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 مقدمة: 

واثذذذ إلة ذذذويإلاحكموذذذيإلاذذذ إلة ذذذنونإلح ذذذك إلإلاالحتجذذذن التعذذذ وبإلكااهذذذمادإلالاذذذنويإلكالاعمذذذكيإلوا ذذذ إلاماهذذذ إل
وعذوإلأحذوإلأهذهإلأهذوازإلتع وذ إلحنلذيإلح ذك إلاامسذن إلفذ إلأيإلإلأشذهنل اامسن إلحوثإلامنه يإلالتع وبإلبهنفيإل

كالجسذوويإلالتذ إلوتمه ذنإلالتعذ وبإلبهنفذيإلالذكمةإلالإلواحكهذنإلبلوإلاذ إلبلذوا إلالعذنلهاإلفنرثذنمإلالم سذويإلكالاعمكوذيإل
ال ا إلكتتمكإلف إلالم سإلالبشذمويإلتشذكهنتإلتعالذزإلبالذنحب نإلأحونمذنإلكباجتاع ذنإلأحونمذنإلأ ذمإلاااإلاامسذن إل

ووإلا إلكجكوإلكاستامامإله دإلالجمواي،إلل لكإلتعا إلامظانتإلح ك إلاامسذن إلسذكااإلالاحلوذيإلهكإلال نسمإلالكح
امنه ذذيإلهذذ اإلالسذذلككإلالعذذوا  إلكالحذذوإلامذذ إلاذذ إلأجذذ إلتاتذذ إلاامسذذن إلبحوذذنةإلإلأكإلااةلواوذذيإلأكإلالوكلوذذيإل لذذ 

إلهموايإل نلويإلا إلهنفيإلأشهن إلااهمادإلكالتع وباإل
الجسذذوايإل ذذوإلح ذذك إلإلاالمت نهذذنتك لذذ إلاذذويإلالتذذنمورإلالبشذذميإللعذذبإلالت ذذكمإلالعلاذذ إلوكماإلفذذ إلالحذذوإلاذذ إل

يإلكمتذن  إلالبحذكثإلالعلاوذيإلللتحذك إلتهإلتكظوزإلالهثومإلا إلاآللوذنتإلالتهمكلكجوذاامسن إلكا إلالت كمإلالبشميإل
ا إلأوكاتإلالتح و إلالت إلتمته إل ل إلالعمالمإلالبشميإل)الاذت هإلارك إلفذ إلالتعذ وبإلكااهذماديإلإلذ إلاسذت واهإل

كتهمكلكجوذنإلالتتبذ إلكالتع ذبإلاالهتمكمذ إلكالتعذمزإل لذ إلإلDNAا مجنتإلالت كمإلالعلا إلهنلبالايإلالكماثوذيإل
اةبيإلالت إلتعاذ إللذوالإلم ذنماإلكتكظوذزإلارةاذنمإلالالذمن ويإلفذ إلالاجماو إلكاامهنبوو إلا إل ال إلهناوماتإلالامإل

إلإلمالوإلتحمهنتإلالاجاك نتإلااجمااويإلكاامهنبويإلالعنبمةإلللحوكوإلكال كاونتاإل
الاجذذذنالتإلالعلاوذذذيإلتماذذذكاإلكت وهذذذمإلكت بو نت ذذذنإلتتهذذذنثمإلاذذذ إلحكلمذذذنإلكواهذذذ إلأ إلتع ومذذذنإلالا وذذذوإلكالا وذذذوإلاذذذ إل

كتهشذذزإلالاذذت هإلالح و ذذ إلكتم ذذ إلإلكاالحتجذذن أثمذذناإلالتح وذذ إلالحلذذك إلالعالوذذيإلام ذذناإلهنفذذيإلأشذذهن إلالتعذذ وبإل
،إلكتعذذو إلأج ذذ ةإلإم ذذن إلال ذذنمك إلفذذ إلتحسذذو إلالذذكمت نإلالعناذذيإلاالحتجذذن آالزإلاربموذذناإلاذذ إلالسذذجك إلكاماهذذ إل

هاذذذت هإلوا ذذذهإلفذذذ إل الوذذذنتإلالتعذذذ وبإلكااهذذذمادإلكالتعذذذويإل لذذذ إلح ذذذك إلاامسذذذن إلسذذذكااإلأهذذذن إل لذذذكإلفذذذ إلسذذذبو إل
 اإلإلعضإلا إل عنزإلالم كسأكإلبسببإلسنوويإلالبإل–ات هإلال ناليكف إلاعت وإل–الكالك إلإل إلالعواليإل

 
يعتمندها الباحنث وهني كممنا  theory of changeتنطمق الورقة البحثية منن وجنود نظرينة لمتريينر 

عمني التعنذيب داخنل مراكنز  االعتمنادقنل عمي الوسائل العممية في التحقيق الجنائي كممنا  االعتمادتم 
 كأداة من أدوات البحث والتقصي الجنائي!  االحتجاز
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 مناهج عممية في خدمة العدالة: 
،إلأحذوإلهإلالبالانتإلف إلاجن إلإثبنتإلالش الوياست واإلمن بصمة األصبع إلي البصمة الوراثية والرقمية:
،إلتأسوسذذذًنإل لذذذ إلأ إلارولذذذيإلالجمن وذذذيالتذذذ إلوه و ذذذنإل لذذذهإلإلأهذذذهإلالاك ذذذك نتإلالتذذذ إلتذذذومسإل ذذذا إلالاجذذذنالت

،إلاذ إلامظذكمإل اتوت ذنإلاالم ماووذيإل،إلفنلثنبذتإل لاوذًنإل ذوهإلااسذمنوإلالجمذن  إلالبالانتإلل نإلحجوت نإلالوااهيإلف 
،إلكه دإلال نالويإلبنلذ اتإلهذ إلالتذ إلجعلذتإلاال تاذنوإل لذ إلالبالذايإلفذ إلأفماوإلاامسن إلتانث إلالبالانتإلبو 

سذذذمنوهنإلللاذذذت هاإلكالثنبذذذتإلةنمكإلتح وذذذ إلالش الذذذوي،إل لذذذ إلةاذذذيإلكسذذذن  إلإثبذذذنتإلا ،إلهذذذكإلا تالذذذن إلمذذذنإًللت اذذذيإلكاا
إل لذذذه»ت ذذذكمل ذذذوإلاإلالجمذذذنةإلإلذذذ إلالعوالذذذيإليإلبتع ذذذبإلالجذذذما هإلكجاذذذ إلارولذذذيإلكت ذذذووهال ذذذب إلالجمذذذن  إل)ال  ذذذن  

إلحوذذثإلولذذتإلالهشذذكز«بالذذانتإلارالذذنب إل»إلإ إللذذهإلوعذذوإلا  ذذكهإلالبالذذايإلا تالذذمًاإل لذذ إل«البالذذانتإلالجمذذن  
الكمإلأ مىإلللبالانتإلاث إلبالايإلالجومذنتإلكالبالذايإلالمةاوذيإلاكحوذثإلإلالعلاويإلكالتهمكلكجويإلالحووثيإل ل 

الاتحذوةإلإلتؤهوإلأحوثإلالبحكثإلكالت نمومإلالعلاوذيإلالاكث ذيإلاسذتمنوإلارمظاذيإلال  ذن ويإل الكالذًنإلفذ إلالكالوذنت
إلاإلإلي1)اراموهويإلكبعضإلالوك إلاركمكبويإلإل إله دإلالالكمإلالاستجوةإلف إلتعوومإلاروليإلالجمن وي

 مفذذتإلارسذذنلوبإلالعلاوذذيإلالحووثذذيإلبأم ذذنإلالكسذذن  إلالتذذ إلتعتاذذوإل لذذ إلاسذذت واهإل:ةاألسنناليب العمميننة الحديثنن
،إلك لذذكإل ذذ إل موذذ إلإةناذذيإلولوذذ إلااوامذذيإل لذذ إلإلالمظموذذنتإلكالح ذذن  إلالعلاوذذيإلفذذ إلاجذذنالتإلاهنفحذذيإلالجمواذذي

الجذذذنم إلأكإلتبم تذذذ ،إلكوسذذذت وهإلفذذذ إل لذذذكإلارج ذذذ ةإلالعلاوذذذيإلالحووثذذذيإلالتذذذ إلتعتاذذذوإلفذذذ إلت كمهذذذنإل لذذذ إلالعلذذذكهإل
كاذذ إلأاثلت ذذنإلالتالذذكومإلالجمذذن  ،إلكأج ذذ ةإلةوذذنسإلالسذذم ي،إلكأج ذذ ةإلا نممذذيإلالبالذذانت،إلكارسذذلحيإلكال مذذك ،إل

إلالمنموي،إلكالا  كفنتإلالمنمويإل
الكسذذذن  إلالعلاوذذذيإلإلذذذ إلالكسذذذن  إلالعلاوذذذيإلالاسذذذت وايإلفذذذ إلاسذذذمحإلالحذذذنوث،إلكالكسذذذن  إلالعلاوذذذيإلفذذذ إلإلكتم سذذذه

نوثإلأج ذذ ةإلال حذذ إلبنرشذذعيإلفذذك إلالاعاذذ إلالجمذذن  اإلكاذذ إلالكسذذن  إلالعلاوذذيإلالاسذذت وايإلفذذ إلاسذذمحإلالحذذ
البم سجوي،إلكأج  ةإلالتهبوم،إلكاست واانتإلاال تبنماتإلالهواون ويإلاللكموياإلأانإلارسنلوبإلالعلاويإلفذ إلالاعاذ إل
الجمذذن  إلفام ذذنوإلالكسذذن  إلالاسذذت وايإلفذذ إلةسذذهإلالبالذذانتإلكاالم بن ذذنت،إلكالكسذذن  إلالاسذذت وايإلفذذ إلةسذذهإل

سذذذهإلارسذذذلحيإلتحلوذذذ إلالسذذذاكه،إلكالكسذذذن  إلالاسذذذت وايإلفذذذ إلةالهواوذذذناإلالجمن وذذذي،إلكالكسذذذن  إلالاسذذذت وايإلفذذذ إل
إل.،إلكالكسن  إلالعلاويإلف إلةسهإلالتالكومإلالجمن  المنمويإلكآثنمإلاآلالت

هانإل مفذتإلارسذنلوبإلالعلاوذيإلالحووثذيإلبأم ذنوإلارولذيإلالتذ إلةذوإلأحذوثتإلتهووذماتإلج موذيإلفذ إلكسذن  إلااثبذنتإل
الجمذن  إلكلذهإلتهذذ إلاعمكفذيإلاذ إلةبذذ ،إلا تاذنوًاإل لذ إلالمظموذذنتإلالعلاوذيإلكالاانمسذنتإلالعالوذذيإلالاوواموذيإلالتذذ إل

اذذؤتاماتإلالجمن وذذيإلظ ذذمتإلكاسذذت متإلأالذذكل نإللذذوىإلالاماهذذ إلالعلاوذذيإلالات الالذذي،إلهاذذنإلأجاعذذتإل لو ذذنإلال
ارسذذذنلوبإلالعلاوذذذيإلال ن عذذذيإلاإلكإلو إلفذذذ إلح و ت ذذذنإلأكإلال عذذذ إلفذذذ إلالذذذحت نالوكلوذذذيإلباذذذنإلالإلوع ذذذ إلاجذذذناًلإلللجذذذ
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الواللذذيإلهذذ إلالبالذذانتإلالاتاثلذذيإلفذذ وإلالبالذذايإلالكماثوذذي،إلكبالذذايإلالاذذر،إلكبالذذايإلالالذذكت،إلبنا ذذنفيإلإلذذ إل
إل.تحلو إلالوه،إلكا نهنةإلال  ك إلالووكوي،إلكتحلو إلارحبنم

إل

إلإلإل::Forensic Science الجنائيةعمم األدلة 
هذذذكإلت بوذذذذ إلالاذذذم  إلالعلاذذذذ إلككسذذذن ل إلالعالوذذذذيإلفذذذ إلاجذذذذن إلالتح و ذذذنتإلالجمن وذذذذي إلوسذذذت ووإلهذذذذ اإلالعلذذذهإلاذذذذ إل

 .،إلكالهواونا،إلكارحونا،إلا إلالتمهو إل ل إلالتعمزإل ل إلاروليإلكت ووا نال و ونا  لكه
 لهإلالساكهإلالجمذن  ،إلك لذهإلالذم سإلالجمذن  ،إلكال ذبإلالشذم  ،إل:وتك عإل لهإلاروليإلبو إلالت الالنتإلالتنلوي

لذيإلالجمن وذيإلك لذهإلاروإلكارمثمكبكلكجوذنإلالجمن وذي،إلبإلالعظذنهإلالجمذن  ،إلك لذهإلالحشذمات،ك بإلارسذمن ،إلك ذ
إل.،إلكالبالانت،إلكالوانا،إلكفمكعإلأ مىإلهثومةDNA إلذالمةا ،إلكتحلوالتإلال

 :نشأة عمم األدلة الجنائية
لذهإلوظ ذمإل لذهإلارولذيإلالجمن وذيإلبشذه إلالاذكس،إلإالإل مذوانإلأمشذأإلالسذووإلإواكمذوإللكهذنم،إلإل:إدموند لوكنار -1

ف إلاكاة إلالجمواي،إلفذ إلاوومذيإللوذك إلال ممسذويإلإلف إلأكا  إلال م إلالعشمو ،إلأك إلاعا إلف إلالتنمورإلللتح و نت
شذذذنملككإلهذذذكلا إل“اإلكهذذذن إللكهذذذنمإلاتذذذأثًماإلبش الذذذويإلشذذذنملككإلهذذذكلا ،إللومجذذذيإلأ إلأ لذذذ إل لوذذذ إل1١1١ ذذذنهإل
 Every ه إلاتالن إلوتمكإلأثذًما“كتاثلتإلأ ظهإلاسنهانت إلف إلابوأإللكهنمو،إلكال يإلوم إل ل إلأ إل”اإلفممسن

contact leaves a trace”. 
اإلك لذذكإل1١٩1لذذهإلتسذذت مإلمسذذاودنإلابذذنوئإلتحلوذذ إلاكةذذ إلالجمواذذيإلإالإلفذذ إل ذذنهإل :لننيفرانسننيس جمسنننر  -٢

إل .legal medicine  موانإلةناتإلالسووةإلفمامسوسإلجلسممإللذ إلبتأسذوسإلاومسذيإلهنمدذنموإللل ذبإلالشذم  
كج ذذ تإلفو ذذنإلاعاذذاًلإلللاجسلذذانتإلالاالذذهمةإللاكاةذذ إلحذذكاوثإلالكفذذنةإلكال تذذ إلالتذذ إللذذهإلوذذتهإلحل ذذن،إلك لذذكإلهذذأواةإل

 .ل لبيإلال بتعلواويإل
 ! (٢)الجريمة إن حدثت

باجموإلأ إلتحو إلالشم يإلباكة إلالجمواي،إلوحو إلوكمإلاح   إلاروليإلالجمن وذيإللوبذوؤكاإلفذ إل :مسرح الجريمة
،إلكه إلاروليإل incentive evidences يال ح إلالابو  إللاكة إلالجمواياإلول إل لكإلجا إلاروليإلالابو و

تذتهإلإلاثذ وإلسذالحإلالجمواذي،إلكبالذايإلالوذو،إلكآثذنمإلالذوانااالكا حيإلالت إلواه إلجاع نإلاذ إلاكةذ إلالجمواذي،إل
هذذذ دإلالعالوذذذيإلبا ذذذنمةإلفن  ذذذي إلب  ذذذن اتإلكأس وذذذيإلللذذذمأسإلكاالبذذذسإل نالذذذي إلحنفًظذذذنإل لذذذ إل ذذذوهإلتلذذذكثإلاكةذذذ إل

 .الجمواي
وتهإلتالكومإلاكة إلالجمواي،إلاذ إلارمضإلللسذ زإلكاذ إلمهذ إللذمه ،إلكتججاذ إلجاوذ إل :جمع األدلةالتصوير و 

روليإلفذ إلأهوذنسإلالذهومةإلبالالذ نتإلتذو إل لذ إلمك  ذنإلكتذنمورإلالعثذكمإل لو ذن،إلاروليإلالااهمي،إلكوتهإلك  إلا
 .ب ن،إلك نوةإلانإلت وهإلاروليإلأثمناإلالاحنهايإلإ اإلل هإلارامإللوتهإلاالحت نظإل
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،إلاحت ذن أوذيإلأمذكإلأشذعلتإلإحذوىإلارلعذنبإلالمنموذيإلفذ إلإلافتذمضوإلالعمل يبدأ من الخارج الى النداخل“مبدأ 
بذنل ب إل لوذكإلتمظوذزإلالاهذن إلاذ إلب نوذنإلهذ اإلإل ًعذنإلاتمذنثمًةإلفذ إلهذ إلاهذن اة”إلالا مَةعذي“ك للزإلام جنمإلهذ دإل

االم جنم،إلكجا إله إلال   إلالاتب وياإلَهبإلأمذكإلسذتبوأإلاذ إلاكةذ إلإشذعن إلالا مةعذيإلحوذثإلتتكةذ إلتذماههإلأهثذمإل
ه اإلبنل ب إلانإلل إلو عل إلإ الن وكإلال بإلالشم  اإل لكإلرمكإل مذوانإلتبذوأإل مذوإلالاالذوم،إلسذت   إل .ال   

نتإلسذذموعيإلبمذذنًاإل لذذ إل ذذووإلال  ذذ إلالتذذ إلسذذتجوهنإلهمذذنك،إلكسذذتبم إل مو ذذ إل لو ذذنإلتالذذكًماإلهذذنااًلإلإلذ إلاسذذتمتنج
إلإلإل.  إلب نونإلاالم جنمإلكحجهإلا ل نت ،إلكهكإلارامإلال يإلوجعلكإلت  وإلالهثومإلا إلالت نالو 

وعوإلبواإلالعا إلا إلال نمج،إلثهإلالت وهإلبب اإلمحكإلالوا  ،إلأحوإلالابنوئإلالم وسويإلف إلال بإل :لمبدأ الحاكما
الشم  اإلكهكإلالابوأإلالحنههإلال يإلولت هإلب إلالاح  ذك إلفذ إلحذكاوثإلالحموذ إلكاحللذكإلآثذنمإلالذواناإلفذ إلجذما هإل

 .ال ت 
تبوأإلأ ان إلتشموحإلالجثيإلاذ إلال ذنمجإلإلذ إلالذوا  ،إل: :Forensic Pathologists األطباء الشرعيون

النالذنتإلارظذنفم،إلثذهإلإ إلوبوأإلالاح  ك إلف إلجا إل ومنتإلبوكلكجويإلاذ إلاكةذ إلالجمواذي،إلاثذ وإلالشذعم،إلكة
ل حذ إلار  ذنا،إل Y بعذوإل لذكإلو كاذك إلب ذتحإلالجثذيإل لذ إلشذه إلوسجلك إله إلجمحإلأكإل الايإلف إلالجثذيا

كوأ  ك إلام نإلأج ااإللوتهإلفحالذ نإلبنلانوهمكسذهكب،إلكفذ إلالم نوذيإلتذتهإل ون ذيإلالجثذيإلبعذوإلاال ا مذن إل لذ إل
بذذناإلالعظذذنهإلكار الذذنبإلك  ذذبإلةوذذنهإلأ  .كجذذكوإلهذذ إلار  ذذناإلفذذ إلالذذوا  ،إلتحسذذًبنإلاجذذمااإلتشذذموحإلآ ذذم

ب حذذ إلالجثذذيإلكاا ذذواوإلت ذذنمومهه،إلو ذذكهإلال بوذذبإلالشذذم  إلبا ذذواوإلالت موذذمإلالم ذذن  ،إلاعتاذذًواإل لذذ إلالت ذذنمومإل
 .ال بويإلالا تل يإلالاتجاعيإللوو 

م  ذذيإلواذذناااإلشذذعمةإلاذذ إلجسذذودااإلحوكامذذنتإلامكوذذيااإلبالذذايااإل"إلتطبيقننات عمميننة متننناثرة تخنندم العدالننة:
منةإلف إلال  ذنونإلالا تل ذي،إلهاذنإلوذ همإلكحت إلالعم "إلهل نإلأشوناإل ت كوإلفم إلالبحثإلالجمن  إللهشزإلهكويإلالجج

أجمت ذذنإلاذذويإلإلفذذ إلا نبلذذيإلاعذذ إلارسذذب ،إلكال بوذذمإلارامذذ  ك وذذمإلالوا لوذذي اللذذكااإلاحاذذوإلمذذكمإلالذذوو ،إلاسذذن و
 اإل4١12االمإل نهإل

فذذ إلالان ذذ إلهنمذذتإلالشذذم يإل مذذوانإلتشذذتب إلبأحذذوإلارشذذ ن ،إلفام ذذنإلت تذذنودإلإلذذ إلةسذذهإلالشذذم ي،إلثذذهإلاووموذذيإل
ارا إلللبحثإل انإلإ اإلهنمتإل لو إلأيإلة نونإلا إل واذ ،إلأاذنإلاآل إلاذ إلالت ذكمإلالتهمكلذكج ،إلفذالإلوسذتهم إل

مةإلالمجذوة،إللوظ ذمإلاذنإلإ اإلهذن إلا لكًبذنإلفذ إلارامإلسكىإلوةن  ،إلوتهإلالهشزإل م إلا إل ال إلب نةت إلف إلسذون
 .أحهنهإلة ن ويإلا إل وا 

ف إلالجما ه،إلومت ذ إل بذمااإلالاعاذ إلالجمذن  إلبهذ إلأةسذنا ،إلاذ إلبوذم هإلةسذا إلال حذ إلالبوكلذكج إلكارسذلحيإل"
كالذذ  ن م،إلكو حذذ إلارك إلأيإلآثذذنمإلاتكاجذذوةإلبنلاهذذن إلةذذوإلت ذذكوإلإلذذ إلالجذذنم ،إلفعلذذ إلسذذبو إلالاثذذن إلة ذذنونإل

ثإل ذذ إلأيإلم  ذذيإلواذذنا،إلف ذذوإلالإلتهذذك إلللاجمذذ إل لوذذ ،إلمباذذنإلتهذذك إلاذذ إلالجذذنم ،إلكوذذتهإلتكةذذ إلال تذذ ،إلوذذتهإلالبحذذ

http://www.dotmsr.com/details/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9


  9102أكتوبر  –القاهرة  –هاني إبراهيم  –التطبيقات العلمية والتكنولوجية في خدمة مناهضة التعذيب في مراكز اإلحتجاز 

 

حذذذذوكثإلا نكاذذذذيإلبذذذذو إلالجذذذذنم إلكالاجمذذذذ إل لوذذذذ إلةبذذذذ إلامتهذذذذنبإلالجمواذذذذي،إلأوتإلل ذذذذن،إلأكإل الذذذذليإلشذذذذعم،إلأكإل
إل""DNAإلالكماثويإلارظنفمااإلهل نإلأشوناإلت كوإلإل إلالجنم إلا إل ال إلتحنل إلالبالاي

إمذ إلفذ إلالتجذنمبإلالاعالوذيإلواذمإل DNA اذ إلالت بو ذنتإلالعالوذيإللذذ : وأهميتهنا DNA مجناالت اسنتخدام
 و ا إلالعومنتإلالجمن ويإلالا تل يإلاثالإل DNA باماح إلابتواًاإلب مو يإل   

إل ا إلالوهإلأكإلالبهيإلالوه DNA    إل •
إلاللبن إل)العلهييا إل DNA    إل •
إل ا إلأ  نبإلالسجن م DNA    إل •

ال ذمبيإلال ن ذويإلللتشذهوكإلإلهذ  DNA ت مويإلالبالايإلالكماثويتبلو إلا إلاست واهإل:  DNA أهمية استخدام
لوذيإلجذواإلاذ إلف إلال  نونإلالجمن ويإلكا إل ال إلاست واانت إلف إلالاعنا إلالجمن ويإلا تاذوتإلمتن جذ إلبمسذبيإل ن

الاعناذذ إلكالا تبذذماتإلإلف ذذ ،إلالعالذذ %اإلةذذوإلمع ذذ إلاثذذنالإل لذذ إلهذذ اإلاذذ إلالكاةذذ إل1١١الوةذذيإلةذذوإلتالذذ إلإلذذ إل
ببالذذايإلاروذذويإلهذذولو إلةذذن  إل لذذ إل ذذوهإلالتشذذنب إلفذذ إلالبالذذايإلاذذ إلشذذ  إلإلذذ إلالجمن وذذيإلسذذنب نإلهذذن إلوعتذذوإل

بجثذيإلا  ذكوةيإللاذوةإلاذ إلالذ ا إلكال نالذيإل)إلة ذنونإلال تذ فذ إلإلاإلاذثالآ م،إلإالإلإم إلةوإلتحذوثإلبعذضإلاراذكم
كوذذتهإلالعثذذكمإل لو ذذنإلسذذكااإلهنمذذتإلاحتمةذذيإلأكإلةذذوإلوفمذذتإلفذذ إلارمضإلكبعذذوإلا إلتحللذذتإلكلذذهإلوب ذذ إلام ذذنإلسذذكىإل

ةوإلمحتنجإلللتعنا إلا إله دإلال  نونإلإل إلأمشوزإلا إلالال ذنتإلال نالذيإلبنلاكالوذوإلاإل لعظهال لو إلا إلاللحهإلكا
ك مذذوإلإلا ذذنإلهذذ لكإلللمجذذكعإلإلو ذذنإلكةذذتإلالحنجذذيوذذتهإلفوذذ إلأ ذذ إلالبالذذايإلالكماثوذذيإللهذذ إلاكلذذكوإلحذذووثإلكاالحت ذذنظإلب

العثذذكمإل لذذ إلالجثذذيإلواهذذ إلالحالذذك إلام ذذنإل لذذ إل ومذذنتإل)للحذذناضإلالمذذككييإل ذذ إل موذذ إلال الوذذنإلالاكجذذكوةإل
لعظذذذنهإلاذذذثال،إلكاسذذذت ال إلكتحلوذذذ إلهذذذ دإلال الوذذذنإلب ذذذ دإلالت موذذذيإلكالحالذذذك إل لذذذ إلمتذذذن  إلالبالذذذايإلالكماثوذذذيإلبن

ةذوإلوهذك إلإل. كا نممت نإلبنلولو إلالاكجكوإللوومنإلاذ إلال ذنتإلالاكالوذوإل،إلكاعمفذيإلهكوذيإلالشذ  إلالذنحبإلالجثذي
هذذ اإلالاذذم  إل لذذ إلهذذ اإلاالاذذمإلبذذنلوإلالالذذعكبيإلر ذذواوإلأمشذذوزإلالاكالوذذوإلحذذووث إلالذذكالوةإلكاالبتذذوااإلفذذ إلت بوذذ إل

استكىإلالوكلي،إلكتحتنجإلللبواإلب  اإلام إلاا واوإللحظيإلالعا إلب  دإلالت مويإلكوت لذبإل لذكإلا إلمتحالذ إل لذ إل
 متن  إلام ويإللاعمفيإله اإلالمكعإلا إلالجما هإلبعوإلا  إل ا إلا إلالكةتإلا إله اإلاا واو

تإلإحذذوىإلااواماتإلأمسذذلحذذوثإلأ إل،إلأحذذوإلالسذذمكاتإلال لولذذيإلالان ذذويفذذ إلإل:التكنولوجيننا لمحاربننة االختطننا 
الاعمويإلبنلجما هإلف إلح إلال  كلي،إلبك امةإلالوا لوي،إل  نًبنإلتج نلبإلفوذ إلب ذمكمةإلإ ذنفيإلبالذايإلةذوهإلال  ذ إل
ف إلش نوةإلاوالد،إلحت إلوجاه إلالعثكمإل لو إلإ اإلتذهإلا ت نفذ إلك نلذتإلاذوةإلاال ت ذنزإلل تذمةإل اموذيإلأوتإلإلذ إل

ة ذنعإلارحذكا إلالاوموذي،إلكهذن إلاذ إلالاج اذ إلتهوومإلاالاحذ ،إلكهنمذتإلال هذمةإلفذ إل مو  ذنإلللت عوذ إلاذ إل ذال إل
إلاإلإلف إلوكليإلات واي،إلأبم هنإلأاموهنل نإلإالوامإلش نواتإلالاوالوإلالجوووة،إلكالت إلتج نه إلالاانثليإل
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أفذنوإلوإلإل٩) France 24)فذ إلت موذمإلامشذكمإل لذ إلاكةذ إلبهنا: والتنبنؤورصد الجريمة  االصطناعيالذكاء 
ت كوذذوإلسذذونماتإلوكمونت ذذنإلبهذذناوماتإل" هوذذي"إللمالذذوإلآلوذذنتإلةناذذتإلبالشذذم يإلفذذ إلكالوذذيإلووالكوذذمإلاالاومهوذذيإلبذذأ إل
فذ إلسذكزإلوسذ هإلالذ هناإلاالالذ من  إلو اإلوشومإل لكإلإلذ إلأ إلا  كوالإلار  ن ا إلالعواليإلاكإلإلال نمو تم  إل

تحلوذذذ إلتسذذذجوالتإلال وذذذووكإلللتعذذذمزإلإلذذذ إلاآللوذذذنتإلبلكحذذذنتإلالتسذذذجو إلأكإلسذذذانتإلأ ذذذمى،إلكسذذذو كوإل منالذذذمإل
 اسن وإلالشم وو إلف إلإب ناإلتمهو ههإل ل إل ال هكهكإلانإلسكزإلوإل نفوتو "الوكمويإل"بعومو إلا

ومذذذذومجإلهذذذذ اإلالبممذذذذنا إل ذذذذا إلتكجذذذذ إلات اوذذذذوإلالسذذذذت واهإلالذذذذ هناإلاالالذذذذ من  إلالبالذذذذميإللاهنفحذذذذيإلالجمواذذذذيإل
كتحسو إلالسالايإلالعناي،إللهم إلوثومإلا نكزإلمنش  إلالح ك إلالاوموذيإلكالاذوافعو إل ذ إلال الكالذويإلالذ و إل

 .ونإلأمش يإل"تماو "إلسمويإلكسكاإلاستهال إلالبونمنتو شك إلا إلإتنحيإله دإلالتهمكلكج
التهمكلكجونإلم س نإللاسن وةإلاتذنجمإلالبوذ إلبنلتج  ذيإلفذ إلاآل إلالهثومإلا إلالشمهنتإلكاحالتإلالبو إلكتست وهإل

اشذنمو إلبذ إلأ إلهمذنكإلإل.مالوإلأيإلاحنكليإلس كإلبشه إلآم إل بمإلهشزإلكجكوإلأسلحيإلاكإلا نجاو إلا معذو 
،إلاالمذذ امإلتل ن وذذنإل مذذوإلالسذذ كإلاكإلالحما ذذ إلاكإلسومهذذنإلاذذ إلالا ذذن مإ ذذال إلالذذ نماتإلل ذذ دإلالت موذذيإلتجموبوذذيإل

كاسذذذتموتإلإل.كتذذذكفمإلهذذذ دإلالتهمكلكجوذذذنإلاماةبذذذيإلأهثذذذمإلفعنلوذذذيإلللا ذذذن مإلبهل ذذذيإلأومذذذ إلاذذذ إلالحذذذماسإلالبشذذذموو 
التحلذذوالتإلالتمبؤوذذيإلحتذذ إلفتذذمةإللوسذذتإلببعوذذوة،إلإلذذ إلإو ذذن إلأمةذذنهإلكبونمذذنتإلأ ذذمىإللتأكوذذ إلالتكج ذذنتاإللهذذ إل

 ل إلاستكىإلالتعمزإلالبالميإلبنتتإلحنلونإلاست وايإللمالذوإلأسذلحيإلمنموذيإلاكإلآلوذنتإلاكإلاالبتهنماتإلالامج ةإل
 .افماوإلاعومو إللاسن وةإلةكىإلاالا إلكارا إلال ن 

وتذذوحإلللاح  ذذو إلالعثذذكمإلبسذذم يإل لذذ إلأهذذواف هإلفذذ إلتسذذجوالتإلاماةبذذيإلتكظوذذزإلهذذ اإلالمذذكعإلاذذ إلالتهمكلكجوذذنإل
 إلحذذذذك إلالعذذذذنلهإلكام ذذذذنإلبذذذذنموسإلكبكسذذذذ  إلال وذذذذووك،إلفذذذذ إلمظذذذذنهإلتسذذذذت وا إلال ذذذذكىإلاالاموذذذذيإلفذذذذ إلا ذذذذنتإلالاذذذذو

إلاإلشوهنسككإل
الذكاء االصطناعي في العدالة الجنائية يتطمب تندقيقا صنارما لضنمان وجنود  بأنظمةاالستعانة  إال أن

 .االجراءات الوقائية والشفافية القانونية والحقوق االجرائية
قضنايا التعنذيب واركنرا  البشري لصالح العامل التكنولوجي والعممي في العامل لماذا يجب التقميل من 

 المادي والمعنوي أثناء التحقيقات الجنائية واررهابية: 
 كج كمدإلالعن لويإلكوذمعهسإلبشذه إلأكإلإلاالجتان  بأ إلالعنا إلالبشميإلوتأثمإلباحو يإلإلاال تمازالبوإلا إل

 كالتح و اإلإلاالحتجن تجندإلالاشتب إلب هإلكا إلههإلةووإلإلسلكه إل بأ مإل لكإل ل
 الاؤثماتإلالبو ويإلالاحو يإلبنلعنا إلالبشميإلتو  إلف إلاتجنهنت إلكسلكهونت إلفعالإلسبو إلالاثن إلاستمشذن إل

وذؤثمإلسذلبنإل لذ إلالج ذن إلإلاال وحذنهالا ووإلا إلالمالن إلالالنومإلف إل نوهإلالسذونماتإلفذ إلاذو إلشذوووةإل
اااإلواهذذ إلإلذذ إلإس ذذنب العالذذب إلكوجعذذ إلاامسذذن إلشذذوووإلالعالذذبويإلكالحسنسذذويإلتجذذندإلهذذ إلفعذذ إلوذذؤويإل
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تالكمإلانإلسوهك إل لو إلظنب إلالتح و إلبعوإلأ إلوجلسإلف إلسونمت إلثالثإلسن نتإلوا  إلشكامعإلالاووميإل
 الا وحايإللوتعنا إلبعوهنإلا إلأش ن إلمه إلالتح و !إل

 مسبيإلال  أإلف إلالعنا إلالبشميإلأ عنزإلمسبيإلال  أإلف إلالو و إلالعلا اإل 
 العمة إلأكإلارحهنهإلالاسب يإلإلبنالمتانات نإلفالإلتتأثمإلالتهمكلكجونإلكالت بو نتإلالعلاويإلتاتن إلبحونوpre-

judgementال ن   إلاااإلرإلاث إلتأثمإلالعنا إلالبشميإلب ناإلإلاالمتاناأكإلإل 
 بذذذنروااإلالبشذذذميإلكتمهوذذذ دإل لذذذ إلتحلوذذذ إلالذذذمكاب إلبذذذو إلالحذذذكاثإلك الةت ذذذنإلباتج ذذذنتإلالجمواذذذيإلإلاالمت ذذذنا

نتإلالمكتوموذيإلكاام ذنكإلالبذوم إلفذ إلة ذنونإلكاامهنبإلأههإلا إل ونعإلالج وإلالبشذميإلفذ إلسلسذليإلالتح و ذ
 التع وبإلكااهمادإلالانويإلكالاعمكياإل

 أو نإلتجموبإلاس كل إلالتح و إلالتأثوماتإلالم سويإلال نمةإلالمنتجيإل ذ إلالاانمسذيإلال نمجذيإل ذ إلال ذنمك إل
فذذذ إلحذذذنالتإلالتعذذذ وبإلكال  ذذذمإلحوذذذثإلأثبتذذذتإلالعووذذذوإلاذذذ إلالوماسذذذنتإلتعذذذمضإلالهثوذذذمإلاذذذ إلأفذذذماوإلالعاذذذ إل

اتإلم سويإلبنلهيإلف إلاماح إلا تل يإلا إلأ انمههإل موإلاللجكاإلإلذ إلاانمسذيإلالتعذ وبإلفذ إلالشم  إللتأثومإل
  ال هإلارام اإل

 إل
 التحديات أمام التطبيقات العممية والتكنولوجية: 

إلذذ إلالت بو ذذنتإلالعلاوذذيإل ات ذذنإلكأوكات ذذنإلاذذ إلبذذماا إلإلاالفت ذذنموإلالاعلكانتوذذيإلكالتهمكلكجوذذيإلالبموذذيإلالتحتوذذي ا1
ااذنإلوالذعبإلاسذت واا نإلكتكظو  ذنإلل واذيإلأسذماضإلالتح وذ إليإلsoft and hard waresكاعذواتإل)
  ل إلا نل  إلال نمك إلفعلوناإلإلكاالستوال الجمن  إل

 إلهم نإلت بو إلالتهمكلكجونإلالات كمةاإلإل إلالاكاموإلالبشمويإلالت إلواإلاالفت نمالاكاموإلالبشمويوإل ا4
وذذيإلالا لكبذذيإلفذذ إلاعناذذ إلالتهل ذذيإلالعنلوذذيوإلحوذذثإلتحتهذذمإلبعذذضإلالذذوك إلإمتذذنجإلالاعذذواتإلكالاذذكاوإلالهواون  ا٩

 التحلو إلكت كهإلببوع نإلبتهنلوزإل نلويإلجوا
الك  إلالاجتاع وإلالهثومإلا إلالبلوا إلالعمبوذيإلتجذوإلا نكاذيإلشذوووةإلفذ إلت بوذ إلالا مجذنتإلالعلاوذيإلفذ إل ا2

هشذذزإلحوذذثإلت شذذ إلالعووذذوإلاذذ إلالاجتاعذذنتإلالعمبوذذيإلاذذ إلإلDNAاعناالت ذذنإلالبشذذمويإلكام ذذنإلتحلوذذ إلا إل
ناإلااذذنإلوحذذوثإلله ذذنإل ناذذنإلأكإلاسذذت واهإلالاعلكاذذنتإلاذذ إلةبذذ إلارج ذذ ةإلارمسذذنبإلالح و وذذيإللذذبعضإلاالبمذذ

ب ذذذ دإلالاعمفذذذيإلأكإلالتشذذذووإلالتل ذذذن  إللا ذذذنهوهإلإلالاذذذكا مو إلكابتذذذ ا اراموذذذيإلفذذذ إلسوذذذمإلأسما ذذذ نإلاراموذذذيإل
 االمسنبإلكالح نظإل ل إلك عوت نإلوا  إلالاجتاعنتإل ناليإلال بلويإلام ناإل

 

 التوصيات 
  :مؤسسات المجتمع المدني 

اؤسسذذنتإلكامظاذذنتإلالاجتاذذ إلالاذذوم إلالاحلوذذيإلكااةلواوذذيإلت ذذكومإلبذذماا إلتك كوذذيإلكبمذذناإل لذذ إلا تلذذزإل
يإلفذذ إلت بذذ إلالت بو ذذنتإلالعلاوذذيإلالاذذكا مو مفذذ إلك ذذ إلالجا ذذكمإلالعذذنهإل)إلةذذوماتإلاؤسسذذويإلاعموذذيإلبهو وذذي
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 نالذذيإلالتذذ إلتتعلذذ إلبنلهشذذزإل ذذ إلهكوذذنت هإلاذذ إلالاوافعذذيإلالهنالذذيإلفذذ إلالحذذ إلالعذذنهإلفذذ إلال الكالذذويإل
اإلأو ذذنإلوجذذبإل لو ذذنإلت ذذكومإلبذذماا إللبمذذناإلالث ذذيإلبذذو إلاؤسسذذنتإلالعوالذذيإلامت نهذذنتالش الذذويإل ذذوإلأوذذيإل

كبو إلاهكمنتإلالاجتا إلحت إلواه إلمأبإلالالوعإلالاتاث إلفذ إلاالت ناذنتإلالاتبنولذيإلفواذنإلو ذ إلح ذك إل
 اامسن إلكأها نإلالح إلف إلكجكوإلبو يإل نلويإلا إلهنفيإلأشهن إلالتع وبإلكااهماداإل

  حقوق ارنسان: المؤسسات الدولية المعنية بقضايا 
وجبإلت كومإلا ووإلا إلالبماا إلكالج وإلالاعم إلبتكفومإلالاكاموإلالانلويإلالا الاليإلللبلوا إلالمناوذيإلالتذ إل
تحتذذذنجإللتهمكلكجوذذذنإلالتح وذذذ إلالجمذذذن  إلكاهنفحذذذيإلاامهذذذنبإلكوجذذذبإلالاوافعذذذيإل ذذذ إلحذذذ إلهذذذ دإلالذذذوك إلفذذذ إل

العناذذذيإلكك ذذذعويإلإلالحالذذذك إل لذذذ إلت بو ذذذنتإلالعلذذذكهإلالات واذذذيإلبأسذذذعنمإل نولذذذيإلكات  ذذذيإلاذذذ إلاكا منت ذذذن
فذذ إلهو وذذيإلاجتاعنت ذذنإل اتإلالاذذكاموإلالانلوذذيإلالاحذذوكوةاإلأو ذذنإلوجذذبإلت ذذكومإلبذذماا إلوكلوذذيإل ذذ إلالتعلذذوهإل

مشذذمإلت بو ذذنتإلالعلذذهإلفذذ إلامنه ذذيإلالتعذذ وبإلكتحسذذو إلأك ذذنعإلالسذذجمناإلكالاحتجذذ و إلبنا ذذنفيإلإلذذ إل
 أ انل هإلالوا ايإلف إلالوفنعإل  إلح ك إلاامسن إلبشهل نإلالعنلا اإل

 ية )أجهزة إنفاذ القانون(: المؤسسات األمن 
م ذذذن إلال ذذذنمك إل  وذذذنوةإلالتكجذذذ إلمحذذذكإلالت بو ذذذنتإلالعلاوذذذيإلكالتهمكلكجوذذذيإلفذذذ إلالتح و ذذذنتإلك واذذذيإلالعوالذذذيإلكاا

إلامت ذذنككتذذوموبإلأفماوهذذنإل لذذ إلالذذك إل الكالذذويإلالاذذكا مو إلك ذذان إلحانوذذيإلإمث ذذهإلالش الذذ إلك ذذوهإل
نوذذذيإلاتكاجذذذوةإلفذذذ إلال ذذذنمك إلكالاعمكوذذذيإلبذذذأيإلشذذذه إلاذذذ إلاالشذذذهن إلكأ إلتهذذذك إلهذذذ دإلالحاإلالانووذذذيح ذذذكة هإل

 كالاانمسنتاإل
  :المراكز العممية في عالمنا العربي 

محتذذنجإلإلذذ إلا وذذوإلاذذ إلبذذ  إلالكةذذتإلكالج ذذوإلكالاذذكاموإلفذذ إلسذذبو إلت ذذكومإلامتجذذنتإل لاوذذيإل مبوذذيإلةنبلذذيإل
للتكظوزإلفذ إلالتح وذ إلالجمذن  إلهاذنإلوحذوثإلفذ إلوك إلالهذمبإلكا إلوذتهإلالتعذنك إلبذو إلهذ دإلالاماهذ إلكبذو إل

 نمك اإلاؤسسنتإلإم ن إلال 
   :ارعالم وقيادات المجتمع 

ت ذذكومإلبذذماا إلإ الاوذذيإلكاجتاعوذذيإللاسذذنموةإلالتكجذذ إلمحذذكإلالت بو ذذنتإلالعلاوذذيإلفذذ إلكسذذن  إلالهشذذزإل ذذ إل
بهذذمضإلتكظو  ذذنإلفذذ إلالهشذذزإل ذذ إلا ذذنل  إلإلالاذذكا مو ال كوذذيإلكالتتبذذ إلكبمذذناإلالال ذذنتإلالاعلكانتوذذيإل ذذ إل

 وياإلال نمك إل ناليإلا إلالاجاك نتإلااجمااويإلكاامهنبويإلكالا ووو إللألا إلال كا إلللاجتاعنتإلالعمب


