وبصمة األذف في اإلثبات الجنائي ،التي تناولنا مف خالليا ماىية تمؾ
البصمات ،وقيمتيا العممية في اإلثبات ،ثـ تعرضنا لمدى مشروعيتيا ودورىا في اإلثبات

الجنائي ،فإننا نخمص مف ىذه الدراسة بمجموعة مف النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:

 كشفت الدراسة عمى أف ىناؾ بصمات أخرى غير بصمات األصابع يمكف عف طريقياالكشؼ عف ىوية الجناة ،وتمؾ البصمات ىي البصمات الحيوية كبصمة العيف وبصمة

الصوت وبصمة األذف ،حيث تمتاز بالدقة؛ العتمادىا عمى خصائص جسـ اإلنساف
وسموكياتو ،وتمؾ البصمات كغيرىا مف وسائؿ اإلثبات األخرى ليا مزايا ،وال تخمو مف

العيوب.

 ساعدت البصمات الحيوية المتمثمة في بصمة العيف والصوت واألذف أجيزة العدالةالجنائية في إماطة المثاـ عف كثير مف الجرائـ الغامضة والمعقدة ،التي تعذر الكشؼ

عنيا بالوسائؿ التقميدية ،حيث تمكف الجناة مف قير وتعجيز وسائؿ اإلثبات التقميدية في
الكشؼ عنيـ وعف جرائميـ ،باستخداميـ لمعمـ والتقنيات الحديثة في تنفيذ مخططاتيـ

اإلجرامية ،ومف ثـ ال مناص مف االستعانة بالبصمات الحيوية؛ لقدراتيا العالية في

التحقؽ مف اليوية ،إال أنيا لـ تصؿ في أحسف األحواؿ إلى ما يقدر بنسبة ٓٓٔ %

ألسباب تتعمؽ بالبصمة ذاتيا ،أو لمعمؿ البشري.

 أبانت الدراسة َّأف مشروعية البصمات الحيوية -محؿ الدراسة -يتوقؼ عمى عدـ
مخالفتيا لنص في القانوف أو انتياكيا لحؽ مف الحقوؽ التي يكفميا القانوف أو الدستور

بالحماية ،ال سيَّما حؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة ،الذي قد تقتضي المصمحة
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العامة المساس بو في حدود وضمانات معينة ،باإلضافة إلى عدـ مشروعية استخداـ

تمؾ البصمات وغيرىا مف التقنيات الحديثة إلثبات جرائـ الحدود؛ لمخالفتيا قواعد

اإلثبات في الشريعة اإلسالمية.

 أظيرت الدراسة عدـ وجود قانوف خاص باستخداـ بصمة العيف والصوت واألذف فياإلثب ات الجنائي ،و أف تمؾ البصمات ال يمكف التعويؿ عمييا وحدىا كدليؿ إدانة ،بؿ
ينبغي تعزيزىا بوسائؿ إثبات أخرى ،وعمى خالؼ ذلؾ يجوز التعويؿ عمييا لوحدىا

كدليؿ براءة.

ثانياً :التوصيات:
 -التأكيد عمى أىمية وجود قانوف ينظـ مف خاللو المشرع استخداـ بصمة العيف والصوت

واألذف وغيرىا مف البصمات الحيوية في اإلثبات الجنائي ،موضحاً فيو ضوابط
وضمانات وحاالت استخداميا ،و َّأال يسمح بالمجوء إلييا إال بمقتضى أمر قضائي

مسبب؛ في حاالت معينة لتحقيؽ التوازف بيف المصمحة الخاصة لمفرد والمصمحة العامة
لممجتمع ،المتمثمة في الكشؼ عف الجريمة ،وتقديـ مرتكبييا لمعدالة الجنائية.

 التأكيد عمى أىمية وجود قاعدة بيانات أو ممؼ آلي خاص بالبصمات الحيوية لممحكوـعمييـ و المتيميف؛ لالستفادة منيا في الكشؼ عف الجرائـ التي قد ترتكب في المستقبؿ،

والتعرؼ عمى مرتكبييا وتقديميـ لمعدالة الجنائية ،عمى أف يحاط استخداـ قاعدة البيانات

أو الممؼ اآللي بضمانات تكفؿ تحقيؽ المصمحة العامة ،وعدـ إساءة استخداميا ،ولعؿ
مف أىـ تمؾ الضمانات وجوب إتالؼ بيانات البصمات الحيوية عند انتياء الحاجة إلييا،
ووضع عقوبات رادعة لكؿ مف يقوـ بالتالعب أو الغش في بيانات البصمات المختزنة،

أو يسيء استخداميا ،أو يفضي بسرىا إلى شخص غير مرخص لو قانوناً باالطالع
عمييا ،أو يسمح لو باالطالع عمييا ...إلخ .وتطوير تشريعات حماية الخصوصية و

البيانات الشخصية لتوفير ضمانات فعالة لمشخص عند استخداـ بصماتو الحيوية.

 التأكيد عمى أىمية التعاوف الدولي في مجاؿ مكافحة الجريمة ،ال سيَّما جرائـ اإلرىابوالجريمة المنظمة ،بتبادؿ البيانات المختزنة في قاعدة البيانات أو الممؼ اآللي لمبصمات

الحيوية مع الدوؿ ،عمى أف تكوف ىناؾ ضمانات تكفؿ احتراـ حؽ الفرد في الخصوصية
واالنتقاؿ اآلمف لبيانات البصمات الحيوية ،وعدـ إساءة استخداميا ،وىو ما يتطمب

إصدار وتحديث قوانيف حماية البيانات الشخصية في الدوؿ العربية ،خاصة في ليبيا

والمممكة العربية السعودية.
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العيف والصوت واألذف وغيرىا مف

البصمات الحيوية ،سواء أتمثؿ ذلؾ في الدراسات الطبية والتقنية أـ عقد المؤتمرات
الدولية والمحمية؛ لإلحاطة أكثر بمختمؼ جوانب تمؾ البصمات ،ومعرفة أنجع الطرائؽ

الستخداميا ،واعداد الكوادر والخبرات الفنية المتخصصة ،وأف يكوف ىناؾ أفرٌاد
متخصصوف في كؿ نوع مف أنواع األدلة العممية ( شرطة ،فنية ،عممية ) بحيث تكوف

قادرة عمى التعامؿ مع تمؾ التقنيات ،ولضماف تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لتمؾ التقنيات في
مجاؿ اإلجراءات الجنائية ،والتأىيؿ المستمر ألجيزة العدالة الجنائية عمى كيفية التعامؿ

مع تمؾ التقنيات ،باالستعانة بخبرات الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ.

ثبت المراجع
أوالً :بالمغة العربية
ٔ .أحمد أبو القاسـ ،الدليؿ الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائـ الحدود و القصاص ،الجزء األوؿ ،رسالة دكتوراه،
المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض.ٜٜٖٔ ،

.2

أحمد ىندي ،طرؽ اإلثبات المعاصرة ( ،فقو العدالة في اإلسالـ ) ،دراسة في البصمة الوراثية وبصمات األصابع

والعيف والصوت والدـ والرائحة واإلثبات اإللكتروني وموقؼ الفقو اإلسالمي منيا ،ورقة عمؿ مقدمة لندوة ففقو
العصر  -مناىج التجديد الديني والفقييف الذي نظمتو و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية بسمطنة عماف  -الندوة

الرابعة عشر(-تطور العموـ الفقيية ٘  ٛ -ابريؿ ٕ٘ٔٓ).

ٖ .أمير آدـ أحمد محمد ،أىمية بروتوكوؿ البصمة العشرية واستخدامو في التسجيؿ الجنائي ( ،دراسة حالة :معتادي
اإلجراـ في والية الخرطوـ ) ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا والبحث العممي ،جامعة الرباط الوطني،

.ٕٓٔٙ

ٗ .براؾ عبد ا﵀ براؾ الييفي ،حجية الوسائؿ العممية في اإلثبات الجزائي ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة
الشرؽ األوسط.ٕٓٔٚ ،

٘ .برىامي أبو بكر عزمي ،الشرعية اإلجرائية لألدلة العممية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٕٓٓٙ ،
 .ٙبف الغة عقيمة ،حجية أدلة اإلثبات الجنائية الحديثة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،جامعة
الجزائر ٔ ،السنة الجامعية ٕٔٔٓ.ٕٕٓٔ-

 .ٚجماؿ محمد البدور ،األساليب العممية و التقنية و دورىا في اإلثبات الجنائي ،الندوة العممية :الجوانب
الشرعية و القانونية

الستخداـ الوسائؿ العممية

الحديثة في التحقيؽ الجنائي ،عماف ٖٕٕ٘-

 ،ٕٓٓٚ/ٗ/جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،مركز الدراسات و البحوث ،قسـ الندوات والمقاءات
العممية.
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 .ٛحسف عمي محمد عمى الناعور النقبي ،سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ٕٓٓٛ ،

 .ٜحسني محمود عبد الدايـ ،البصمة الوراثية ومدى حجيتيا في اإلثبات ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،
.ٕٜٓٓ
ٓٔ .حسيف محمود إبراىيـ ،الوسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرةٜٔٛٔ ،

ٔٔ .خولة عباسي ،الوسائؿ الحديثة لإلثبات الجنائي في القانوف الجزائري ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ و
العموـ السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الجامعية ٖٕٔٓ.ٕٓٔٗ-
ٕٔ .دبوف كريمة ،شالغة المية ،سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة عبد الرحمف ميرة – بجاية ،السنة الجامعية ٕٕٔٓ.ٕٖٓٔ-
ٖٔ .دوار غالي الذىبي ،اإلجراءات الجنائية ،مكتبة غريب ،القاىرة ،الطبعة الثانية.ٜٜٔٓ ،

ٗٔ .رؤوؼ عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانوف المصري ،دار الفكر العربي ،القاىرة.ٕٓٓٙ ،
٘ٔ .راشد بف عمي حمد الجربوعي ،عمـ البصمات الجنائي ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،
.ٕٓٓٚ
 .ٔٙرمزي رياض عوض ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مف دوف ناشر ،القاىرة.ٕٓٓٗ ،
 .ٔٚطارؽ الطويرقي ،تقنية القياسات الحيوية ،منشور عمى:

http: //archive. aawsat. com/details. asp?issueno=8800&article=175893#. W3KqWCTXLIU
 .ٔٛطارؽ سرور ،حؽ المجني عميو في تسجيؿ المحادثات التميفونية الماسة بشخصو ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
الطبعة الثانية.ٕٓٓٗ ،

 .ٜٔعادؿ عيسى الطويسي ،بصمة الصوت :سماتيا و استخداماتيا ،المجمة العربية لمدراسات األمنية
والتدريب ،مف دوف تاريخ ومكاف نشر.
ٕٓ .عباس أحمد الباز ،البصمة البصرية والصوتية ودورىا في اإلثبات الجنائي شرعاً وقانوناً ،الندوة العممية:
الجوانب الشرعية و القانونية

الستخداـ الوسائؿ العممية الحديثة في التحقيؽ الجنائي ،عماف ٖٕ-

ٕ٘  ،ٕٓٓٚ/ٗ/جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،مركز الدراسات و البحوث ،قسـ الندوات والمقاءات
العممية.

ٕٔ .عبد ا﵀ بف غازي الغامدي ،دور قواعد البيانات الحيوية في مكافحة اإلرىاب ،الندوة العممية :أىمية قواعد
البيانات الخاصة بمكافحة اإلرىاب ،القصيـ ٕ٘ ٕٚ-مايو  ،ٕٜٓٓمركز الدراسات و البحوث ،قسـ الندوات

والمقاءات العممية.

ٕٕ .عبد ا﵀ محمد اليوسؼ ،بصمة األذف ،مجمة أدلة جنائية ،العدد ٔ ،ٕٙصفر ٕ٘ٗٔ ىجري.
ٖٕ .عزة حازـ مكي ،نمذجة نظاـ برمجي لمتحقؽ مف اليوية عف طريؽ بصمة العيف ،المجمة العراقية لمعموـ
اإلحصائية.ٕٕٓٔ ،ٕٕ ،

ٕٗ .عال رحيـ ،حؽ المتيـ في سالمة جسده ،مجمة جامعة ذي قار ،العدد ٗ ،المجمد  ،ٙأيموؿ ٕٔٔٓ.
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ٕ٘ .عيسى غازي الذيب ،بارعة القدسي ،دور البصمة الصوتية و البصرية ومدى مشروعيتيا في اإلثبات
الجزائي ،مجمة جامعة البعث ،المجمد  ،ٖٜالعدد ٕ٘ ،سنة .ٕٓٔٚ
 .ٕٙفيصؿ مساعد العنزي ،أثر اإلثبات بوسائؿ التقنية الحديثة عمى حقوؽ اإلنساف ،رسالة ماجستير ،دراسة
تأصيمية مقارنة تطبيقية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.ٕٓٓٚ ،

 .ٕٚمأموف محمد سالمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي ،الجزء الثاني ،المحاكمة و الحكـ و
العيوب اإلجرائية طرؽ الطعف في األحكاـ ،منشورات المكتبة الجامعة لمنشر و التوزيع ،الزاوية – ليبيا،
الطبعة الثانية.ٕٓٓٓ ،

 .ٕٛمحمد عمي سكيكر ،أدلة اإلثبات الجنائي في ضوء التشريع و الفقو و القضاء ،دار الجامعة الجديدة
لمنشر ،اإلسكندريةٕٓٔٔ ،
 .ٕٜمحمد فريج العطوي ،استخداـ المحققيف لوسائؿ التقنية وعالقتيا بالكشؼ عف الجريمة ،رسالة دكتوراه،
جامعة مؤتة.ٕٜٓٓ ،

ٖٓ .محمد محي الديف عوض ،اإلثبات بيف االزدواج و الوحدة في القانوف الجنائي والمدني في السوداف،
دراسة مقارنة ،منشورات جامعة القاىرة ،فرع الخرطوـ ،الطبعة األولى.ٜٔٚٗ ،
ٖٔ .محمود مصطفى ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مطبعة جامعة القاىرة والكتاب
الجامعي ،القاىرة ،الطبعة األولى.ٜٔٚٚ ،
ٕٖ .موسى مسعود ارحومة ،حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي ،المجمة العربية لعموـ األدلة الجنائية
و الطب الشرعي ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المجمد ٔ.)ٗ( ،

ٖٖ .ىاللي أحمد ،النظرية العامة لإلثبات الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األولى.ٜٔٛٚ ،

ثانياً :بالمغة اإلنجميزية:
1. Anne-Marie Oostveen ،Diana Dimitrova: Iris scanners can now identify us from 40
feet away ،21 May 2015 ،http: //theconversation. com/iris-scanners-can-now-identifyus-from-40-feet-away-42141.
2. Carol Henderson ،Diana Botluk: sleuthing scientific evidence information on the
internet ،Journal of Criminal Law and Criminology ،Volume 106 | Issue 1 Winter
2016

3. Dave Mosherdave: ears could make better uniqueids than fingerprints ،
https: //www. wired. com/2010/11/ears-biometric-identification/.
4. Jorden Bailey: the gdpr’s fingerprint legal implications of the gdpr for the use of
biometric data by private parties ،master thesis ،llm Law & Technology ،Tilburg
University ،2017.
5. Jules Epstein: Looking Backwards at Old Cases: When Science Moves Forward ،
Journal of Criminal Law and Criminology ،Volume 106 | Issue 1 ،Winter 2016.

6. Kapil Verma ،Bhawana joshi and Anju mathai: Ear Prints: Attractive evidence
in forensic criminal identification ،International Conference on Forensic
Research & Technology October 15-17 ،2012 DoubleTree by Hilton ChicagoNorthshore ،USA ،https: //www. omicsonline. org/2157-7145/2157-7145-S1.
007-016. pdf.
7. L. Meijerman ،A. TheanandG. J. R. Maat: earprints in forensic investigations ،
Forensic Science Medicine and Pathology · January 2005.

8. Li Yuan and Zhichun Mu: Ear Recognition Based on Gabor Features and
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KFDA ، ،the Scientific World Journal ،Volume 2014.
9. Lisa Myers: An Exploration of Voice Biometrics ،SANS Institute 2004.

10. Lynn Meijerman: Earprints as evidence? ،24 February 2006 ،https: //phys.
org/news/2006-02-earprints-evidence. html.
11. Mahmut Aşırdizer ،Ertuğrul Tatlısumak ،Beyhan Özyurt ،Mehmet Sunay
Yavuz: determination of the usability limits of auricle morPhology for
identification ،January 2012 ،P 106. https: //www. researchgate. Net
12. Mamatha R: A Review of Cancelable Biometric Authentication Methods ،
Journal of Biometrics & Biostatistics ،Volume9 Issue 2 ،2018.
13. Michele Catanzaro ،Elisabetta Tola ،Philipp Hummel: Voice Analysis Should
Be Used with Caution in Court Although voice recognition is often presented
as evidence in legal cases ،its scientific basis can be shaky ،25 january 2017 ،
www. scientificamerican. com/article/voice-analysis-should-be-used-withcaution-in-court/.
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آليات حماية البيئة المائية من التموث في إطار القانوني الدولي
أيمن حمد أمتوبل

ٔ

مقدمة :انػعـ ا﵀ تعالى ،عمى االنساف بنعـ كثيرة مف اىميا العيش في بيئة نظيفة وعامرة بموارد

طبيعية متعددة وكاف يفترض أف يحسف االنساف استخداـ ىذه البيئة وعدـ االضرار بيا ،اال أف

االنساف استغؿ ىذه البيئة وتمؾ الموارد بطريقة أضرت بيا ،وقد نتج عف ىذا االستغالؿ السيئ

أف اصػبحت الحياة ميددة بكثير مف االمراض واالخطار ،وذلؾ بسبب التموث البيئي بأنواعو،
ومف اخطر انػواع االستغالؿ السيئ التي مػارسيا االنساف عػمى البيئة ،ىي استغالؿ الماء

وتمويثو .والماء ىو عصب الحياة فمف دونو ال توجد االحياء فال يعيش انساف مف غيرىا ،وال
حيواف وال نبات ،قاؿ تعالى  وجعمنا مف الماء كؿ شيء حي  كما أف ا﵀ سبحانو وتعالى جعؿ

منفردا ،دوف سائر الكواكب االخرى بتجميعو أكبر قدر مف الماء قاؿ تعالى وانزلنا
كوكب االرض
ً
مف السماء ماء بقدر فاسكنو في االرض ،وتغطي ىذه المياه نسبة ٓ %ٚمف سطح االرض ،كما
قاؿ تعالى ظير الفساد في االرض والبحر بما كسبت ايدي الناس ،حيث بات مستقبؿ الحياة في

ميددا بأخطار جسيمة بسبب سواء تصرؼ االنساف واعتداءاتو سواء العمدية
كوكب االرض
ً
وغير العمدية المتزايدة عمى البيئة المائية ،التي تعتبر قواـ حياتو ،وبدأت البيئة المائية تعاني مما

اصابيا مف جراء ذلؾ التموث.

وقد اصاب التموث جميع مصادر المياه وفي حدود كبيرة أو قميمة بالكيماويات والفضالت

وبقايا النفط والمعادف الثقيمة ،بؿ بالماء المستعمؿ نفسو وغيره مف المموثات ،ومف ىنا باتت
مسألة حماية البيئة المائية مف التموث تفرض نفسو وبقوة عمى الواقع القانوني الدولي الذي وجد

نفسيا محاطًا بأخطار التموث مما الزمو أف يقؼ لمواجية ىذا التموث والحد منو.
أىمية البحث:

تتبمور أىمية ىذا البحث كونو مف الموضوعات الحديثة التي التزاؿ محؿ اىتماـ عمى

الصعيديف المحمي والدولي ،وقد تمثؿ ىذا االىتماـ في صورة إصدار وتحديث قوانيف حماية
البيئة ،وابراـ االتفاقيات وانشاء المنظمات والييئات والمجاف المتخصصة بحماية البيئة المائية،
وكذلؾ تتزايد أىمية ىذا الموضوع بكونو مرتبط ببقاء االنساف مف الكائنات الحية عمى كػوكب

االرض ،وباعتبار الماء شرياف الحياة ،لذلؾ يجب توفير الحماية الالزمة لممياه مف الػتموث.
 0هحاضر هساعذ بقسن القاًىى الذولي العام بكليت الحقىق جاهعت طبرق
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إشكالية البحث:
تأتي اشكالية ىذا البحث في عدة جوانب ،االوؿ منيا يتمثؿ في تموث مصادر المياه عمى
المستوييف المحمي والدولي ،وازدياد التموث المائي بشكؿ سريع دوف تمقيو االىتماـ المناسب مف
جانب الدوؿ والمنظمات الدولية .اما الجانب الثاني فيتمثؿ في كوف البيئة المائية وسط حيوي ال

يقتصر عمى دولة أو منطقة جغرافية معينة ،االمر الذي يوجب تعاوف كبير عمى المستوى الدولي

واالقميمي ،وبات مف الصعب ايجاد ىذا التعاوف الدولي ،إلعطاء الدوؿ االلوية لمشاريعيا

الصناعية الكبرى التي تعتبر احد المموثات الرئيسة لمبيئة المائية.
خطة البحث:

تناوؿ موضوع البحث االليات الدولية لحماية البيئة المائية مف خالؿ مبحثيف خصص
المبحث االوؿ لبياف ماىية البيئة والتموث وذلؾ في اطار مطمبيف ،المطمب االوؿ يناقش ماىية

البيئة ،والمطمب الثاني يناقش ماىية التموث أما في ما يخص المبحث الثاني فخصص الىـ
اليات حماية البيئة المائية عمى المستوى الدولي واالقميمي وذلؾ وفقًا لمطمبيف ،االوؿ يناقش
حماية البيئة المائية في إطار المعاىدات الدولية ،والمطمب الثاني يناقش حماية البيئة المائية في

ظؿ المنظمات الدولية ،و اردفيا الباحث بخاتمة.
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المبحث األول
ماىية البيئة والتموث
سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث بياف ماىية البيئة والتموث الذي يصيبيا في المغة واالصطالح

والقانوف وذلؾ عمى النحو االتي:
المطمب األول :ماىية البيئة

ويتضمف ىذا المطمب بياف مفيوـ البيئة في المغة واالصطالح والقانوف عمى النحو االتي:
الفرع األول :المفيوم المغوي لمبيئة
تأتي البيئة في المغة بعدة معاني منيا:
ِ ِ
َف تََب َّوآ لِقَ ْو ِم ُك َما
 المكاف أو المنزؿ :الذي يسكنو اإلنساف قاؿ تعالى( َوأ َْو َح ْي َنا إلى موسى َوأَخيو أ ِْ
ِ
ِ
ِ
يف) ﴿ :)ٔ﴾ٛٚأي اتخذت لؾ
يموا الص َ
ص َر ُبُيوتًا َو ْ
َّالةَ ۗ َوَب ِّش ِر اْل ُم ْؤ ِمن َ
بِم ْ
اج َعمُوا ُبُيوتَ ُك ْـ قْبمَةً َوأَق ُ
بيتًا(ٕ).
ايضا في لساف العرب باء فالف بفالف اذا كاف كفًا لو ُيقتؿ بو
 المساواة أو المكافاة :فمقد جاء ً(ٖ).
وء اليؾ بنعمتؾ أي اقر بيا(ٗ).
 االعتراؼ أو االقرار :ففي الدعاء ُأب ُالفرع الثاني :المفيوم االصطالحي لمبيئة
اصطالحا فيناؾ مف عرفيا بانيا الوسط أو المكاف الذي يعيش
تعددت تعريفات البيئة
ً
فيو اإلنساف وغيره مف الكائنات الحية وغير الحية في حيف عرفيا البعض بأنيا فاإلطار الذي
يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ فيو عمى مقومات حياتو مف غذاء و كساء ومأوى ويمارس فيو

عالقاتو مع اقرانو(٘).

)(1

من اآلٌة  27من سورة ٌونس .
أبو الفضل جمال الدٌن بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري  ،لسان العرب  ،دار صادر  ،بدون تارٌخ
طباعة  ،ج ، 0ص32
)(3
المرجع السابق  ،ص.32
)(4
المعلم بطرس البستانً  ،محٌط المحٌط  ،قاموس مطول فً اللغة العربٌة  ،مكتبة لبنان 0927 ،م ،ص.59
)(5
د /محمد أحمد المنشاوي  ،الحماٌة الجنابٌة للبٌبة البحرٌة  ،دار النهضة العربٌة  -القاهرة 8115 ،م ،
ص. 82-87
)(2
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وعرفيا البعض االخر بانيا المحيط المادي الذي يعيش فيو االنساف بما يشمؿ مف ماء

وىواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت اقاميا إلشباع حاجاتو(ٔ).

أيضا بانيا مجمػوع العوامؿ الطبيعػة والحيويػة واالجتماعية والثقافية واالقتصادية،
وعػرفت ً
التي تتجاوز في توازف ،وتؤثر عمى اإلنساف والكائنات األخرى بطريؽ مباشر أو غير مباشر(ٕ).
اصطالحا بانيا كؿ ما يحيط باإلنساف مف عناصر طبيعية وغير
كما يمكف تعريؼ البيئة
ً
طبيعية تؤثر فيو ويؤثر فييا(ٖ).
أما البيئة المائية فمـ يتعرض ليا الفقياء بشكؿ كبير لبياف معناىا االصطالحي ويمكف

تعريفيا بانيا الوسط الطبيعي لألحياء المائية والثروات الطبيعة الكامنة بيا(ٗ).
الفرع الثالث :المفيوـ القانوني لمبيئة

تنوعت مفاىيـ البيئة مف ىذه الناحية بتعدد المشرعيف واالتفاقيات والمؤتمرات المعنية
بحماية البيئة فمقد عرفيا المشرع الميبي في الفقرة االولى مف المادة االولى مف قانوف حماية

وتحسيف البيئة رقـ ٘ٔ لسنة ٖٔٔٚو.ر – ٖٕٓٓـ بانيا ف المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف
وجميع الكائنات الحية ويشمؿ اليواء والماء والتربة والغذاء سواء في اماكف السكف أو العمؿ أو

مزاولة النشاط او غيرىا مف االماكف االخرى ف.
كما عرفيا المشرع الكويتي في المادة االولى فقرة (ٔ) مف القانوف رقـ ٕٔ لسنة ٜٜٓٔ

الصادر بإنشاء الييئة العامة لمبيئة بانيا ف المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية مف انساف
وحيواف ونبات وكؿ ما يحيط بيا مف ىواء وماء وتربة وما يحتويو مف مواد صمبة أو سائمة او

غازية أو اشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيميا اإلنسافف.
وعرفيا المشرع المصري في الفقرة االولى مف القانوف رقـ ٗ لسنة ٗ ٜٜٔالصادر في شأف

البيئة بانيا ف المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية وما يحتويو مف مواد ،وما يحيط بيا مف
ىواء وماء وتربة ،وما يقيمو االنساف مف منشآتف.

)(6

د /ماجد راغب الحلو  ،قانون حماٌة البٌبة فً ضوء الشرٌعة  ،دار المطبوعات الجامعٌة  -االسكندرٌة ،
ص.30
)(2
د /أحمد عبدالكرٌم سالمة  ،قانون حماٌة البٌبة اإلسالمً  ،مقار انا بالقوانٌن الوضعٌة  ،بدون دار نشر ،ط
0406 ، 0هـ0996-م  ،ص.82
رابف محمد لبٌت  ،الحماٌة االجرابٌة للبٌبة  ،رسالة ماجستٌر مقدمة لكلٌة الحقوق  ،جامعة المنوفٌة 8112 ،م  ،ص.00
د /أحمد عبدالكرٌم سالمة  ،قانون حماٌة البٌبة اإلسالمً  ،مقار انا بالقوانٌن الوضعٌة  ،مرجع سابق  ،ص.014
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وعمى الصعيد الدولي عرؼ اإلعالف الصادر عف مؤتمر البيئة البشرية الذي انعقد في

استوكيولـ بالسويد عاـ ٕ ٜٔٚالبيئة بانيا :ف كؿ شيء يحيط باإلنساف سواء كاف طبيعيا او
بشرًيا.
اما المؤتمر الدولي لمتربية البيئية الذي عقد في مدينة تبميس بجميورية جورجيا خالؿ

الفترة مف ٖٔ ٕٙ-اكتوبر ٜٔٚٚعرؼ البيئة بانيا:ف االطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ
منو عمى مقومات حياتو مف غذاء وكساء ودواء ومأوى ،ويمارس فيو عالقاتو مع اخوانو مف

البشر.
ولـ يتعرض المشرع الميبي اسوة بمعظـ المشرعيف العرب لبياف المفيوـ القانوني لمبيئة
المائية في حيف بيف المشرع المصري مفيوـ البيئة المائية في المادة االولى مف البند التاسع مف

القانوف رقـ ٗ لسنة ٜٜٗٔـ ،بانيا وسط يتسع ليشمؿ األنيار والبحار والمياه الداخمية والبحيرات،
ويشمؿ كذلؾ المياه الجوفية.
المطمب الثاني :ماىية التموث
نتناوؿ في ىذا المبحث بياف المفيوـ المغوي واالصطالحي والقانوني لمتموث وذلؾ وفقًا
لالتي:
الفرع األول :المفيوم المغوي لمتموث:
التموث في المغة يأتي بمعنى التمطيخ ،حيث جاء في المعجـ الوجيز اف لوث ثوبو بالطيف

أيضا بمعنى الخمط ،فموث الشيء بالشيء أي خمط بو(ٔ).
أي لطخو بو ،كما يأتي التموث ً
الفرع الثاني :المفيوم االصطالحي لمتموث:

تعددت التعريفات االصطالحية لمتموث فعرفو البعض بانو فأي إفساد مباشر لمخصائص

العضوية أو الح اررية أو البيولوجية واإلشعاعية ألي جزء مف البيئة ،أو اإلدخاؿ المباشر ،لمموث

في وسط معيفف(ٕ).

)(1

المعجم الوجٌز  ،مجمع اللغة العربٌة بجمهورٌة مصر العربٌة  ،طبعة خاصة بوزارة التعلٌم 0994 ،م
،ص.567
)(2
د /أحمد عبدالكرٌم سالمة  ،قانون حماٌة البٌبة اإلسالمً  ،مقار انا بالقوانٌن الوضعٌة  ،مرجع سابق
ص.48
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كما ذىب آخروف الي أف التموث ىو ف الضرر الحاؿ أو المستقبمي الذي يناؿ مف أى

عنصر مف عناصر البيئة والناجـ عف نشاط االنساف الطبيعي أو المعنوي أو بفعؿ الطبيعة

صادر مف داخؿ البيئة المموثة أو واردا عمييا(ٔ).
ًا
والمتمثؿ في االخالؿ بالتوازف البيئي سواء كاف

ايضا بانو :وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية بغير كيفيتيا أو كميتيا أو
وعرؼ ً
ُ
في غير مكانيا أو زمانيا بما مف شانو االضرار بالكائنات الحية أو باإلنساف في امنو أو صحتو

أو راحتو

(ٕ)

أو تغيير متعمد أو عفوي تمقائي في شكؿ البيئة ناتج عف مخالفات االنساف(ٖ).

الفرع الثالث :المفيوم القانوني لمتموث:
تعددت التعريفات القانونية لمتموث بتعدد القوانيف المنظمة لحماية البيئة مف التموث،
حسب وجية نظر المشرعيف في حماية البيئة مف التموث ،فالمشرع الميبي عمى سبيؿ المثاؿ عرفو

في المادة االولى فقرة (ٖ) مف قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ ٘ٔ لسنة ٖٔٔٚو.ر– ٖٕٓٓـ
عمى أنو فحدوث اية حالة أو ظرؼ ينشأ عنيا تعرض صحة االنساف أو سالمة البيئة لمخطر

نت يجة لتموث اليواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختالؿ توازف الكائنات الحية
بما في ذلؾ الضجيج واالىت اززات والروائح الكريية واية مموثات أخرى تكوف ناتجة عف االنشطة

واالعماؿ التي يمارسيا الشخص الطبيعي أو المعنويف.
اما المشرع المصري فنص الفقرة ( )ٚمف المادة االولى مف القانوف رقـ ٗ لسنة ٜٜٗٔ

الصادر بشأف البيئة عمى أف التموث ىو ف أي تغير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريؽ مباشر
أو غير مباشر إلى االضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو

الطبيعيةف.
وعمى الصعيد الدولي نصت االتفاقية المتعمقة بتموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود
المنعػقدة في جنيؼ بتاريخ ٖٔ نوفمبر  ٜٜٔٚفي المادة (ٔ/أ) عمى أف تموث اليواء ىو إدخاؿ

اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو اليواء يكوف ليا مفعوؿ ضار

يعرض صحة اإلنساف لمخطر ويمحؽ الضرر بالموارد الحيوية والنظـ البيئية والفساد باألحواؿ
المػادية ويمس أو يضر كؿ مػف يتمتع بالبيئة أو باستخػداماتيا المشػروعة.

)(1

د /أحمد محمود سعد  ،استقراء لقواعد المسؤولٌة المدنٌة فً منازعات التلوث البٌبة  ،دار النهضة العربٌة –
القاهرة  ،ط0994 ، 0م  ،ص.64
)(2
د /ماجد راغب الحلو  ،قانون حماٌة البٌبة فً ضوء الشرٌعة  ،مرجع سابق  ،ص.38
)(3
د /صلٌحة على صداقة  ،النظام القانونً لحماٌة البٌبة من التلوث فً البحر المتوسط  ،منشورات جامعة
قارٌونس – بنغازي  ،الطبعة االولى 0996 ،م  ،ص .44
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كما عرفت المادة (ٔ )ٗ/مف اتفاقية االمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ ٕ ٜٔٛتموث البيئة

البحرية بانو ادخاؿ اإلنساف في البيئة البحرية بما في ذلؾ مصاب االنيار بصورة مباشرة أو غير
مباشرة مواد أو طاقة تنجـ عنيا أو يحتمؿ اف تنجـ عنيا اثار مؤذية مثؿ االضرار بالموارد

الحية والحياة البحرية وتعريض الصحة البشرية لإلخطار واعاقة االنشطة البحرية بما في ذلؾ
صيد االسماؾ وغيره مف اوجو االستخداـ المشروعة لمبحار ،والحط مف نوعية قابمية مياه البحر

لالستعماؿ واالقالؿ مف الترويج.
المبحث الثاني:

االليات الدولية لحماية البيئة المائية:
تنبو المجتمع الدولي إلى ضرورة الدفاع عف البيئة المائية وتأميف الحماية االفضؿ ليا،
وأزداد ىذا االىتماـ مف بداية السبعينات مف القرف الماضي ،حيث تأكد ىذا المجتمع إلى إف

طا
وضع آليات دولية لحماية البيئة المائية ال تشكؿ عقبة أماـ التنمية االقتصادية ،وانما تعد شر ً

أساسا لضماف تحقيقيا.
ً

ويشغؿ الماء ما يزيد عمى ثمثي مساحة االرض ويعيش ما يقترب مف النسبة ذاتيا مف
سكاف العالـ داخؿ المساحات الممتدة حوؿ المجاري المائية مف بحار ومحيطات وانيار ،وىذا

العامؿ يجعؿ البيئة المائية أكثر عرضة لمتموث.

ومف ىنا اىتـ المجتمع الدولي بضرورة وضع آليات لحماية ىذه البيئة مف التموث مف خالؿ

المعاىدات والمنظمات الدولية.

وعمى ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتناوؿ في المطمب األوؿ حماية البيئة

المائية مف خالؿ المعاىدات الدولية ،وفي المطمب الثاني نتناوؿ حماية البيئة المائية في إطار
المنظمات الدولية وذلؾ عمى النحو التالي:
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المطمب األول
حماية البيئة المائية في إطار المعاىدات الدولية

()1

ُابرمت في إطار القانوف الدولي العديد مف المعاىدات الدولية اليامة لمنع تموث البيئة
المائية منيا ماىي معاىدات دولية ،ومنيا ماىي إقميميو والتي سوؼ نتناوليا مف خالؿ فرعيف

نخصص األوؿ لدراسة المعاىدات الدولية ،ونخصص الثاني لتناوؿ المعاىدات االقميمية وذلؾ
عمى النحو التالي:
الفرع األول:
المعاىدات الدولية لحماية البيئة المائية:

بعد تنبو المجتمع الدولي إلى االخطار التي يمكف أف يسببو تموث البيئة المائية وآثارىا عمى
حياة االنساف والحيواف والنبات الى التوصؿ إلى وضع العديد مف المعاىدات الدولية لحماية البيئة

ومف أىـ ىذه المعاىدات نتناوليا فيما يمي:

اوال :اتفاقية لندن الدولية لمنع التموث بزيت البترول في البحار عام  1954م.
()2

عقدت ىذه االتفاقية في لندف في ٕٔمايو ٜٗ٘ٔ

ودخمت حيز النفاد في  ٕٙمايو

ٗ٘ ،ٜٔوتيدؼ ىذه االتفاقية إلى مكافحة التموث البحري بزيت البتروؿ ،وذلؾ بتحديد مناطؽ
معينة يحظر التصريؼ العمدي لمزيت ومخمفاتو فييا ،وتسري أحكاـ ىذه االتفاقية عمى السفف
المسجمة في إقميـ أي مف الدوؿ الموقعة عمييا ،كما تسري عمى الدوؿ غير الموقعة بشرط إال
تقؿ حمولتيا عف ٓ٘ٔ طف ،وقد وضعت ىذه االتفاقية قواعد موضوعية بخصوص تفريغ

البتروؿ في مياه البحر وشروطو ،وقررت أف أي تفريغ عمى خالؼ أحكاميا يعد عمال غير

مشروع بؿ ويعد جريمة يعاقب عمييا وفقًا لقانوف دولة االقميـ الذي حدث فيو التفريغ ( المادة

( )0تعرٌف المعاهدة الدولٌة  :نص ت الم ادة األول ى م ن معاه دة فٌنن ا لق انون المعاه دات لع ام  0969م بأنه ا ((
اتفاق دولً ٌعقد بٌن شخصٌن أو أكثرمن اش خاص الق انون ال دولً كتاب ة وٌخض ع للق انون ال دولً س واء ت م ف ً
وثٌق ة واح دة أو أكث ر وأٌ ا كان ت التس مٌة الت ً تطل ق علٌ ه )) د /محس ن أفكٌ رٌن ،الق انون ال دولً الع ام  ،دار
النهضة العربٌة ،السنة  ، 8107ص. 37-36
( )8د /أحمد نجٌب رشدي  ،قواعد مكافحة التلوث البحري ومس ؤولٌة مال ك الس فٌنة  ،المجل ة المص رٌة للق انون
الدولً  ،مجلد 0977 ،333م  ،ص .026
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) وقد حددت ىذه االتفاقية حاالت يكوف فييا التفريغ جائز ولكف وضعت

شروط ليذا التفريغ.
أ – بالنسبة لمسفف عدا الناقالت :قررت المادة الثالثة فقرة (( أ )) منيا إنو يحظر تفريغ البتروؿ
أو المخموط البترولي مف السفف ،بخالؼ الناقالت إال إذا توافرت الشروط االتية:
ٔ -أف تكوف السفينة في حالة ابحار ،أي تجري في عرض البحر.

لتر في الميؿ الواحد.
ٕ -أف ال يتجاوز معدؿ التفريغ الفوري ستوف ًا
ٖ -أف يكوف محتوى البتروؿ المفرغ أقؿ مف مائة جزء مف المميوف مف الخميج.
ٗ -أف يتـ التفريغ عمى أبعد مساحة ممكنة مف البر.

ب -بالنسبة لمناقالت البتروؿ :قررت الفقرة (( ب )) مف ذات المادة ،إنو يحظر تفريغ البتروؿ أو
مخموط البتروؿ مف ناقالت الصياريج إال إذا توافرت الشروط االتية:
ٔ -أف تكوف الناقمة في حالة إبحار وجرياف في البحر.

لتر في الميؿ الواحد.
ٕ -إف ال يتجاوز معدؿ التفريغ الفوري لمبتروؿ ستوف ًا
ٖ -إف ال يتجاوز مجمؿ كمية البتروؿ المفرغة في مياه الصابورة ( مياه االتزاف ) جزءا مف
خمسة عشر الؼ جزء مف محمؿ سعة الحمولة.

ٗ -أف تكوف الناقمة عمى بعد ما يزيد عف خمسيف ميال مف أقرب شاطئ.
وقػػد قررت االتفاقية أف أي تفريغ خالؼ الحاالت والشروط المشار إلييا يعد غير
معاقبا عمييا وفقًا لقانوف دولة االقميـ الذي حدث فيو
مشروع ومحظور بؿ يعد جريمة
ً
التفريغ ( ـ  ) ٔ / ٙوكذلؾ وفقًا لقانوف دولة العمـ الذي ترفعو السفينة أو الناقمة التي

قامت بالتفريغ(.)2

ويالحظ إف ىذه االتفاقية طرأت عمييا عػدة تعديالت لزيادة فاعػميتيا عاـ ٕ-ٜٔٙ

ٜٔٚٔ -ٜٜٔٙـ ،واستكممت باتفاؽ دولػي آخػر عاـ ٖٜٔٚـ لضماف تحقيؽ القدر الكافي

مػف الحػماية لمبيئة البحػرية مف التموث مػف زيت البتروؿ ومػخمفاتو ،وانضمت ليبيا إلى ىذه

االتفاقية في  ٜٕٔٚ /٘ / ٔٛـ.

( )0د  /رٌاض صالح أب و العط ا  ،دور الق انون ال دولً الع ام ف ً مج ال حماٌ ة البٌب ة  ،دار النهض ة العربٌ ة ،
القاهرة  ،الطبعة الثانٌة 8112 ،م  ،ص . 000
( )8د  /أحم د عب د الك رٌم س المة  ،التل وث النفط ً وحماٌ ة البٌب ة البحرٌ ة  ،الم ؤتمر العلم ً االول للق انونٌٌن
المصرٌٌن  ،الحماٌة القانونٌة للبٌبة فً مصر  0998 ،م ،ص . 07 – 06
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ثانيا :اتفاقية بروكسل لعام  1969م بشأن التدخل في أعالي البحار في حاالت التموث
ً
البترولي:
لقد كاف لكارثة التموث البحري الذي تسببت فييا ناقمة البتروؿ (( توري كانيوف )) الميبيرية
في مايو  ٜٔٙٚأماـ شواطئ المممكة المتحدة ،إف دعت المنظمة البحرية الدولية إلى عقد

مؤتمر في بروكسؿ عاـ  ٜٜٔٙلتدارؾ عيوب اتفاقية لندف لعاـ ٗ٘ ،ٜٔوذلؾ بسبب عدـ
كفايتيا لمواجية حاالت التموث الناتج عف كوارث السفف في أعالي البحار ،ولوضع القواعد

القانونية الدولية المتعمقة بمكافحة التموث البحري.
ولقد اسفر ىذا المؤتمر عن اقرار اتفاقيتين:
االولى :االتفاقية الخاصة بالتدخؿ في أعالي البحار في حاالت الكوارث الناتجة عف التموث
بالنفط ،والمعروفة باسـ اتفاقية بروكسؿ عاـ ،ٜٜٔٙ

ودخمت حيز النفاذ في  ٙمايو

ٜ٘ٔٚـ ،اما الثانية :فيي خاصة بالمسئولية المدنية عف األضرار الناجمة عف التموث
بالزيت(.)1

ثالثًا :االتفاقية الدولية لمنع التموث من السفن لندن لعام 1973م.
تبيف لممنظمة البحرية الدولية إف اتفاقية لندف لعاـ ٗ٘ ٜٔوما لحقيا مف تعديالت لـ

تعد تكفي لمواجية التموث البحري بسبب زيادة مفيوـ حماية البيئة البحرية سواء مف الناحية
الفنية أو القانونية واالىـ مف ذلؾ إف االتفاقية المذكورة قد ركزت عمى التموث الناتج مف

النفط مع اغفاؿ مصار التموث األخرى التي تسبب فييا السفف(.)2

مف اجؿ ذلؾ دعت المنظمة البحرية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي في لندف في الفترة
مف  ٛأكتوبر إلى ٕ نوفمبر عاـ ٖ ،ٜٔٚوأسفر ىذا المؤتمر عف عقد اتفاقية جديدة لمنع
التموث البحري الذي تتسبب فيو السفف ،ودخمت ىذه االتفاقية دور النفاد في ٕ أكتوبر

ٖ ٜٔٚـ(.)3

( )0د /عبد العزٌز مخمٌر عبد اله ادي  ،دور المنظم ات الدولٌ ة ف ً حماٌـ ـة البٌبـ ـة  ،دار النهض ة العربٌــ ـة ،
القاهـــرة 0976 ،م  ،ص . 031
( )8د  /عبد السالم منصور الشٌوي  ،الحماٌة الدولٌة للبٌبة المابٌة من التلوث  ،دار النهضة العربٌ ة ،الق اهرة ،
8101م ص . 42
( )3د رٌاض صالح أبو العطا  ،مرجع سابق ص . 007
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وتسري ىذه االتفاقية عمى كؿ أنواع التموث سواء كاف سببو النفط أو غيره مف المواد

الضارة ،كما تسرى عمى كؿ السفف مف أي نوع سواء كانت ناقالت أو غيرىا وليذا فإف ىذه
االتفاقية تعد أكثر شموال مف اتفاقية ٗ٘.ٜٔ
وقد فصمت االتفاقية في أنواع النفايات ،وفرقت بيف االنواع المحظور إغراقيا مطمقًا
وقد حددىا الممحؽ االوؿ مف االتفاقية وبيف االنواع االخرى التي يجوز إغراقيا بمقضي

تصريح عاـ أو تصريح خاص مسبؽ.

وقد فرضت ىذه االتفاقية عدة التزامات عمى الدوؿ االطراؼ منيا تعيد كؿ دولة

بتعزيز الرقابة عمى مصادر تموث البيئة البحرية واتخاذ كافة الخطوات العممية لمنع تموث
البحار بإغراؽ النفايات التي تحمؿ مخاطر عمى الصحة االنسانية والحاؽ األذى بالمواد

الحية والحياة البحرية.

ابعا :اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار لعام :1982
رً
اسفرت جيود االمـ المتحدة عف إبراـ اتفاقية دولية شاممة لتنظيـ استخداـ البحار في
ٓٔ ديسمبر ٕ ،ٜٔٛوتعد ىذه االتفاقية مف االعماؿ القانونية الدولية اليامة ألنيا استخدمت
نظاـ قانوني جديد لحماية البيئة المائية ،وتضمنت العديد مف النصوص القانونية اليامة
دوليا(.)1
والمتعمقة بمسألة تموث البيئة المائية وكيفية حمايتيا ً

وقد اعطت ىذه االتفاقية لمدوؿ حقوقًا سيادية مفادىا االنتفاع بثروات البحار واستغالؿ
مواردىا الطبيعية إال انيا وضعت عمييا االلتزامات الكفيمة بالحفاظ عمى البيئة البحرية
ومكافحة مصادر تموثيا أيا كانت (المادة ٕ.) ٜٔ
ولقد اوضحت االتفاقية وسائل تنفيذ االلتزام المتعمق بحماية البيئة وذلك عن طريق:
ٔ -التعاوف بيف الدوؿ مف اجؿ وضع المعايير وبرامج الدراسات والبحوث في مجاؿ الحماية
مف التموث.

ٕ -إنشاء نظـ لمرصد والتقويـ البيئي.

( )0د  /ص الح محم د ب در ال دٌن  ،االلت زام ال دولً بحماٌ ة البٌب ة  ،دار النهض ة العربٌ ة  ،الق اهرة ، 8116 ،
ص.57
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ٖ -وضع القوانيف واالنظمة الالزمة لحماية البيئة البحرية( ،)1ونصت االتفاقية ايضا عمى
ضرورة مساعدة الدوؿ النامية في مجاؿ حماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ومنع التموث
البحري عف طريؽ تزويدىـ بالمعدات والتسييالت الالزمة وتنص االتفاقية كذلؾ عمى

ضرورة مالحظة وقياس وتقسيـ وتحميؿ مخاطر تموث البيئة البحرية وأثارىا بواسطة

الطرؽ العممية المعترؼ بيا.

وتعالج أيضا بشيء مف التفصيؿ موضوع التموث الناجـ عف السفف التي تؤدي

تموث البيئة البحرية.

وتمتزـ الدوؿ كذلؾ باتخاذ التدابير الضرورية لحماية النظـ البيئة والمحافظة عمى

أشكاؿ الحياة البحرية خاصة المستنزفة أو الميددة باالنقراض( ،)2وقد انضمت الدولة
الميبية ليذه االتفاقية في ٗ -ديسمبر ٜٗٔٛـ.

الفرع الثاني:

المعاىدات االقميمية لحماية البيئة المائية:
نستعرض في ىذا الفرع بعض المعاىدات االقميمية التي نصت عمى حماية البيئة المائية

وذلؾ عمى النحو االتي بيانو:

أوال :االتفاقية اليندية الباكستانية لحماية نير اليندوس المبرمة في عام 1961م:
وتنص ىذه االتفاقية عمى أف لكؿ طرؼ أف يعمف نيتو في إف يمتنع كميا عف تموث

مياه النير الذي يمكف أف يؤثر عمى استعماالت تمؾ المياه.

وعمى كؿ طرؼ قبوؿ اتخاذ التدابير الالزمة التي تكفؿ عدـ إلقاء أي نفايات في

النير وعالجيا بطريقة ال تؤثر عمى استعماالت مياه النير(.)3

ثانيا :اتفاقية حماية بحيرة كونستاس المبرمة عاـ ٜٓٔٙـ:
ً
وقد نصت ىذه االتفاقية عمى أف تتعاوف الدوؿ الموقعة عمييا في مجاؿ حماية
مياه البحيرة مف التموث بمختمؼ مصادره.

كما عمييا اتخاذ التدابير الضرورية لمنع زيادة التموث ولتحسيف الحالة الصحية

لمياىيا ،وأف تتعيد الدوؿ الشاطئية بأف تفحص بعنايو تدابير حماية المياه التي تتصؿ
بإقميمييا(.)4

( )0د /رٌاض صالح أبو العطا  ،مرجع سابق  ،ص 082
( )8د /عبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي  ،مرجع سابق  ،ص . 044 – 043
( )3د /عبد السالم منصور الشٌوي  ،مرجع سابق  ،ص . 71
( )4نفس المرجع  ،ص . 71
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ثالثًا :اتفاقية حماية نير الراين من التموث الكيميائي لعام  1976م:

ابرمت ىذه االتفاقية بعد التموث الخطير ومعدالتو المرتفعة الذي يتعرض لو نير

الرايف حيث يقع بيف أكبر الدوؿ الصناعية ،المانيا ،ىولندا ،فرنسا ،سويس ار ،حيث تفرغ
مصانعيا العديد مف المخمفات الصناعية الصمبة والسائمة فيو.

حيث حظرت االتفاقية بوجو عاـ تفريغ المركبات الكيميائية في النير لحماية النير

مف التموث(.)1

ابعا :االتفاقية االقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر االحمر وخميج عدن والبروتوكول
رً
الممحق بيا – جدة 1982م:
أبرمت اتفاقية بيئة البحر االحمر وخميج عدف والبروتوكوؿ الممحؽ بيا في مدينة

جدة في ٗٔ نوفمبر عاـ ٕ ٜٔٛـ ،تحت رعاية الجامعة العربية ،ووقعت عمييا كافة

الدوؿ العربية المطمة عمى البحر االحمر بما في ذلؾ منظمة التحرير الفمسطينية.

وتنطبؽ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى البيئة البحرية االقميمية لمبحر االحمر وخميج

عدف وخميج العقبة وخميج السويس وقناة السويس حتى نقطة التقائيا بالبحر االبيض،

وىذه البيئة تشمؿ البيئة المائية لمناطؽ البحر االقميمي لمدوؿ االطراؼ ،والمنطقة
المجاورة ،والمنطقة االقتصادية الخالصة ،والجرؼ القاري واعالي البحار ،ولذلؾ ال تسري
أحكاميا عمي بيئة المياه الداخمية لألطراؼ اال إذا طمبت الدوؿ المعنية ذلؾ(.)2

وتسري أحكاـ ىذه االتفاقية عمى السفف والطائرات الخاصة أو التجارية ،وكذلؾ
السفف والطائرات التي تمتمكيا الدوؿ االطراؼ وتستخدميا في أغراض تجارية ،وال تسري

عمى السفف والطائرات التي تتمتع بحصانة سيادية.

وقد اولت االتفاقية حماية بيئة البحر االحمر وخميج عدف مف التموث عناية

خاصة ففرضت االتفاقية مجموعة مف االلت ازمات عمى عائؽ الدوؿ االطراؼ منيا:

ٔ -التزاـ الدوؿ االطراؼ باتخاذ جميع ما يمزـ مف التدابير لمنع تموث بيئة البحر االحمر
وخميج عدف ًأيا كاف مصدره.
ٕ -التعاوف فيما بينيا في حاالت التموث الطارئة ( ـ ٖ.) ٕ /

ٖ -التعاوف مف أجؿ تعزيز برامج البحث العممي والفني ( ـ.) ٕٔ – ٜ

( )0د /نبٌل ة عب د الحل ٌم كام ل  ،نح و ق انون موح د لحماٌ ة البٌب ة  ،دار النهض ة العربٌ ة  ،الق اهرة ، 0993 ،
ص. 890
( )8د  /أحمد عبد الكرٌم سالمة  ،قانون حماٌة البٌبة  ،مرجع سابق  ،ص.078
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ٗ -التعاوف مع المنظمات الدولية واالقميمية مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة البحرية لمنطقة
البحر مف التموث ومنعو وخفضو.

٘ -التعاوف لوضع القواعد المتعمقة بالمسؤولية المدنية والتعويض عف الضرر الناتج عف
التموث ( ـ ٖٔ ).

 -ٙوضػ ػػع القواني ػػف والموائح الوطنية لتنفيذ االلتزامات الناتجة عف ىذه االتفاقية (ـٖ.)ٔ/

المطمب الثاني:
حماية البيئة المائية في ظل المنظمات الدولية:
لقد انشئت معظـ المنظمات الدولية في وقت لـ تكف فيو موضوعات حماية البيئة

بصفة عامة والبيئة المائية بصفة خاصة تحظى باالىتماـ عمى المستوييف الرسمي

والشعبي ،وليػذا جاءت معظـ مواثيؽ ىػذه المنظمات خموا مػف أي نص أو نصوص
تتضمف حماية البيئة المائية كيدؼ مف االىداؼ التي تعمؿ المنظمات الػدولية عمى

تحقيقيا.

وعندما بدأت اجراس حماية البيئة المائية تدؽ ويعمو صوتيا وذلؾ بسبب النمو

الصناعي ،وظيور مصادر جديدة لمطاقة تحمؿ مخاطر عظيمة ضد الجنس البشري،
وازدياد معدالت التموث ،لـ تتخمؼ المنظمات الدولية ولـ تتقاعس عف تسخير مواردىا

وامكانياتيا الفنية والمالية لصيانة البيئة والمحافظة عمى مواردىا الطبيعية وازاء غياب

يحا لمواجية ىذه المشاكؿ ،لـ
النصوص التي تمنح المنظمات الدولية
اختصاصا صر ً
ً
اسعا ،وبطريقة تسمع ليا بأف
ًا
يكف ىناؾ مفر مف قياـ كؿ منظمة بتفسير ميثاقيا
تفسير و ً
تمقي بدلوىا في ىذا المجاؿ.

وسوؼ نتناوؿ حماية المنظمات الدولية لمبيئة المائية بالتفرقة بيف المنظمات
الدولية واالقميمية والمتخصصة وذلؾ كاالتي:
الفرع األول :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة المائية:
اوًال :وسائل المنظمات الدولية في حماية البيئة:
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لـ تيتـ المنظمات الدولية في بادئ األمر بإنشاء أجيزة فرعية أو لجاف أو أقساـ لحماية

البيئة ولكف مع تزايد االىتماـ بحماية البيئة عمى المستوييف الوطني والدولي وظيور المفاىيـ
الجديدة التي تنظر إلى مشاكؿ البيئة ككؿ رأت الكثير مف المنظمات الدولية إنشاء فروع أو

أجيزة أو أقساـ أو لجاف داخؿ ىياكميا التنظيمية لألشراؼ عمى حماية البيئة والحفاظ عمى
مواردىا الطبيعية ومكافحة ظواىر التموث وىكذا شيدت المنظمات الدولية ميالد أجيزة

متخصصة في الشؤوف البيئة نذكر منيا:
 - 1في نطاق منظمة االمم المتحدة:

قامت منظمة األمـ المتحدة بعظيـ الجيود في سبيؿ حماية البيئة مف التموث ،ولعؿ أىـ

ىذه الجيود كاف مؤتمر االمـ المتحدة المنعقد بإستكيولـ عاـ ٕ ٜٔٚالذي انتيى إلى ضرورة
انشاء ىياكؿ تنظيمية تتبع االمـ المتحدة لمنيوض بالتعاوف الدولي لحماية البيئة ،وىكذا شيدت

المنظمة ميالد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،باعتباره الجياز الفرعي لممنظمة المسؤوؿ عف تمؾ
المشاكؿ ،كما أنشئت المجاف االقتصادية اإلقميمية التابعة لممجمس االقتصادي واالجتماعي
لمنظمة األمـ المتحدة ،وسوؼ نعرض بإيجاز ىيكؿ كؿ ىذيف الجيازيف.

 -1برنامج األمم المتحدة لمبيئة:
ويتشكل ىذا البرنامج من االجيزة التالية:
أ -مجمس اإلدارة أو المحافظين :وىو عبارة عف جياز حكومي يتكوف مف ممثمي  ٘ٛدولة
ينتخبوف بواسطة الجمعية العامة لألمـ المتحدة ويتولى مجمس االدارة رسـ سياسة برنامج األمـ
المتحدة لمبيئة ،ولقد حدد قرار الجمعية العامة رقـ  ٕٜٜٚمسئوليات المجمس وىي تشمؿ
النيوض بالتعاوف الدولي بيف الحكومات في مجاؿ البيئة.

ب -امانة أو سكرتارية البيئةُ :انشأت سكرتارية البيئة بمقتضى قرار الجمعية العامة المشار
اليو ،ويتولى مسئولية االشراؼ عمى البرامج المتعمقة بالبيئة وتنسيؽ العمؿ مع أجيزة االمـ
المتحدة ووكاالتيا المتخصصة أو المنظمات الدولية االخرى.

ج -صندوق البيئة :وتتكوف موارد ىذا الصندوؽ مف المساىمات االختيارية لمدوؿ االعضاء في
منظمة االمـ المتحدة ،وييدؼ الصندوؽ إلى تشجيع تطبيؽ االجراءات الخاصة بحماية البيئة عف

طريؽ تقديـ التمويؿ المالي الالزـ.
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د -لجنة التنسيق :ويرأس ىذه المجنة المدير التنفيذي لمبرنامج وتنحصر ميمتيا في تحقيؽ
التعاوف والتنسيؽ بيف االجيزة التي تشترؾ في تنفيذ البرامج البيئية.

 -2المجان االقتصادية اإلقميمية التابعة لألمم المتحدة:
في نطاؽ الجاف االقتصادية التابعة لممجمس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة األمـ المتحدة

ُأنشأت فروع ولجاف لشؤوف البيئة ،فعمى سبيؿ المثاؿ أنشأت المجنة االقتصادية األوروبية العديد
مف مجموعات العمؿ لدراسة مشاكؿ تموث اليواء والماء ،كما أنشأت في عاـ ٖ ٜٔٚمجموعة
المستشاريف لحكومات بمداف المجنة القتصادية األوربية لمشاكؿ البيئة(ٔ).
ثانيا دور المنظمات االقميمية في حماية البيئة:
 - 1دور جامعة الدول العربية في االىتمام بالبيئة:
لـ يتضمف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية أي نص يتعمؽ بحماية البيئة ومع ذلؾ فقد اىتمت
الجامعة ومنظماتيا المتخصصة ابتداء مف عاـ ٕ ٜٔٚبشؤوف البيئة ،فبعد ىذا العاـ اىتمت
جامعة الدوؿ العربية بحماية البيئة وذلؾ مف خالؿ انشاء مجمس الوزراء العرب المسئوليف عف

الشؤوف البيئية وكذلؾ المؤتمرات والندوات التي عقدت في إطار جامعة الدوؿ العربية.
أوالً :النظام األساسي لمجمس وزراء العرب ودوره في االىتمام بالبيئة:

مجمس الوزراء العرب المسؤوؿ عف الشئوف البيئية داخؿ الدوؿ األعضاء بجامعة الدوؿ العربية

وقد حددت المادة الثالثة لمنظاـ األساسي لممجمس دوره في أنو ف ييدؼ المجمس إلى تنمية

التعاوف العربي في مجاالت شئوف البيئة والتنمية المستدامة كما يمي-:

 -6وضع استراتيجية عربية إلدارة البيئة وحمايتيا وذلؾ بعد تحديد المشكالت البيئية الرئيسية
في الوطف العربي ،وأولويات العمؿ الالزمة لمواجيتيا ،باإلضافة إلى التعاوف والتنسيؽ

مع المنظمات العربية المخصصة.
 -7العمؿ عمى وضع وتعزيز وتوحيد المواصفات والمقاييس والمحددات لتقييـ األثر البيئي.
 -8العمؿ عمى إدخاؿ االعتبارات البيئية في جميع مراحؿ ومستويات التخطيط وجعميا جزء
مف التنمية.
د /عبد العزٌز مخمٌر عبدالهادي  ،دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌبة  ،مرجع سابق  ،ص.015-97
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 -9تشجيع الدوؿ األعضاء عمى إنشاء وتعزيز اليياكؿ والمؤسسات المسئولة عف حماية
وصوف وتحسيف البيئة ،وأف تكوف ليا جية متخصصة ترعى شئوف والتعاوف مع الييئات

التطوعية العاممة في ىذا المجاؿ.
 -:تشجيع أنماط االستيالؾ وتقنيات اإلنتاج التي تتالئـ مع المتطمبات الحقيقية لممواطف
العربي وتنجـ عف الموارد البيئية المحمية والعمؿ عمى الحد مف استعماؿ الموارد والتقنيات

ذات اآلثار البيئية الضارة.

; -العمؿ عمى نشر الوعي البيئي وحؽ وسائؿ اإلعالـ العربية ومؤسسات التعميـ المختمفة
ومراكز البحوث عمى تكثيؼ جيودىا الرامية إلى حماية وصوف البيئة مف خالؿ برامجيا،

والتركيز عمى االرتباط الوثيؽ بيف التربية وأىداؼ التنمية.
 -7وضع نظاـ شامؿ لحماية البيئة يتضمف القواعد األساسية لمحفاظ عمييا وحمايتيا.
 -8االىتماـ بوضع التشريعات واألنظمة والمصطمحات المتعمقة بالبيئة والعمؿ عمى
االنضماـ إلى المواثيؽ اإلقميمية والدولية التي تعالج قضايا البيئة.
 -9العمؿ عمى جمع المعمومات الخاصة بالوضع البيئي في الوطف العربي واألنشطة البيئية
المختمفة مف قبؿ الجيات المختصة في الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات

العالقة ،وتيسير سبؿ تبادليا لالستفادة منيا واعداد دليؿ بالخبرات العربية المتوفرة في
مجاؿ شئوف البيئة.
ٓٔ تنسيؽ المواقؼ العربية في المحافؿ الدولية الميتمة بقضايا البيئة ،وتسميط األضواء
عمى الممارسات الخطيرة التي تيدد البيئة العربية.
ٔٔ تقديـ التوصيات لممجمس االقتصادي واالجتماعي العربي لتعزيز العمؿ العربي المشترؾ

في مجاؿ البيئة وحمايتيا.

ٕٔ وضع الخطط القومية لمواجية المشاكؿ البيئية الطارئة.
ويعقد المجمس اجتماعاً دورياً كؿ عاـ بناءاً عمى دعوة مجمس الجامعةالعامة لمجامعة،

وذلؾ خالؿ الربع األخير مف السنة ،ويجوز أف يعقد المجمس اجتماعاً استثنائياً بناء عمى قرار
مف المكتب التنفيذي ،أو بناء عمى طمب دولة عضو وموافقة أربع دوؿ عمى األقؿ ،ويجوز

لممجمس دعوة مف يراه مف األفراد لحضور اجتماعاتو بصفة مراقب بناءاً عمى اقتراح مف المكتب
التنفيذي ،كذلؾ األمر بالنسبة لممنظمات واالتحادات ،ويتكوف المكتب التنفيذي مف سبعة أعضاء
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يتـ انتخابيـ مف قبؿ المجمس لمدة سنتيف قابمتيف لمتجديد ،وينتخب المجمس رئيساً في أوؿ
اجتماع لو ،كما ينتخب نائبيف لمرئيس ويقدـ أحدىما برئاسة المكتب عندما يتغيب الرئيس ألي

سبب كاف.
كذلؾ يقوـ المكتب بدراسة ما يحيمو إليو المجمس ،مف موضوعات تقدميا إليو الدوؿ

األعضاء ،أو األمانة الفنية ،أو المنظمات المتخصصة الميتمة بشئوف البيئة في الوطف العربي.

ثانياً :مجيودات مجمس الوزراء العرب في االىتمام بالحق في البيئة:
لقد قاـ مجمس الوزراء العرب باعتباره المسؤوؿ عف شؤوف البيئة بعمؿ العديد مف الندوات
وابراـ االتفاقات واصدار الق اررات وذلؾ مف أجؿ حماية حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة ،وسوؼ

نتعرض ألىـ ىذه المجيودات-:

( )1ندوة القاىرة :1973
لقد عقد بالقاىرة عاـ ٖ ٜٔٚندوة عف تموث البيئة ،وقد انتيت أعماؿ الندوة بدعوة الدوؿ
العربية لممشاركة في إصدار التشريعات الالزمة لحماية مواطنييا مف المموثات المختمفة
والمحافظة عمى البيئة اإلنسانية ،وبخاصة المموثات اإلشعاعية وضرورة الرقابة عمى صحة

العامميف بالمنشآت النووية ،واصدار التشريعات الممزمة الخاصة بمنع والقاء المخمفات النووية في
المسطحات المائية ،والعمؿ عمى رفع مستوى العامميف في مجاؿ السالمة البيئية والعناية

بالشواطئ البحرية والحد مف استعماؿ المبيدات الزراعية ،وانشاء محطات لمعالجة فضالتيا(ٔ).
 -2دور منظمة االتحاد اإلفريقي في االىتمام بالبيئة:

كاف مف الطبيعي أف ييتـ االتحاد األفريقي بحماية البيئة لمقارة ،والحفاظ عمى ثرواتيا مف التموث،
ولذلؾ قرر الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،الصادر في نيروبي عاـ ٔ ٜٔٛوعمى

وجو الخصوص في المادة (ٕٗ) منو عمى أف ف حؽ الشعوب في بيئة مرضية وشاممة ومالئمة
لتنميتياف ويعتبر ذلؾ تأكيدا لمحفاظ عمى البيئة خشية اختالؿ ميزاف المصمح لحساب الدوؿ

المتقدمة ،التي قد تطغى عمى الدوؿ النامية األقؿ قدرة عمى الدفاع عف مصالحيا البيئية.
ونتناول دور منظمة االتحاد اإلفريقي من خالل دور مجمس وزراء البيئة
(ٔ)

د /بدر عبد المحسف ،مرجع سابؽ ،ص.ٕٚٙ
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أوالً :دور مجمس وزراء البيئة:
وقد وافؽ مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات لالتحاد األفريقي عمى إنشاء مجمس وزراء البيئة
لالتحاد األفريقي عاـ  ٜٔٛٚعمى أف يكوف مقره الدائـ في نطاؽ االتحاد األفريقي ،بأديس أبابا.
ويعتبر ىذا المجمس بمثابة جياز لمتنسيؽ مف أجؿ توجيو المبادرات البيئية وادارتيا عمى المستوى
اإلقميمي لمقارة األفريقية ،وتنشيط العمؿ البيئي وتنسيقو ،وكذلؾ لمعمؿ كوسيط في كؿ ما يتصؿ

بدراسة مشاكؿ البيئة والعمؿ عمى معالجتيا(ٔ).

ويتكوف مجمس وزراء البيئة لالتحاد األفريقي ،مف جميع وزراء البيئة المسؤوليف عف شؤوف البيئة

داخؿ الدوؿ األعضاء باالتحاد األفريقي.

وتنص المادة الثالثة مف النظاـ األساسي عمى ف ييدؼ المجمس إلى تنمية التعاوف األفريقي
لشئوف البيئة والتنمية المستدامة وخاصة فيما يمي-:
 -6وضع إستراتيجية أفريقية إلدارة البيئة وحمايتيا وذلؾ بعد تشخيص وتحديد المشكالت
البيئية الرئيسية في القارة األفريقية ،وأولويات العمؿ الالزـ لمواجيتيا ،تكوف إطا اًر

لإلستراتيجيات النظرية في ىذا المجاؿ وأساساً لخطط وبرامج ومشروعات العمؿ األفريقي
المشترؾ في شؤوف البيئة ،وذلؾ بالتعاوف والتنسيؽ مع المنظمات األفريقية المتخصصة

.
 -7العمؿ عمى إدخاؿ االعتبارات البيئية في جميع مراحؿ ومستويات التخطيط وجعميا جزء

ال يتج أز مف التنمية ،واعتماد مبدأ التقييـ البيئي لمشروعات التنمية واعداد الدراسات
الخاصة بو كجزء مف دراسات الجدوى ليذه المشروعات ونشر وتعميـ الوسائؿ الكفيمة

بذلؾ.
 -8العمؿ عمى وضع وتعزيز وتوحيد المواصفات والمقاييس والمحددات الالزمة لمتقييـ
البيئي.

(ٔ)

لتفصػػيؿ أكثػػر ارجػػع :بػػدر عبػػد المحسػػف عػػزوز :حػػؽ اإلنسػػاف فػػي بيئػػة نظيفػػة ،رسػػالة دكتػػوراه ،كميػػة الحقػػوؽ ،جامعػػة عػػيف شػػمس،
ٕٜٓٓـ  ،ص ٕٜٙومػػا بعػػدىا ،رضػواف أحمػػد الحػػاؼ : ،حػػؽ اإلنسػػاف فػػي بيئػػة سػػميمة فػػي القػػانوف الػػدولي العػػاـ ،رسػػالة دكتػػوراه،
كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرةٜٜٔٛ ،ـ  ،صٕٖٓ وما بعدىا.
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 -9تشجيع الدوؿ األعضاء عمى إنشاء وتعزيز اليياكؿ والمؤسسات المسؤولة عف حماية
وصوف وتحسيف البيئة ،وأف تكوف ليا جية متخصصة ترعى شئوف البيئة والتعاوف مع

الييئات التطوعية العاممة في ىذا المجاؿ.
 -:تشجيع أنماط االستيالؾ وتقنيات اإلنتاج التي تتالءـ مع المتطمبات الحقيقية لممواطف
األفريقي وتنجـ عف الموارد البيئية المحمية والعمؿ عمى الحد مف استعماؿ الموارد

والتقنيات ذات اآلثار البيئية الضارة.

; -العمؿ عمى نشر الوعي البيئي وحؽ وسائؿ اإلعالـ ومؤسسات التعميـ المختمفة ومراكز
البحوث عمى تكثيؼ جيودىا الرامية إلى حماية وصوف البيئة مف خالؿ برامجيا.

 -7وضع نظاـ شامؿ لحماية البيئة يتضمف القواعد األساسية لمحفاظ عمييا وحمايتيا.
 -8االىتماـ بوضع التشريعات واألنظمة والمصطمحات المتعمقة بالبيئة والعمؿ عمى
االنضماـ إلى المواثيؽ اإلقميمية والدولية التي تعالج قضايا البيئة.

 -9العمؿ عمى جمع المعمومات الخاصة بالوضع البيئي في القارة األفريقية واألنشطة البيئية
المختمفة مف قبؿ الجيات المتخصصة ذات العالقة ،وتيسير سبؿ تبادليا لالستفادة منيا

واعداد الدليؿ بالخبرات المتوفرة في مجاؿ البيئة.
 -61تنسيؽ المواقؼ في المحافؿ الدولية الميتمة بقضايا البيئة ،وتسميط األضواء عمى
الممارسات الخطيرة التي تيدد البيئة.

 -66تقديـ التوصيات لتعزيز العمؿ المشترؾ في مجاؿ البيئة وحمايتيا.
 -67وضع الخطط القومية لمواجية المشاكؿ واألزمات البيئية الطارئة.
 -68العمؿ عمى حماية الثروات الطبيعية المتجددة والغير متجددة ،وصوف التراث الحضاري
والمحافظة عميو.
 -69يتولى المجمس ميمة تنسيؽ جيود الدوؿ نحو تحقيؽ التنمية المستدامة في القارة ،واعداد
تقارير دورية.
وتكوف رئاسة المجمس دورية لوزير كؿ دولة حسب الترتيب اليجائي ألسماء الدوؿ األعضاء،
وفي حالة غياب الوزير يرأس المجمس وزير الدولة التي تمييا حسب الترتيب اليجائي.
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وينعقد المجمس في مقر االتحاد األفريقي ،واالستثناء ىو جواز اجتماع المجمس في أي

مكاف بشرطيف األوؿ أف يتـ توجيو دعوة مف الدولة العضو التي تريد أف تستضيؼ المجمس،

والشرط الثاني موافقة المجمس عمى الدعوة(ٔ).

ويجتمع المجمس مرة واحدة في كؿ عاـ ،عمى أف يكوف توقيت االجتماع فى الشير األخير

مف السنة(ٕ) .ويتـ اتخاذ الق اررات عف طريؽ التصديؽ ،وتكوف الموافقة عمى الق اررات باألغمبية

المطمقة لمدوؿ األعضاء المشاركة في التصديؽ ،عمى أف يكوف االجتماع صحيحاً بحضور

األغمبية(ٖ).

ويخص المكتب التنفيذي لوزراء البيئة في االتحاد األفريقي باآلتي-:
 -6متابعة تنفيذ الق اررات والتوصيات ،ودراسة التقارير المقدمة مف األمانة الفنية والجيات
األخرى قبؿ إدراجيا عمى جدوؿ أعماؿ المجمس.

 -7تقديـ تقرير دوري عف نشاطاتو إلى المجمس ،وما يقترحو مف خطة عمؿ وموضوعات
ذات أىمية.

 -8دراسة ما يحيمو إلى المجمس أو ما يعرض عميو مف موضوعات تقدميا إليو الدوؿ

األعضاء أو األمانة الفنية أو المنظمات المتخصصة والميتمة بشؤوف البيئة وتقديـ

توصيات بشأنيا.
 -9البت في األمور البيئية الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة ورفع نتائجيا
إلى المجمس.

 -:اقتراح نظاـ داخمي بتنظيـ أعمالو وأعماؿ المجمس.
; -إعداد مشروع جدوؿ أعماؿ المجمس.

( )0وتٌص الوادة الرابعت "يعقذ الوجلس اجتواعاته في هقر االتحاد األفريقي ،ويجىز أى يجتوع فعي أيعت هعي العذو
األعضاء بٌاء على دعىة هٌها وهىافقت الوجلس".
ً
( )8وتٌص الوادة الخاهست "يعقذ الوجلس اجتواعا ً دوريا هرة كع ععام بٌعاء علعى دععىة هعي األهاًعت العاهعت ل تحعاد
األفريقي".
(ٖ)

وتػػنص المػػادة السػػابعة فيكػػوف اجتمػػاع المجمػػس صػػحيحاً بحضػػور األغمبيػػة المطمقػػة ألعضػػائو ،وتتخػػذ القػ اررات
بأغمبية الدوؿ األعضاء المشاركة في التصويتف.
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ثالثًا :االتحاد االوروبي:
انشاء االتحاد االوربي مجمس أوروبا الذي انبثؽ عنو الجمعية االستشارية ولجنة الوزراء والتي
اعتمدت بدورىا الميثاؽ األوروبي عاـ ٜٔٙٚـ ،وىو مف أىـ االعالنات الصادرة في حماية

البيئة النيرية ،ألنو عبر عف رغبة الدوؿ االعضاء ،في مجمس أوروبا في مواجية التموث النيري
بطريقة فعالة ،وقد تضمف ىذا الميثاؽ مبادى ىامة نذكر منيا:
ٔ  -تمويث الماء ايذاء االنساف والكائنات الحية االخرى التي تعتمد عمى الماء.
ٕ – المحافظة عمى نوعية المياه عند المستويات المناسبة لالستعماؿ المقرر ليا ،واف تتفؽ مع

المعايير الصحية.

ٖ – أف الحفاظ عمى غطاء نباتي كاؼ ،ويفضؿ أف يكوف اراض زراعية ،ىو امر ضروري
لصوف الموارد المائية(ٔ).

ثالثًا :في نطاق المنظمات الدولية المتخصصة:
عمى صعيد المنظمات الدولية المتخصصة أنشأت العديد مف لمجاف التابعة ليذه المنظمات مف

أجؿ االىتماـ بحماية البيئة المائية ،ونذكر منيا ما يمي:

 -1اليونسكو :انشأت اليونسكو عدة لجاف وأقساـ لالىتماـ بشؤف البيئة المائية اىميا:
أ  -المجنة الحكومية لممحيطات.
 -2منظمة االغذية والز ارعة :انشأت ىذه المنظمة المجنة االستشارية لألبحاث المتعمقة بموارد
البحر ،ألجراء الدراسات واالبحاث لمراقبة تأثير التموث عمى البحار والحد مف.
 - 3المنظمة البحرية الدولية :تقوـ ىذه المنظمة بوضع المستويات الدولية لحماية الوسط
البحري مف التموث عف طريؽ الق اررات التي تصدرىا أو مف خالؿ المالحؽ والبروتوكالت التي

تمحؽ باالتفاقيات البحرية بعد الموافقة عمييا مف الدوؿ االعضاء ،والجدير بالذكر أف االتفاقية
الدولية لمنع التموث مف السفف لسنة ٖٜٔٚـ ،والتي تـ اعدادىا مف خالؿ ىذه المنظمة تتضمف
خمسة مالحؽ تحدد المستويات الدولية الخاصة بحماية الوسط البحري والموصفات التي ينبغي

(ٔ)

د /الجيالنػي عبػػد السػالـ ارحومػػة ،حمايػػة البيئػة بالقػػانوف ،الػدار الجماىريػػة لمنشػػر والطباعػة والتوزيػػع  ،الطبعػػة
االولى ٕٓٓٓ ،ـ ص ٗ.ٕٚ
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توافراىا ،في السفف وناقالت البتروؿ بيدؼ منع التموث ،كما إنشات ىذه المنظمة لجنة الحماية

البحرية ،لمحفاظ عمى بيئة البحر والتي تتفرع عنيا:
المجنة الفرعية لمتموث البحري .
المجنة الفرعية الخاصة بأمف المالحة .
المجنة الفرعية لنقؿ المنتجات الخطيرة.

 - 4منظمة الصحة العالمية :إنشات ىذه المنظمة عاـ ٜٔٗٛـ ،لتعمؿ عمى بموغ افضؿ
المستويات الصحية لمبشرية عمى المستوى العالمي ،وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية اىتمت ىذه
المنظمة لفترة طويمة بتقييـ االثار الصحية لعوامؿ تموث المياه وفي ىذا االطار قامت المنظمة

بنشر المستويات الدولية لمياه الشرب ،وتتضمف ىذه المستويات خمس مؤشرات نوعية لممموثات
الحيوية والمموثات االشعاعية والمواد السامة ،وبعض المواد الكيميائية الخاصة والخصائص
المقبولة لممياه ،التي يمكف أف تؤثر عمى مياه الشرب وصحة األنساف ،وتحتوي ىذه المستويات
عمى المستويات الدنية والمقترحات التي يمكف أف تأخذ بيا جميع الدوؿ ،مع وجود مستويات

اخرى اعمى يمكف أف تأخذ بيا الدوؿ المتقدمة ذات القدرات التقنية.
خاتمة
ازدادت مستويات وآثار التموث بصفة عامة وتموث البيئة المائية بصفة خاصة بشكؿ بات

ييدد حياة االنساف مف خالؿ تموث مصادر المياه الالزمة لمشرب وحياة الكائنات الحية ،الموجودة

في البحار واالنيار والمحيطات بؿ وحتى الحيوانات مف الطيور وغيرىا التي تعتمد عمى البيئة

المائية في غذائيا ،االمر الذي ييدد بفناء الحياة عمى كوكب االرض ،اذا استفحؿ تموث المياه

بشكؿ اكبر.

ألجؿ ذلؾ تدخمت الدوؿ والمنظمات الدولية ،لتوفير اكبر قدر ممكف مف الحماية لمبيئة

المائية مف خالؿ ابراـ االتفاقيات الدولية ،وانشاء المنظمات الييئات والمجاف المعنية بحماية
البيئة ،وتجريـ االعتداء عمييا ،اال انيا لـ تحقؽ بعد الحماية الالزمة لمبيئة المائية ،فال زالت

البحار تعاني مف التموث بالمخالفات النووية والبترولية ،والتي تحدث نتيجة لإلىماؿ أو عف تعمد

مف السفف ،ولنا في حوادث التسرب النفطي خير دليؿ ،ويرجع عدـ تحقيؽ الحماية الالزمة في
ىذا الشأف قياـ القانوف الدولي في مجاؿ البيئة عمي التعاوف بيف الدوؿ ،فاذا رفضت دوؿ ما

االنضماـ إلى اتفاقية معينة ،أو التعاوف مع غيرىا مف الدوؿ ،فال سبيؿ في غالب االحياف إلى

إلزاميا أو عقابيا ،ولعؿ قياـ رئيس الواليات المتحدة االمريكية ( ترامب ) باالنسحاب مف اتفاؽ
000
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المناخ المبرـ في باريس مثاؿ حي وحديث عمى عجز الدوؿ وقصور القانوف الدولي في ىذا

الشأف ،فمعظـ الدوؿ الصناعية الكبرى ال تيتـ بالبيئة اال بالقدر الذي ال يحد مف انشطتيا
الصناعية ،ولو اضرت ىذه االنشطة بالبيئة.
كذلؾ قياـ المنظمات الدولية بدارسة نفس المشكمة (تموث البيئة ) بشكؿ عاـ دوف تخصصيا

في احد عناصر البيئة ا(لمائية أو اليوائية أو البرية ) ،أو مصادر تموثيا

ادى إلى تضارب

النتائج التي توصمت إلييا ىذه المنظمات ،مما ترتب عمى ذلؾ عجزىا في حماية البيئة مف
التموث واختالؼ السياسات البيئية عمى المستوى الدولي.
لذلؾ يجب أف يتـ توفير قدر اكبر مف الحماية الفعالة لمبيئة بصفة عامة والبيئة المائية
بصفة خاصة ،واال لف يجد االنساف مقاـ عمى ىذا الكوب ،وبشكؿ يضمف التزاـ اشخاص القانوف

الدولي العاـ وعقابيـ عند المخالفة ،وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ نوصي بما يمي:

ٔ – ابراـ المزيد مف االتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة المائية مف التموث بشكؿ متخصص

في انواع البيئة المائية لضماف اكبر قدر مف الحماية والرقابة في نفس الوقت.

ٕ – انشاء منظمات واجيزة وىيئات ولجاف دولية متخصصة في حماية البيئة المائية ومصادر
تموثيا بصفة خاصة ،معتمدة في ذلؾ عمى أفضؿ الخبرات والكفاءات والخبرات في البيئة المائية.
ٖ – عقد المؤتمرات والندوات عمى المستوى المحمي والدولي ،لزيادة وعي وثقافة االفراد والييئات
بالحفاظ عمى البيئة المائية ،ولمتنبيو بالخطر المحدؽ بيا.
ٗ – تعاوف الدوؿ والمنظمات الدولية عمى اتخاذ مزيد مف االجراءات والعقوبات ضد الدوؿ التي
ال تمتزـ بالحفاظ عمى البيئة المائية.
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قائمة المراجع

أوًال  :القرآن الكريم:
ثانيا  :الكتب القانونية العامة والخاصة:
ً
د /أحمد عبدالكريـ سالمة ،قانوف حماية البيئة اإلسالمي ،مقارًنا بالقوانيف الوضعية ،بدوف دار
نش ،ط ٔٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٙ-ـ.
د /أحمد محمود سعد استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التموث البيئة ،دار النيضة
العربية – القاىرة  ،طٜٜٔٔٗ ،ـ.
د /الجيالني عبد السالـ ارحومة ،حماية البيئة بالقانوف ،الدار الجماىرية لمنشر والطباعة
والتوزيع ،الطبعة االولىٕٓٓٓ ،ـ.
د  /رياض صالح أبو العطا ،دور القانوف الدولي العاـ في مجاؿ حماية البيئة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانيةٕٓٓٛ ،ـ.

د  /صالح محمد بدر الديف ،االلتزاـ الدولي بحماية البيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

ٕٓٓٙـ.

د /صميحة عمى صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البيئة مف التموث في البحر المتوسط ،منشورات
جامعة قاريونس – بنغازي ،الطبعة االولىٜٜٔٙ ،ـ.

د  /عبد السالـ منصور الشيوي ،الحماية الدولية لمبيئة المائية مف التموث ،دار النيضة العربية ،

القاىرةٕٓٔٓ ،ـ.

د /عبد العزيز مخمير عبد اليادي ،دور المنظمات الدولية في حمايػػة البيئػػة ،دار النيضة
العربي ػػة ،القاىػ ػرةٜٔٚٙ ،ـ.
د /ماجد راغب الحمو ،قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار المطبوعات الجامعية –
االسكندرية ٜٜ٘ٔـ.
د /محسف أفكيريف ،القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،السنة .ٕٓٔٚ
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د /محمد أحمد المنشاوي ،الحماية الجنائية لمبيئة البحرية ،دار النيضة العربية  -القاىرة،
ٕ٘ٓٓـ.

د /نبيمة عبد الحميـ كامؿ ،نحو قانوف موحد لحماية البيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ٖ.ٜٜٔ
ثالثًا  :رسائل الماجستير والدكتوراه:
د /بدر عبد المحسف عزوز :حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة
عيف شمسٕٜٓٓ ،ـ.
رائؼ محمد لبيت ،الحماية االجرائية لمبيئة ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية الحقوؽ ،جامعة

المنوفيةٕٓٓٛ ،ـ.

د /رضواف أحمد الحاؼ :حؽ اإلنساف في بيئة سميمة في القانوف الدولي العاـ ،رسالة دكتوراه،
كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرةٜٜٔٛ ،ـ.
الدوريات والمؤتمرات:
د  /أحمد عبد الكريـ سالمة ،التموث النفطي وحماية البيئة البحرية ،المؤتمر العممي االوؿ

لمقانونييف المصرييف ،الحماية القانونية لمبيئة في مصر ٜٜٕٔ ،ـ.

د /أحمد نجيب رشدي ،قواعد مكافحة التموث البحري ومسؤولية مالؾ السفينة ،المجمة المصرية
لمقانوف الدولي ،مجمد ٖٖٖٜٔٚٚ ،ـ.
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المسئولية الجنائية لمحدث في التشريع الجنائي الميبي
صالح عبد الكريم مؤمن جبريل

1

مقدمة :
مف المعموـ أف المشرع الميبي نظـ المسؤولية الجنائيةٕ لمحدثٖ ،بموجب قواعد عامة
تضمنيا قانوف العقوبات الصادر عاـ ٖٜ٘ٔـ ،وطبقاً ليذه القواعد جعؿ المشرع الحدث غير

مسئوؿ جنائياً عمي اإلطالؽ ،إذا كاف عمره أقؿ مف السابعة ،بينما أجاز لمقاضي اتخاذ تدبير
وقائي بشأنو ،إذا كاف عمره قد تجاوز السابعة ولـ يبمغ الرابعة عشر(ـٓٛعقوبات)ٗ ،وذلؾ إذا

كانت الجريمة التي ارتكبيا الحدث جناية أو جنحة عمديو وكاف الصغير خط اًر

(ـٔ٘ٔعقوبات)٘.

أما إذا كاف الحدث سنو ٙما بيف الرابعة عشر والثامنة عشر ،فقد جعمو المشرع مسئوؿ

جنائياً ولكف مسؤولية مخففو ،بمعني أف صغر السف في ىذه المرحمة يعد عذ اًر قانونياً ُيمزـ

القاضي بتخفيؼ العقاب ،وىذا التخفيؼ يبدو جمياً في أف عقوبة الصغير في ىذه المرحمة تكوف
السجف لمدة ال تقؿ عف خمس سنوات ،إذا كانت الجريمة التي ارتكبيا معاقباً عمييا باإلعداـ أو

0

أستاذ وربٌس قسم القانون الجنابً بكلٌة الحقوق جامعة طبرق
2

وٌقصد بالمسؤولٌة الجنابٌة أهلٌة الشخص أو صالحٌته لتحمل تبعة أفعاله الغٌر مشروعة  .د .موسً مسعود
ارحومه ،األحكام العامة لقانون العقوبات اللٌبً ،الجزء األول النظرٌة العامة للجرٌمة ،منشورات جامعة قار
ٌونس ،بنغازي ،الطبعة األولً ،8119،ص.525وكذلك أٌضاا ،د .محمد سامً النبراوي ،شرح األحكام العامة
لقانون العقوبات اللٌبً  ،منشورات جامعة قارٌونس بنغازي  ،الطبعة الثالثة  ،0995،ص . 807
3
وٌقصد بالحدث ذلك الشخص الذي لم ٌتجاوز الثامنة عشر .
4
نصت المادة21ع علً أنه " :ال ٌكون مسبوالا جنابٌا ا الصغٌر الذي لم تبلغ سنة الرابعة عشر ،غٌر أن للقاضً
أن ٌتخذ فً شأنه التدابٌر الوقابٌة المالبمة إذا كان قد أتم السابعة من عمرة وقت ارتكاب الفعل الذي ٌعد جرٌمة
قانونا ا " ،موسوعة القوانٌن الجنابٌة والقوانٌن المكملة لها ،الجزء األول قانون العقوبات والقوانٌن المكملة له،
مطبعة وزارة العدل ،طرابلس ،الطبعة األولً،8116،ص.86
5
وطبقا ا للمادة 050ع فإن التدابٌر التً ٌمكن فرضها علً الصغٌر فً هذه المرحلة هً -0:اإلٌواء فً
إصالحٌة قانونٌة أو فً إحدى مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة -8.التسلٌم للوالدٌن أو الملزمٌن بتربٌة الصغٌر مع
وضعه تحت المراقبة .المرجع السابق  ،ص .44
ا 6
إن العبرة فً تقدٌر سن الحدث تكون دابما بالوقت الذي ارتكبت فٌه الجرٌمة م79ع،وٌكون تقدٌر سنه وفقا
للتقوٌم المٌالدي م03ع،أما بشأن مسألة تقدٌر السن فقد قضت المحكمة العلٌا اللٌبٌة بأن  ":تقدٌر سن الحدث هو
من المسابل الموضوعٌة التً ٌفصل فٌها القاضً ،"..............أنظر د .موسً مسعود ارحومه،،المرجع
السابق  ،ص.525
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السجف المؤبد ،أما إذا كانت جريمتو معاقباً عمييا بعقوبة أخري فإنيا دائماً تخفض بمقدار ثمثييا

(ـٔٛعقوبات)ٔ.

ىذه القواعد التي ُذكرت أنفاً ىي التي ّبينت كيفية مسائمة الجاني الذي لـ يتجاوز عمره
الثامنة عشر عند ارتكابو لجريمة جنائية.
ولكف التساؤؿ الذي يطرح نفسو ىنا والذي يعتبر ىو محور إشكالية ىذا البحث

ىؿ

المشرع الميبي ألتزـ بيذه القواعد في القوانيف المكممة لقانوف العقوبات ،وخاصةً في قوانيف الحدود

وقانوف القصاص والديةٕ ،أو بمعني أخر أكثر وضوحاً ىؿ ىذه القواعد ىي الواجبة التطبيؽ

عندما يرتكب الحدث جريمة مف جرائـ الحدود أو القصاص والديو؟

ىذا ما سوؼ نتعرؼ عميو مف خالؿ الدراسة المتقدمة والتي بعوف ا﵀ سوؼ تكوف موزعو
عمي مطمبيف األوؿ لدراسة مسؤولية الحدث في قانوف القصاص والدية ،أما الثاني فسوؼ يكوف

لدراسة مسؤولية الحدث في قوانيف الحدود.

نصت المادة20ع علً أنهٌ":سأل جنابٌا ا الصغٌر الذي أتم الرابعة عشر ولم ٌبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب
الفعل وكانت له قوة الشعور واإلرادة علً أن تخفض العقوبة فً شأنه بمقدار ثلثٌها .وإذا ارتكب الصغٌر
المسبول جناٌة عقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبد ٌستبدل بهاتٌن العقوبتٌن السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات
،"،..............موسوعة القوانٌن الجنابٌة ،المرجع السابق  ،ص .86
2
هذه القوانٌن صدرت تنفٌذاا لقرار مجلس قٌادة الثورة الصادر بتارٌخ  ،0970-01-82والقاضً بتبنً أحكام
الشرٌعة اإلسالمٌة  ،لالطالع علً نص القرار أنظر مجلة الدراسات القانونٌة  ،مجلد سنوي ٌصدر عن كلٌة
الحقوق بجامعة بنغازي  ،العدد السابع  ،السنة الثامنة  ،0972 ،ص  80وما بعدها .
1
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المطمب األول
مسؤولية الحدث في قانون القصاص والديو
نصت المادة ٗ ٕ/مف قانوف القصاص والديو رقـ  ٙلسنة ٗ ٜٜٔعمي انو ف إذا كاف

القاتؿ عمداً حدثا أو مجنوناً فالدية تتحمميا العاقمة ف ٔ.

وطبقاً ليذا النص فإف الحدث يعتبر غير مسئوؿ جنائياً وال تفرض عميو أي عقوبة جنائية

عمي اإلطالؽ ،إذا ارتكب جريمة قتؿ عمد ،فحتى الدية المقررة في ىذه الحالة تتحمميا العاقمةٕ.

ويبدوا لنا أف ىذا الحكـ ىو الواجب التطبيؽ دائماً عمي الصغير المتعمد القتؿ إذا كاف

عمره أقؿ مف الثامنة عشر ،وذلؾ ألف النص السابؽ لـ يحدد السف التي يكوف فييا الجاني حدثاً،
وفي ظؿ عدـ وجود ىذا التحديد فإننا نري بأف الحدث المقصود ىنا ىو الصغير الذي لـ يتجاوز

الثامنة عشر ،وىذا ما يتفؽ مع المادة  ٜمف القانوف رقـ  ٔٚلسنة ٕ ٜٜٔبشأف تنظيـ أحواؿ

القاصريف ومف في حكميـ ،التي نصت عمي أف فسف الرشد ثمانية عشر سنة ميالدية كاممة ف،

وكذلؾ أيضاً ما أقرتو المذكرة اإليضاحية الخاصة بقانوف حدي السرقة والحرابة رقـ  ٔٗٛلسنة

ٕ ٜٔٚالتي أقرت بأف سف البموغ ىي ثمانية عشرة سنة ٖ.

ألنو لو افترضنا بأف الحدث المقصود ىنا ىو الصغير الذي لـ يبمغ الرابعة عشر أما

الصغير الذي بمغيا ولـ يبمغ الثامنة عشر فإنو يسأؿ وفقاً لمقواعد العامة ،فإننا بذلؾ نقوؿ
بإمكانية عقابو بالسجف لمدة ال تقؿ عف خمس سنوات ـٔٛع ،وىذا الحكـ ال يستقيـ ألنو مخالؼ

ألحكاـ الشريعة اإلسالمية التي ىي مصدر ىذا القانوف ،وكذلؾ آلراء الفقو الذي جاء مفس اًر ليا،
فالشريعة اإلسالمية والفقو مف بعدىا لـ تجز توقيع أي عقوبة جنائية عمي الصغير أو الصبي ذو

اإلدراؾ الضعيؼ ،وانما يعزر فقط بالتأديب والتوجيو والتيذيبٗ.

1

موسوعة القوانٌن الجنابٌة  ،المرجع السابق  ،ص ،412
فسرت المحكمة العلٌا اللٌبٌة مصطلح العاقلة بقولها "هم أولٌاء دم القاتل من الذكور البالغٌن العاقلٌن دون
اإلناث "،طعن جنابً رقم 51/0665ق  ،جلسة بتارٌخ  ، 8114/4/84مشار إلٌه فً د .محمد رمضان باره
قانون العقوبات اللٌبً  ،القسم الخاص  ،الجزء األول جرابم االعتداء علً األشخاص ،. 8105 ،ص . 23
3
مجلة الدراسات القانونٌة  ،المرجع السابق  ،ص . 395
4
أنظر د .عبد القادر عوده  ،التشرٌع الجنابً اإلسالمً مقارنا ا بالقانون الوضعً  ،المجلد األول  ،مكتبة دار
التراث  ،القاهرة ، 8115،ص ، 505وكذلك د .عبد العزٌز عامر  ،شرح األحكام العامة للجرٌمة فً القانون
الجنابً اللٌبً دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة  ،منشورات جامعة قارٌونس  ،بنغازي ،الطبعة الثالثة ،
 0927ص  ، 396وأٌضا ا د .أحمد رفعت خفاجً  ،التطبٌق القضابً لتشرٌعات الحدود ومشاكله  ،مجلة
الدراسات القانونٌة ،المرجع السابق ،ص  ، 879وكذلك أٌضا ا د .عبد الرحمن محمد أبو توته  ،عقوبة القطع فً
جرٌمة السرقة المعاقب علٌها حداا اإلشكالٌات الفلسفٌة والعملٌة  ،مجلة الجامعة األسمرٌة ،العد الثامن ،السنة
الرابعة  ، 8117ص . 565
2
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واذا اعتمدنا الرأي األوؿ وقمنا بأف ىذا الحكـ يسري عمي الصغير منذ الوالدة إلي ما دوف

الثامنة عشر فإف ذلؾ أيضاً يفضي إلي نتائج غير منطقية ،فإذا ارتكب الصغير جريمة قتؿ عمد
فإنو ال يطالب إال بالدية التي سوؼ تتحمميا عاقمتو ـ ٗ ٕ/قصاص ،وبالتالي فيو غير مسئوؿ

وغير معاقب جنائياً ،وفي المقابؿ إذا ارتكب الصغير جريمة أقؿ خطورة مف جريمة القتؿ العمد

كشروع في القتؿٔمثال ،أو إحدى جرائـ اإليذاء العمديةٕ ،وكاف عمرة ما بيف الرابعة عشر والثامنة

عشر فإنو سوؼ يعاقب طبقاً لممادة ٔ.ٛع ،حتى واف كاف عقاب مخفؼ إال أنو في النياية
سوؼ يعاقب أما إذا كاف عمره ما بيف السابعة والرابعة عشر فإنو سوؼ يكوف عرضو لمتدابير

الوقائية المنصوص عمييا في المادة ٔ٘ٔ.ع ٖ.

ىذا بالنسبة لمقتؿ العمد أما بالنسبة لمقتؿ الخطأ فإنو إذا ارتكب الصغير دوف الثامنة عشر

جريمة قتؿ خطأ والتي تعتبر بكؿ تأكيد أشد وأخطر جريمة خطئيو تقع عمي جسـ اإلنساف ،فإف

الجزاء المقرر ىو الدية أيضاًٗ ،وتتحمميا العاقمة فإف لـ تكف لمصغير عاقمة توالىا المجتمع٘ ،في

حيف لو أرتكب الصغير جريمة خطئيو أقؿ خطورة مف القتؿ الخطأ فإنو سوؼ يعاقب وفقاً لمقواعد

العامة ـ ٔ ٛع .كما لو أرتكب جريمة إيذاء خطأ ـ ٖٗٛع  ،ٙفإنو سوؼ يكوف عرضة لمعقاب

إذا كاف عمره ما بيف الرابعة عشر والثامنة عشر ،أليس ىناؾ خمؿ في تطبيؽ ىذه النصوص
عمي الصغير أال يشكؿ ذلؾ انعداـ في التناسب بيف الجريمة والعقوبة ،ٚفإذا أرتكب الصغير

جريمة أشد ال يعاقب واذا ارتكب جريمة أخؼ فإنو يعاقب.

طبقا ا للمادة  61ع فإن الشروع فً القتل العمد معاقب علٌة بالسجن المؤبد .
والمقصود بجرابم اإلٌذاء العمدٌة :اإلٌذاء البسٌط  379ع  ،اإلٌذاء الجسٌم  321ع  ،اإلٌذاء الخطٌر 320ع.
3
وبشان التدابٌر الوقابٌة التً ٌمكن فرضها علً الصغٌر فً هذه المرحلة أنظر هامش ص.0
4
فقد نصت المادة  5من قانون القصاص والدٌة علً أنه ":تجب الدٌة علً العاقلة فً القتل الخطأ وتتعدد بتعدد
القتلى فإن لم توجد عاقلة توالها المجتمع " .
ا 5
والمقصود بالمجتمع حسب تفسٌر المحكمة العلٌا اللٌبٌة هً اللجنة الشعبٌة العامة أي مجلس الوزراء وفقا
للنظام السٌاسً القابم حالٌا ا  ،طعن جنابً رقم 51/0832ق  ،جلسة بتارٌخ  ، 8115/8/82مشار إلٌه فً
د .محمد رمضان بارة  ،المرجع السابق ،ص .23
6
تنص المادة 324ع علً أنه ":كل من تسبب خطأ فً إٌذاء شخصً للغٌر ٌعاقب بالحبس مده ال تزٌد علً
ستة أشهر أو بغرامة ال تزٌد علً عشرٌن دٌنار"  .موسوعة القوانٌن الجنابٌة  ،المرجع السابق  ،ص . 081
7
من المبادئ التً ٌخضع لها التجرٌم والعقاب مبدأ التناسب بٌن الجرٌمة والعقوبة  ،فالعقوبة ٌجب أن تكون
متناسبة مع ال جرم المرتكب فهً ضرورة تقدر بقدرها دون إفراط أو تفرٌط  .ولالطالع علً هذه المبدأ
بالتفصٌل أنظر د .أحمد فتحً سرور  ،القانون الجنابً الدستوري  ،دار الشروق  ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة
 ، 8116ص  050وما بعدها .
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المطمب الثاني
مسؤولية الحدث في قوانين الحدود
تضمنت قوانيف الحدود نصاً خاصأً ،موحداً مف حيث الصياغة ،يبيف كيفية مسائمة

الصغير دوف الثامنة عشر عندما يرتكب جريمة حدية ،وىذا النص يقضي بأنو ف ٔ -إذا كاف قد
أتـ السابعة مف عمره ولـ يتـ الخامسة عشر يعزر بالتوجيو والتوعية والتأنيب ويجوز إذا تجاوز

العاشرة تعزيره بالضرب بما يناسب سنو.

ٕ -و إذا كاف قد أتـ الخامسة عشر يعزر بالضرب.
ٖ -و في الحالتيف السابقتيف إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكـ عمي الجاني بالضرب بما يناسب
سنو فإذا كاف قد تجاوز العاشرة يحكـ عميو كذلؾ باإليواء في إصالحية قانونية.

ٗ -وتعد التعازير المنصوص عمييا في ىذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.
والنص السابؽ ورد في قانوف حد الزنا رقـ ٓ ٚلسنة ٖ ،ٕٜٔٚتحت رقـ ٖ وفي قانوف حد

القذؼ رقـ ٕ٘ لسنة ٗ ،ٖٜٔٚتحت رقـ  ،ٚوكاف موجوداً في قانوف حدي السرقة والحرابة رقـ
 ٔٗٛلسنة ٕ ٜٔٚتحت رقـ  ،ٛإال أنو ألغي مع إلغاء القانوف الوارد فيو ،وذلؾ بموجب القانوف

رقـ ٖٔ لسنة ٜٜٔٙ

ٗ

بشاف حدي السرقة والحرابة ،وتجدر اإلشارة إلي أف ىذا القانوف األخير

لـ يتضمف مثؿ ىذه النص وكذلؾ أيضاً كاف ىذه النص مذكو اًر في قانوف تحريـ الخمر واقامة
حد الشرب رقـ  ٜٛلسنة ٗ ٜٔٚتحت رقـ ٗ ،إال أف ىذا النص أيضاً ألغي عندما تـ إلغاء
قانوف حد الشرب بموجب القانوف رقـ ٗ لسنة ٖٕٗٔ٘ ،والذي أصبحت بموجبة جريمة شرب

الخمر تعزيريو وليست حدية.

وبموجب ىذا النص الخاص إذا أرتكب الصغير دوف الثامنة عشر جريمة زنا أو قذؼ فإنو

ال يعاقب حداً وانما يعزر دائماً بالتوجيو والتوعية والتأديب ،وىذا ما أستقر عمية قضاء المحكمة

العميا أيضاً ،ٙفإذا كاف الصغير عمره أقؿ مف السابعة وقت ارتكاب الفعؿ فإنو ال يتخذ حيالو أي

وطبقا ا للمادة  08ع فإن النص الخاص دابما ا ٌستبعد النص العام  ،وهذا ما أكدته المحكمة العلٌا اللٌبٌة أٌضا ا فً
الطعن الجنابً رقم  88 / 810ق  ، 0975/08/3 ،مشار إلٌه فً د  ،سعد سالم العسٌلً  ،جرابم الحدود فً
قضاء المحكمة العلٌا  ،دار الفضٌل للنشر والتوزٌع  ،بنغازي  ،الطبعة األولً  ، 8117،ص . 022
2
موسوعة القوانٌن الجنابٌة  ،المرجع السابق  ،ص . 831
3
المرجع السابق  ،ص . 837
4
المرجع السابق  ،ص . 431
5
المرجع السابق  ،ص . 399
ا6
طعن جنابً 88/810ق  ، 0975/08/38 ،وكذلك طعن جنابً رقم 83/56ق  ، 0976/5/4 ،وكذلك أٌضا
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إجراء  ،أما إذا تجاوز السابعة فيعزر بالتوجيو والتوعية والتأنيب ويجوز تعزيره بالضرب إذا تجاوز
العاشرة مف عمره ويصبح الضرب وجوبياً إذا تجاوز الخامسة عشر وقت ارتكاب الفعؿ ،و إذا

عاد إلي ارتكاب أي مف الجريمتيف مره أخري فإنو يعزر بالضرب أيضاً ،ويمكف لمقاضي أف يأمر
بإيداعو في إصالحية قانونية إذا كاف عمره آنذاؾ قد تجاوز العاشرة ،والتعازير السابقة جميعيا

تعتبر إجراءات تأديبية وليست جنائية ،وىذا يعني أف الصغير في ىذه الحالة يعتبر غير مسئوؿ

جنائياً.

ذلؾ ىو حاؿ الصغير الذي يرتكب جريمة زنا أو قذؼ ،في حيف لو كانت الجريمة التي

أرتكبيا الصغير مواقعو أو ىتؾ عرض أو سب أو تشيير فإنو يكوف مسئوؿ جنائياً ويعاقب إذا

كاف عمره قد تجاوز الرابعة عشر ـ ٔ ٛع ،ىذا التناقض وعدـ االنسجاـ بيف النص العاـ ٔٛ

ع ،والنص الخاص المذكور في قوانيف الحدود ترتب عميو أف الصغير المرتكب لجريمة حدية

اء زنا أو قذؼ يكوف أفضؿ حاالً مف حيث المسؤولية الجنائية مف الصغير الذي يرتكب
سو ً
جريمة تعزيرية معاقباً عمييا وفقاً لقانوف العقوبات ،إذاً الجاني الصغير سوؼ يسعي دائماً لجعؿ
جريمتو حديو بدالً مف التعزيرية حتى يفمت مف المسؤولية الجنائية وبالتالي مف العقاب.

أضؼ إلي ذلؾ أف المحكمة العميا الميبية قد أستقر قضائيا عمي أنو ال يمزـ إقامة الدليؿ

الشرعي إلثبات جريمة الزنا إذا كاف الجاني عمره لـ يتجاوز الثامنة عشر بدعوي أف العقوبة

المقررة في ىذه الحالة تعزيرية وليست حديةٔ ،ويبدو لنا أف المحكمة العميا تسعي بذلؾ إلي

توسيع نطاؽ تطبيؽ المادة الثالثة ،ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا السياؽ ىؿ الدليؿ

الشرعي أصالً الزاؿ شرطاَ إلثبات جريمة الزنا بعد التعديؿ الذي ط أر عمي قانوف حد الزنا فيما
يتعمؽ بكيفية إثباتيإ؟ أعتقد أف األمر لـ يعد كذلؾ.

ىذا بالنسبة لجريمتي الزنا والقذؼ ،أما بالنسبة لجريمتي السرقة والحرابة المعاقب عمييما

حداً ،فإف القانوف رقـ ٖٔ لسنة  ،ٜٜٔٙوىو النافذ حالياً جاء خالياً مف أي حكـ خاص بالصغير
دوف الثامنة عشر ،كؿ ما ىنالؾ أف القانوف عندما ذكر الشروط الواجب توافرىا إلقامة الحد في
المادتيف األولي والرابعة منو أشترط أف يكوف الجاني قد أتـ ثمانية عشر سنة ميالدية أي بالغاً.
طعن جنابً رقم 82/077ق  ، 0924/4/01،مشار إلٌهن فً ،د .سعد العسبلً  ،المرجع السابق ص 024
وما بعدها .
1
طعن جنابً رقم 83/56ق  ، 0976/5/4 ،مشار إلٌه فً د.سعد العسبلً  ،المرجع السابق ،ص، 024
وكذلك د .محمد رمضان باره  ،المرجع السابق  ،ص. 847
2
عدل المشرع اللٌبً قانون حد الزنا رقم  71لسنة  0973بموجب القانون رقم  01لسنة  0482وذلك بإضافة
المادة  6مكرر التً نصت علً أنه( :تثبت جرٌمة الزنا المنصوص علٌها فً المادة األولً من هذا القانون
باعتراف الجانً أو بشاهدة أربعة شهود أو بأٌة وسٌلة أثبات علمٌة )  .منشور بالجرٌدة الرسمٌة  ،العدد )8( ،
السنة السابعة والثالثون  ،بتارٌخ . 0489،-8-82
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وطبقاً ليذا الشرط فإف الصغير دوف الثامنة عشر ال يعاقب حداً ،وكذلؾ ال يمكف تعزيزه

بالتوجيو والتوعية والتأديب ،كما ىو الحاؿ في جريمتي الزنا والقذؼ وذلؾ لعدـ وجود نص خاص
يقرر ذلؾ.
إذاً لـ يعد ىناؾ مف خيار سوي الرجوع إلي القواعد العامة في قانوف العقوبات بشأف

الصغير الذي يرتكب جريمة سرقة أو حرابو ،وىذا ما ذىب إليو بعض الفقو بالفعؿٔ.

وعمي ذلؾ فإف الصغير الذي يرتكب جريمة سرقة أو حرابو معاقب عمييا حداً سوؼ يعزر

وفقاً لقانوف العقوبات ،ومعني ذلؾ أنو سوؼ يسأؿ جنائياً ويعاقب إذا كاف عمره قد تجاوز الرابعة

عشر ،وىذا ايضاً اختالؼ ال مبرر لو في معاممة نفس الصغير ،فإذا أرتكب جريمة زنا أو قذؼ

فإنو يسأؿ تأديبياً فقط وليس جنائياً بموجب النص الخاص الوارد في قانوني الزنا والقذؼ ،أما إذا
أرتكب جريمة سرقة أو حرابة معاقب عمييا حدإً ،فإنو سوؼ يسأؿ جنائياً وتفرض عميو عقوبة

جنائية وفقاً لمقواعد العامة في قانوف العقوبات ـ ٔ ٛع ،عمي الرغـ مف أف جرائـ الحدود ذات
فمسفة واحدة وذات مصدر واحد أال وىو الشريعة اإلسالمية ،وبالتالي كاف حرياً بالمشرع أف يوحد

األحكاـ الخاصة بيذه الجرائـ.

الخاتمة
وفي ختاـ دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية لمحدث في التشريع الجنائي الميبي توصمنا

إلي أف المشرع الميبي أقر قواعد خاصة بالحدث في قانوف القصاص والدية وقانوني الزنا

والقذؼ ،وىذه القواعد ىي الواجبة التطبيؽ دائماً عندما يرتكب الصغير جريمة قصاص أو دية أو

جريمة زنا أو قذؼ ،إال أف ىذه القواعد غير منسجمة تماماً مع القواعد العامة الواردة في قانوف
العقوبات ،وتطبيقيا عمي الصغير يفضي إلي نتائج غير صحيحة وعمي ذلؾ نأمؿ مف المشرع

الميبي التدخؿ وتعديؿ ىذه القواعد بما يرفع التعارض ويحقؽ التناسب واالنسجاـ بينيا ،خاصةً

وأنيا متعمقة بموضوع واحد وفي نطاؽ تشريع جنائي واحد.

1

أنظر د .سعد خلٌفة العبار ،أ .رافع محمود الفاخري ،أحكام تشرٌعات الحدود ،دار الساقٌة للنشر  ،بنغازي
،الطبعة األولً،8112،ص.23
2
وتجدر اإلشارة إلً أن هناك صورة من صور الحرابة الواردة فً المادة  5من قانون حدي السرقة والحرابة
عقوبتها لٌست حدٌة وإنما تعزٌرٌه (السجن) وهذه الصورة تسري علٌها القواعد العامة دابماا.
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