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العلم والكتيبات الإر�شادية القانونية
متهيد

�إن م�رشوع �لكتيبات �لإر�شادية �لق�شائية هو تعاون فريد بني �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية، و�جلمعية �مللكية، 
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�ملختلفة، لكن �لعلم �لذي ترتكز عليه و�ملنهجيات �ملتبعة تبقى ثابتة. لهذ� �ل�شبب لدينا �لثقة �أن هذه 
�لكتيبات �لإر�شادية �شتكون مفيدة للعديد من �لوليات �لق�شائية يف كافة �أنحاء �لعامل، و�شت�شاعدها يف 

فهم �ملو��شيع �لعلمية. 

تر�أ�ض �إ�شد�ر هذ� �لكتيب �لإر�شادي حول �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي �لقا�شية ر�فرتي، �حلا�شلة على 
و�شام قائد يف �لإمرب�طورية �لربيطانية، و�لربوف�شورة نييف ِنك د�يد، زميلة �جلمعية �مللكية يف �إدنربة. 

ونحن يف غاية �لمتنان لهما، وللمدير �لتنفيذي للجمعية �مللكية د. جويل ماك�شتون، �حلا�شلة على و�شام 
قائد يف �لإمرب�طورية �لربيطانية، و�لرئي�ض �لتنفيذي �ل�شابق للجمعية �مللكية يف �إدنربة د. ويليام دنكان، 

و�أع�شاء �ملجموعة �لتوجيهية للكتيبات �لإر�شادية، وجمل�ض �إد�رة �لتحرير، وجمموعة �لكّتاب. يرجى 
مر�جعة �ل�شفحة �خللفية لالطالع على �لقائمة �لكاملة ملن مت توجيه �ل�شكر و�لتقدير لهم. 

�شري فينكي راماكري�شنان
رئي�ض اجلمعية امللكية 
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1.1 احلم�ض النووي والعلم اجلنائي

كان �شري �أليك جيفريز هو �أول من �قرتح حتديد ب�شمة �حلم�ض �لنووي، وذلك يف عام 1984 عندما وجد 
�أنه مُيكن �لتمييز بني �لأ�شخا�ض على �أ�شا�ض �ختالفات ي�شهل ك�شفها يف �حلم�ض �لنووي لديهم. و�أول مرة 

��شُتخدمت فيها ب�شمة �حلم�ض �لنووي يف ق�شية جنائية يف �ململكة �ملتحدة كانت يف �لتحقيقات �لتي 
جرت يف عامي 1983 و1986 ب�شاأن �غت�شاب وقتل كل من ليند� مان ودون �آ�شوورث. ففي تلك �لق�شية، 
متت تربئة ريت�شارد باكالند من خالل حتليل حم�شه �لنووي عام 1987، و�ُدين لحقا كولني بيت�شفورك 

بارتكاب �جلرميتني. ومنذ 1987، جرى تكري�ض �لكثري من �لأبحاث و�ملو�رد من �أجل تطوير وحت�شني 
تقنيات حتليل �حلم�ض �لنووي. ويف عام 1995 �أن�شئت قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي يف 

�ململكة �ملتحدة من �أجل رفع �لقدرة على ��شتخد�م �لب�شمات �لور�ثية يف �لتحريات، وللتعرف على �أ�شحاب 
�ل�شو�بق. وعلى �مل�شتوى �لعاملي، �أ�شبحت غالبية �لدول ت�شتخدم �لآن �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي 
ب�شكل �أو باآخر. �لأ�شئلة �لرئي�شية �لتي ُيطلب من علماء �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي معاجلتها هي: 

من هو �شاحب �حلم�ض �لنووي؟   .1

من �أي من �شو�ئل �جل�شم جاء �حلم�ض �لنووي؟   .2

كيف و�شل �حلم�ض �لنووي �إىل �ملكان �لذي ُوجد فيه؟   .3

هل مت تقدمي �لنتائج بطريقة من�شفة ومتو�زنة؟   .4

�إذ� توفرت كمية كافية من �حلم�ض �لنووي، تكون قر�ءة �لب�شمة من عينة ماأخوذة من �شخ�ض و�حد عملية 
مبا�رشة وو��شحة، ومُيكنها �أن تقدم دليال علميا قويا �إما ل�شتبعاد �أو تاأكيد �أن �شخ�شا ما هو م�شدر 

حمتمل لذلك �حلم�ض �لنووي. ويتم ذلك من خالل ح�شاب وتقدير �حتمال �لتطابق، �أي عن طريق �حل�شاب 
�لإح�شائي ملدى ندرة تطابق �أي ب�شمة حم�ض نووي بني �أفر�د �ملجتمع. 

وقد �أدى �لتطور �لتكنولوجي �لذي طر�أ على حتليل �حلم�ض �لنووي، و�لذي نتج عنه �لقدرة على حتليل 
كميات �أ�شغر من �حلم�ض �لنووي، �إىل تطور�ت كربى يف هذ� �ملجال. وهذه �لقدر�ت �أثارت م�شائل هامة 

تتعلق مبا يلي: 

فهم كيفية حدوث تلوث �حلم�ض �لنووي و�حلد منه.   .1

قر�ءة عينات معقدة من �حلم�ض �لنووي.   .2

1. املقدمة ونطاق البحث 

�لغر�ض من هذ� �لكتيب �لإر�شادي هو تقدمي ما يلي: 
1.  �رشح علمي لالأ�شاليب �حلالية يف حتليل �حلم�ض �لنووي �مُل�شتخدم للتعّرف على هوية �شخ�ض �شمن 

�شياق �لعلم �جلنائي. 

2.  دليل �إر�شادي للق�شاة فيما يخ�ض حمدودية �لتف�شري �ل�شائد حاليا، و�لتقييمات �لتي مُيكن �لتو�شل 
�إليها، بحيث يكونو� على در�ية كافية لدى �تخاذهم لقر�ر�ت ب�شاأن �لأدلة �لقائمة على �حلم�ض �لنووي. 

3.  دليل �إر�شادي جمز�أ �إىل �أق�شام توفر �ملعلومات �لأ�شا�شية فيما يتعلق بتحليل �حلم�ض �لنووي �مُل�شتخدم 
يف �لعلم �جلنائي. 

�لق�شم 1 يعطي مقدمة للحم�ض �لنووي و��شتخد�مه كاإحدى �أدو�ت �لعلم �جلنائي، وكذلك طبيعة �مل�شائل �لتي 
مُيكن معاجلتها بالطرق �لأكرث �شيوعا يف حتليل �حلم�ض �لنووي. 

�لق�شم 2 يتطرق �إىل �مل�شائل �ملحددة �لتالية من حيث �شلتها بالعلم �جلنائي: 

ما هو �حلم�ض �لنووي؟   .1

كيف ُيورث �حلم�ض �لنووي؟   .2

�أية �أجز�ء من �حلم�ض �لنووي يجري حتليلها، وكيف يتم �لتو�شل لب�شمة �حلم�ض �لنووي؟  .3

كيف ُتقاَرن وُتف�رّش ب�شمات �حلم�ض �لنووي؟    .4

كيف يتم تقييم ب�شمات �حلم�ض �لنووي �مُلختِلطة؟   .5

ما هي حدود �إمكانيات �لتعرف على ب�شمات �حلم�ض �لنووي يف �لعينات �ملعقدة؟   .6

بع�ض من تلك �ملجالت و�مل�شائل �رُشحت بتو�شع يف �ملالحق من 1 �إىل 3. وهناك �أمثلة يف �مللحق 4، 
وقائمة بامل�شطلحات يف �مللحق 5. 

�أما �لق�شم 3، فيلقي نظرة متعمقة وموجزة على م�شتقبل جمالت �لتطور فيما يتعلق بالتو�شل لب�شمة 
�حلم�ض �لنووي، بينما يقدم �لق�شم 4 موجز� لأحدث ما تو�شل �إليه �لعلم يف هذ� �ملجال، مبا يف ذلك حدود 

�لإمكانات �حلالية. 
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FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS 9

2. Science

DNA is composed of four chemical constituents (labelled A, T, C and G), known as 
bases, attached to a sugar backbone which can form a strand millions of bases long. 
There are two such strands in DNA, which run in opposite directions. The bases pair 
up to form a twisted ladder. Each base pairs exclusively with one other base on the 
opposite strand: A to T and G to C. This means that when the strands separate, each 
one can act as a template to reproduce the other precisely. The linear sequence of 
bases can act as a code, providing the instructions for many biological functions.  
Figure 1 shows how the bases in DNA are held in paired strands which naturally twist 
into a double helix structure. Each cell in the human body contains 6,500,000,000 pairs 
of bases. The full complement, 3 metres in length, is termed the genome. It is packaged 
into 23 different pairs of chromosomes. During the formation of sperm or eggs, the 
chromosome pairs are separated with one member of each pair randomly allocated  
to each sperm or egg. When an egg and sperm fuse during fertilisation, the full set of  
23 pairs is re-established. This means that half of a child’s DNA comes from the mother 
and half from the father, and full siblings will on average share half of their DNA.

FIGURE 1

Basic representation of DNA (image adapted from Creative Commons).

Cell

Chromosome

Nucleus

Base Pairs

2. علم احلم�ض النووي 

يتكون �حلم�ض �لنووي من 4 مكونات كيميائية )ت�شمى G، C، T، A( وُتعرف بالقو�عد، وهي ملت�شقة 
بعمود فقري �شكري مُيكنه �أن ي�شكل خيطا من ماليني من تلك �لقو�عد. يحتوي �حلم�ض �لنووي على خيطني 
من تلك �خليوط ي�شري�ن يف �جتاهني متعاك�شني. وتتحد �لقو�عد فيهما يف �أزو�ج لت�شكل �شلما ملتويا. وتتحد 

كل قاعدة ح�رشيا مع قاعدة معينة على �خليط �ملقابل، �إذ تتحد A مع T، وكذلك G مع C. وهذ� يعني 
�أنه عندما ينف�شل �خليطان ميكن لكل و�حد منهما �أن ي�شكل قالبا يعيد متثيل �لآخر مبنتهى �لدقة. وميكن 
لال�شطفاف �خلطي للقو�عد �أن ي�شكل رمز� يوفر �لتعليمات للعديد من �لوظائف �لبيولوجية. ُيظهر �ل�شكل 1 
كيف تتحد �لقو�عد يف �حلم�ض �لنووي على �شكل خيوط من �لأزو�ج، وتلتوي ب�شكل طبيعي لت�شكل هيكال 

لولبيا مزدوجا. حتتوي كل خلية يف �جل�شم �لب�رشي على 6,500,000,000 زوج من �لقو�عد، ي�شل طولها 
�إىل 3 �أمتار، وتعرف بكاملها باجلينوم. ويق�ّشم �جلينوم �إىل 23 زوجا خمتلفا من �لكروموزومات. وخالل 

مرحلة ت�شكل �حليو�نات �ملنوية �أو �لبوي�شات، تنف�شل �أزو�ج �لكروموزومات بحيث يذهب فرد من كل 
زوج ب�شكل ع�شو�ئي �إىل كل حيو�ن منوي �أو بوي�شة. وعند �حتاد �حليو�ن �ملنوي مع �لبوي�شة خالل عملية 

�لتلقيح، ُيعاد ت�شّكل �ملجموعة �لكاملة �ملكونة من 23 زوجا، ما يعني �أن ن�شف �حلم�ض �لنووي للطفل 
ياأتي من �لأم، و�لن�شف �لآخر من �لأب. وباملتو�شط يتطابق ن�شف �حلم�ض �لنووي لدى �لأ�شقاء �لذين هم 

من نف�ض �لأم و�لأب. 

ُطوِّرت جمموعة متنوعة من بر�مج �لكمبيوتر لقر�ءة �لعينات �ملعقدة للحم�ض �لنووي، بال�شتعانة بنطاق 
و��شع من �لطرق �لإح�شائية. ويف �ململكة �ملتحدة، حُتدد مدونة �ملمار�شات و�ل�شلوك للهيئة �لتنظيمية للعلم 

�جلنائي متطلبات �لتحقق من بر�مج �لكمبيوتر �مُل�شتخدمة لقر�ءة عينات حم�ض نووي معقدة وخمتلطة. 
وهذ� ي�شتدعي: 

حتديد زمرة ب�شمات �حلم�ض �لنووي �لتي ُي�شتخدم برنامج �لكمبيوتر لتحليلها.   .1

�إظهار �أن �لنموذج �لذي ي�شتخدمه �لربنامج ي�شلح لتلك �لب�شمات.   .2

3.  �لتحقق علميا من مالءمة برنامج �لكمبيوتر ليعالج حتديد� زمرة �لعينات ذ�ت �ل�شلة �لتي ُي�شتخدم 
لقر�ءتها. 

4.  �إ�شد�ر بيان با�شتكمال �لتحقق. ويجب �أن يحدد �لبيان ب�شكل و��شح �ل�شتخد�مات �لتي مت من �أجلها 
�لتحقق من �لو�شيلة، و�أية نقاط �شعف ونقاط قوة وحدود �لإمكانات. 

هناك �لآن قاعدة �أبحاث علمية �آخذة يف �لتطور ب�شاأن تقييم كيفية �نتقال �حلم�ض �لنووي �إىل �لأج�شام 
و�لأ�شياء. ويعتمد خرب�ء �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي على �ملن�شور�ت �لعلمية وكذلك على خرب�تهم 

ومعرفتهم للظروف �لتي حتيط بكل ق�شية. 
ال�شكل 1

 .)Creative Commons لتمثيل �لأ�شا�شي للحم�ض �لنووي )�لر�شم معدل عن ن�شخة موؤ�ش�شة�

89

�خللية
�لكروموزوم

�لنو�ة

�أزو�ج �لقاعدة



�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم

 

FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS 11

2.2 DNA analysis in forensic science – Y chromosome DNA
A second form of DNA analysis involves study of loci found only on the male specific 
Y chromosome. Y chromosome DNA is inherited by sons from their father with little 
change between the generations. As a consequence, the profiles generated from Y 
chromosome DNA are very similar between males with a shared direct male ancestor, 
with only very rare mutations leading to differences between males who share their Y 
chromosome. Analysing Y chromosome STRs can be helpful where there is a mixture  
of DNA from male and female contributors, for example, in a sexual assault case.

FIGURE 2

STRs of different lengths of repeating units of four bases (represented by GATA)  
on a single strand of DNA from three different people at the same locus.

GATACTAG Person 1CTAG CTAG CTAG CTAGGATAGATA GATAGATA GATAGATA GATA

8 repeating units

CTAG Person 2CTAG CTAG CTAGGATA GATAGATA GATA GATAGATA GATAGATA GATA

9 repeating units

CTAG Person 3CTAG CTAGGATA GATAGATA GATA GATAGATA GATAGATA GATA GATA

10 repeating units

مُيكن �أن تطر�أ تغري�ت على ت�شل�شل �لقو�عد يف خيط �حلم�ض �لنووي )�أي �لطفر�ت( نتيجة حلدوث �أخطاء 
يف عملية ن�شخ �أو �إ�شالح �حلم�ض �لنووي. وقد يكت�شب �لفرد نتيجة لذلك من 30 �إىل 100 طفرة باملقارنة 

مع �جلينوم لكل من �لأب و�لأم. وهذ� �لتدفق �ملتو��شل للطفر�ت �جلديدة �أتاح تر�كم �لختالفات عرب 
�لأجيال، بحيث �أ�شبح �حتمال تطابق �جلينوم بني �شخ�شني �شئيال لدرجة ل ُتقا�ض. و�ل�شتثناء هو �لتو�ئم 

�ملتطابقة، �إذ يتطابق حم�شهم �لنووي با�شتثناء �لطفر�ت �جلديدة. 

يركز �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي على فح�ض �أق�شام معينة من �حلم�ض �لتي ُيعرف عنها �أنها تتفاوت 
بني �لأ�شخا�ض، من �أجل �لتو�شل �إىل ب�شمة �حلم�ض �لنووي. و�جلزء �لذي يتم فح�شه ُي�شمى “�ملو�شع 

�جليني”، وهو مو�شع فريد على �متد�د �حلم�ض �لنووي للكروموزوم ويت�شف بت�شل�شل معني للقو�عد. حاليا 
ل يتم حتليل كامل �جلينوم ل�شخ�ض ما من �أجل �لو�شول �إىل ب�شمة حم�شه �لنووي. ذلك يعني �أن ب�شمة 

�حلم�ض �لنووي، جزئيا �أو كليا، تكون ُم�شرتكة بني �أكرث من �شخ�ض. لذ� يركز �لتحليل �لإح�شائي لبيانات 
�حلم�ض �لنووي يف �حلالت �جلنائية على معرفة مدى �لأهمية �لتي يجب �أن ُتعطى للت�شابه يف ب�شمة 

�حلم�ض �لنووي بني �شخ�ض ُم�شتبه به يف ق�شية ما، و�حلم�ض �لنووي �ملاأخوذ من م�رشح �جلرمية كدليل 
جنائي. 

�مللحق 1 ُيعطي �رشحا �أكرث تعمقا عن ور�ثة �حلم�ض �لنووي و��شتخد�مه يف �لعلم �جلنائي. 

STR 1.2 حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي - التكرارات الق�شرية املرتادفة

عادة ل يتم حتليل �شوى �أجز�ء �شغرية من �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض بحثا عن دليل جنائي. و�لأجز�ء 
�لتي يجري حتليلها ُتدعى “تكر�ر�ت ق�شرية مرت�دفة” STR. و�لطفر�ت �لتي توؤثر على عدد �لتكر�ر�ت 

�شائعة ن�شبيا، بحيث �أنه يوجد عادة �شمن جمموعة من �لب�رش �لعديد من �لن�شخ �ملختلفة للحم�ض �لنووي 
يف �ملو�شع �جليني للتكر�ر�ت �لق�شرية �ملرت�دفة باأطو�ل خمتلفة متكررة. وت�شمى هذه �لن�شخ �ملختلفة 

بالأليالت )alleles( )�ل�شكل 2(. 

�إن وترية ظهور �أليل معني )�أي عدد حمدد من �لوحد�ت �ملتكررة( يف �ملو�شع �جليني �لذي جرى �ختباره 
يف جمموعة معينة من �لنا�ض يوفر مقيا�شا ملدى �شيوع هذ� �لأليل يف تلك �ملجموعة. وهذه �ملعلومة هامة 

حل�شاب �حتمالت �لتطابق. فاإذ� مت حتليل تكر�ر مرت�دف ق�شري STR و�حد، ف�شيكون هناك عدد كبري من 
�لنا�ض يحملون نف�ض �لأليل، مبح�ض �ل�شدفة. لذ� من �ل�رشوري حتليل عدد من مو��شع STR �ملختلفة 

ل�شمان �أن �حتمال �أن تكون لدى �شخ�شني ل �شلة قر�بة بينهما ب�شمتان ور�ثيتان متطابقتان �شئيل جد�. 
ومع �لوقت �زد�د عدد مو��شع STR �ملختلفة �لتي مت حتليلها مع تطور �لتكنولوجيا. ومنذ 2014 جرى 

فح�ض 16 مو�شعا جينيا يف �ململكة �ملتحدة. ويف بع�ض �حلالت يف ��شكتلند� جرى فح�ض 23 مو�شعا 
جينيا. 

Y 2.2 حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي - احلم�ض النووي يف الكروموزوم

هناك نوع ثان من حتليل �حلم�ض �لنووي، وهو ي�شمل در��شة �ملو��شع �جلينية �لتي توجد فقط على 
�لكروموزوم �لذكري Y. �حلم�ض �لنووي يف �لكروموزوم Y ُيورث لالأبناء �لذكور من �آبائهم مع �ختالف 

 Y ل ُيذكر بني �لأجيال. ونتيجة لذلك، تكون �لب�شمات �لور�ثية �مل�شتقة من �حلم�ض �لنووي للكروموزوم
مت�شابهة جد� بني �لذكور �ملنحدرين مبا�رشة من ذكر و�حد، مع طفر�ت نادرة جد� فقط توؤدي �إىل �ختالفات 

بني �لذكور �لذين يت�شاركون نف�ض �لكروموزوم Y. ومُيكن لتحليل STR للكروموزوم Y �أن يكون مفيد� يف 
حال وجود خليط من �حلم�ض �لنووي من ذكر و�أنثى يف حادثة �عتد�ء جن�شي على �شبيل �ملثال. 

تكر�ر�ت ق�شرية مرت�دفة STR باأطو�ل خمتلفة وبوحد�ت متكررة باأربع قو�عد )متثلها �لقو�عد GATA( على 
خيط و�حد للحم�ض �لنووي من ثالثة �أ�شخا�ض خمتلفني يف نف�ض �ملو�شع �جليني. 

ال�شكل 2
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2.3 DNA analysis in forensic science – mitochondrial DNA
It is also sometimes helpful to analyse mitochondrial DNA (mtDNA) which is contained 
in small structures (called mitochondria) within cells. They are found in the cell body, 
rather than in the nucleus. The mitochondrial genome consists of only 16,500 bases, 
arranged in a circle (Figure 3). In contrast to the presence of only two parental copies 
of the nuclear DNA, there are thousands of copies of mitochondrial DNA in the same 
cell. Both males and females have mitochondrial DNA but it is exclusively inherited from 
the mother. All of a mother’s children have the same mitochondrial DNA, which is the 
same as that of all their relatives in the same maternal line. Because of the many copies 
of mitochondrial DNA present in a cell, this analysis is useful when there is a minute 
amount of DNA present or when the DNA sample is very old and has broken down.  
STR profiling and mtDNA / Y chromosome analysis are distinctly different and there  
are many more individuals who would have matching mtDNA profiles by chance than 
with STR profiling.

Appendix 2 provides more in-depth information on how DNA is analysed and how  
a DNA profile is obtained.

FIGURE 3

Mitochondrial and nuclear DNA (image adapted from Creative Commons).

Cell

Mitochondria

Mitochondrial DNA

Nucleus

Chromosome

3.2 حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي - احلم�ض النووي للميتوكوندريا

من �ملفيد �أي�شا �أحيانا حتليل �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا )mtDNA( �ملوجود يف ت�شّكالت �شغرية 
د�خل �خلاليا )ت�شمى “ميتوكوندريا”(. وهذه �لت�شّكالت توجد يف ج�شم �خللية ولي�ض يف نو�تها. يتاألف 

جينوم �مليتوكوندريا فقط من 16,500 قاعدة مرتبة على �شكل د�ئرة )�ل�شكل 3(. وخالفا لوجود ن�شختني 
فقط من �حلم�ض �لنووي للنو�ة من �لأبوين، هناك �آلف من �لن�شخ من �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا 

بنف�ض �خللية. ويف خاليا كل من �لذكور و�لإناث حم�ض نووي للميتوكوندريا، لكنه ُيوّرث فقط من �لأم. 
فكل �أبناء �لأم لديهم نف�ض �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا، وهو نف�شه �لذي يوجد لدى جميع �أقربائهم من 

طرف �لأم. ونظر� لوجود �لكثري من ن�شخ �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا يف �خللية، يكون ذلك �لتحليل مفيد� 
عندما تكون هناك كمية �شئيلة جد� من �حلم�ض �لنووي، �أو عندما تكون عينة �حلم�ض �لنووي قدمية جد� 
ومتحللة. هناك �ختالف كبري بني حتديد ب�شمة STR من جهة، وحتليل �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا �أو 

للكروموزوم Y من جهة �أخرى. و�أعد�د �لأ�شخا�ض �لذين يحملون بال�شدفة ب�شمة متطابقة للحم�ض �لنووي 
 .STR للميتوكوندريا �أكرث بكثري من �أولئك �لذين تتطابق لديهم يف ب�شمة

�مللحق 2 يعطي معلومات �أكرث تعمقا عن كيفية حتليل �حلم�ض �لنووي وكيفية �حل�شول على ب�شمته. 

4.2 مقارنة ب�شمات احلم�ض النووي

1.4.2 جمع عينات �حلم�ض �لنووي - جتنب �لتلوث

يجب جمع �لأدلة �لبيولوجية من موقع �جلرمية بحر�ض، و�أن ُتنقل وحُتفظ بال�شكل �ل�شحيح قبل �إخ�شاعها 
للفح�ض. و�لنحو �لأف�شل حلفظ �لأدلة �لبيولوجية هو �حلفاظ عليها جافة و/�أو جممدة. ومُيكن تعريف 

�لتلوث بالن�شبة لتحليل �حلم�ض �لنووي باأنه �إدخال حم�ض نووي �آخر دخيل )�أو مو�د بيولوجية حتتوي 
على حم�ض نووي( على �لعينة. �إن عملية حتديد �لب�شمة �لور�ثية ح�شا�شة جد�، وتتطلب عناية فائقة 

ل�شمان �أل تتاأثر �لنتائج بالتلوث. وب�شبب تلك �حل�شا�شية، قد يحدث تلوث بحم�ض نووي �آخر دخيل رغم 
�حلذر �ل�شديد، وعادة ما تتم مر�قبته يف �ملخترب�ت. وعلى �خلبري �جلنائي �أن ي�شتخدم كافة �ملعلومات 

�مُلتاحة ملعرفة ما �إن كان قد ح�شل تلوث و�أثر على �لنتائج يف حالة معينة. 

2.4.2 تقدير �لقيمة �لإح�شائية لتطابق ب�شمة ور�ثية و�حدة 

�إذ� كان هناك تطابق بني ب�شمات STR لعينتني من �حلم�ض �لنووي، فهناك �إذ� ثالثة تف�شري�ت حُمتملة: 

�أن يكون �مُل�شتبه به هو م�شدر �لعينة.   .1

�أن تكون �لعينة من �شخ�ض ثان ب�شمته �لور�ثية ُتطابق ب�شمة �مُل�شتبه به.   .2

�أن يكون �لتطابق �لإيجابي خاطئا نظر� حلدوث تلوث �أو ب�شبب خطاأ �آخر.   .3

 �إن �حتمال �لتطابق هو تقدير لإمكانية )�أو �حتمال( �لتو�شل �إىل ب�شمة حم�ض نووي يكون م�شدرها 
�شخ�شا غري �مل�شتبه به ول ميت له ب�شلة قربى. وهناك �رشح مو�شع لذلك يف �مللحق 3. 

1.2.4.2 ب�شمات �حلم�ض �لنووي �ملعقدة 

يف بع�ض �حلالت قد تكون كمية �حلم�ض �لنووي يف �لعينة �أقل من �ملطلوب، �أو قد تكون ذ�ت نوعية رديئة 
)متحللة(، �أو �أن يكون �حلم�ض �لنووي م�شدره عدة �أ�شخا�ض )خمتلط(. ويف حالة كهذه، يجب توخي �حلذر 

يف قر�ءة ب�شمة �حلم�ض �لنووي. وهناك د�ئما نقطة ل مُيكن بعدها �إيجاد قر�ءة ت�رشح بكفاءة م�شتوى 
�لتباين يف ب�شمة ور�ثية ذ�ت جودة منخف�شة. ولي�ض هناك طريقة �شهلة مب�ّشطة لتحديد �حلد �لأدنى من 

جودة �لب�شمة �لور�ثية �لالزمة لقر�ءة دقيقة. وعلى �خلبري �جلنائي �أن يظل د�ئما �شمن �لنطاق �مُلثبت 
علميا لطرق قر�ءة �لب�شمات با�شتخد�م �لتجهيز�ت �ملختربية و�لختبار�ت ذ�ت �ل�شلة، ويجب �أل يحاول 

قر�ءة �لب�شمات �لتي تخرج عن هذ� �لنطاق. 

ال�شكل 3
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2.2.4.2  �لعو�مل �لتي يجب �أخذها باحل�شبان يف تقييم وحتديد �أهمية ب�شمة �حلم�ض �لنووي كدليل 

عند تقييم ب�شمات حم�ض نووي متطابقة، من �ملهم معرفة كيف و�شل �حلم�ض �لنووي �إىل مكان معني. 
ومعرفة �ملادة �لتي جاء منها �حلم�ض �لنووي ُت�شاعد يف عملية �لتقييم هذه. و�لختبار�ت �حلالية على 

�شو�ئل �جل�شم لي�شت حا�شمة، وقد ل يتمكن علماء �لأدلة �جلنائية من �أن يجزمو� ب�شاأن �شائل �جل�شم �لذي 
كان م�شدر ب�شمة �حلم�ض �لنووي. كما �أنه ميكن لعينات �أخرى )�ل�شعر، �جللد ... �لخ( �أن تكون م�شدر� 

لب�شمة �حلم�ض �لنووي. 

ميكن يف بع�ض �حلالت �نتقال �حلم�ض �لنووي من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل �ل�شخ�ض )ب( ثم �إىل �ملادة 1 )“�نتقال 
ثانوي”( �أو من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل �ملادة 1 ثم �إىل �ل�شخ�ض )ب( ثم �إىل �ملادة 2 )“�نتقال ثالثي”(. ويف كلتا 
�حلالتني، ميكن �أن تتو�جد �آثار من �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )�أ( على مادة ما حتى ولو مل يكن قد مل�شها 

ب�شكل مبا�رش. كما �أنه من �ملمكن متاما �أل يتو�جد �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )ب( على �ملادة �لتي كان 
قد لم�شها ب�شكل مبا�رش. ويف بع�ض �حلالت )ولي�ض د�ئما( قد يكون من �ملمكن �إجر�ء تقييم مقارن بني 

�لتف�شري�ت �لبديلة لتو�جد �حلم�ض �لنووي. 

يقدم �مللحق 3 مزيد� من �ملعلومات فيما يخ�ض تقييم ب�شمة �حلم�ض �لنووي، ودرجة �أهميتها كدليل، على 
�شوء بع�ض �لعو�مل مثل �نتقال �حلم�ض �لنووي وثباته. 

3. امل�شتقبل 

يبحث �لعلماء عن طرق جديدة للتعامل مع �حلم�ض �لنووي ميكن �أن ت�شاعدهم، على �شبيل �ملثال، يف توقع 
نوعية ب�رشة �ل�شخ�ض، �أو �شعره، �أو لون عينيه. وتلك �لطرق، ح�شب �لتطور �لعلمي �لذي و�شلت �إليه حاليا، 

ُت�شتخدم �أ�شا�شا لأغر��ض �لتحريات �ل�شتخبار�تية ل لتقدميها كاأدلة يف �ملحاكم. ولقد تطورت �أي�شا طرق 
فح�ض كامل �جلينوم لل�شخ�ض، و�أ�شبحت �أ�رشع و�أقل تكلفة. ولكن مل تكتمل بعد در��شة ��شتخد�م �أجز�ء 

خمتلفة من �جلينوم لأغر��ض �لتحقق من هوية �ل�شخ�ض يف �لق�شاء �جلنائي. 

كما يجري تطوير طرق �أكرث دقة لختبار�ت حتديد نوع �شائل �جل�شم �لذي جاءت منه عينة �حلم�ض �لنووي. 
ورغم �أن تلك �لطرق لي�شت �شائعة �ل�شتعمال بعد، �إل �أنها �شتمكن �لعلماء من �لتاأكد ب�شورة �أف�شل ب�شاأن 
نوع �ملادة )�لدم �أو �ل�شائل �ملنوي �أو �للعاب �أو مو�د خاليا �أخرى( �لتي رمبا تكون م�شدر عينة �حلم�ض 

�لنووي. 

1415



�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم

4. موجز 

تاأ�ش�ض �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي كاأ�شلوب علمي �أ�شا�شي منذ منت�شف �لثمانينات من �لقرن 
�ملا�شي، وقد �شاع ��شتخد�مه يف �ملحاكم �لربيطانية و�لكثري غريها حول �لعامل. وهو يرتكز على علم 

موثوق، وقابل للتطبيق �ملتكرر، ودقيق، ومبني على تكنولوجيا و�أ�شاليب تقنية ُمثَبتة للتو�شل لب�شمة 
�حلم�ض �لنووي وقر�ءتها. وعندما ُيعتَمد على �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي كدليل يف �ملحاكم، فال بد 

من مر�عاة �لعتبار�ت �لتالية لدى تقييم �شالحية �لدليل و�أهميته: 

•  ميكن �لتو�شل �إىل ب�شمة �حلم�ض �لنووي با�شتخد�م تقنيات مقبولة علميا، وباتباع طرق ُمثبتة علميا.

•  عند �حل�شول على ب�شمة �حلم�ض �لنووي من �شخ�ض ما تكون قر�ءتها و��شحة ومبا�رشة عموما، وهي 
توفر دليال علميا د�مغا على وجوب ��شتبعاد �شخ�ض ما �أو �عتباره على �أنه م�شدر حمتمل للحم�ض 

�لنووي.

•  مُيكن �أن تكون ب�شمة �حلم�ض �لنووي دليال �إما ل�شتبعاد �شخ�ض �أو لإثبات �شلوعه. 

•  مُيكن حدوث تلوث و�أخطاء خالل عملية حتليل �حلم�ض �لنووي. وي�شتطيع �لعلماء معاجلة �لإ�شكاليات 
�خلا�شة بق�شية معينة من خالل عدد من �لإجر�ء�ت و�لفحو�شات و�لعينات �ملرتبطة بالق�شية 

و�ملحفوظة ك�شو�بط. 

•  يجب �أل يتم حتليل وقر�ءة ب�شمات �حلم�ض �لنووي �ملعقدة �إل من خالل توجيهات �إر�شادية تكون 
�جلهة �لتي جُتري �لتحليل قد حتققت من مالءمتها، وينبغي �أن تكون تلك �لتوجيهات �لإر�شادية 

متوفرة. 

•  غالبا ما ُت�شتخدم بر�مج �لكمبيوتر لتقدير �أهمية �لدليل �ملاأخوذ من ب�شمة معقدة/ خمتلطة للحم�ض 
�لنووي. وهناك �لعديد من بر�مج �لكمبيوتر �ملتوفرة �لتي ت�شتخدم خُمتلف �لفر�شيات و�لطرق 

�لإح�شائية لتحليل ب�شمة حم�ض نووي معقدة/ خمتلطة وللخروج بب�شمات “غري خمتلطة”، وذلك 
يعني �أن: 

1.  نف�ض �لبيانات �ملاأخوذة من عينة حم�ض نووي معقدة/ خمتلطة، و�لتي جرى حتليلها مر�ر� بنف�ض   

برنامج �لكمبيوتر، قد ُتظهر �ختالفات ب�شيطة يف �لب�شمات “غري �ملختلطة” �لناجتة عن �لتحليل. 

2.  نف�ض �لبيانات �مُل�شتخل�شة من عينة حم�ض نووي معقدة/ خمتلطة جرى حتليلها برب�مج كمبيوتر   

خمتلفة مُيكن �أن ُتظهر �ختالفات �أكرث و�شوحا يف �لب�شمات �لناجتة “غري �ملختلطة” للحم�ض 
�لنووي. 

•  يجب �أن يوؤخذ بر�أي �خلبري �جلنائي عند �ختيار برنامج �لكمبيوتر وملاذ� يجب ��شتخد�مه لعينات 
�حلم�ض �لنووي �ملعقدة/ �ملختلطة �لتي يجري حتليلها. 

•  حُت�شب �أهمية �لدليل بناء على تقدير�ت �لحتمال: فاحتمال �لتطابق هو تقدير لالحتمال، بينما ن�شبة 
�لأرجحية هي ن�شبة تقديرين لالحتمال. يف �ململكة �ملتحدة، �حتمالت �لتطابق �لتي تكون �أقل من 

و�حد يف �ملليار ُيعترب �شقفها و�حد يف �ملليار. ون�شب �لأرجحية �لتي تفوق مليار و�حد يكون �شقفها 
�أي�شا مليار و�حد.  

•  �لختبار�ت �لتي جُترى لتحديد �أي �شائل )�أو �شو�ئل( ج�شم كان م�شدر ب�شمة �حلم�ض �لنووي غالبا ما 
ت�شري فقط ل�شائل �جل�شم ول حتدده بكل تاأكيد. 

•  هناك در��شات من�شورة ُتعالج �نتقال �حلم�ض �لنووي وثباته، لكن ل ُيرّجح �أن تكون قد ُدر�شت ظروف 
معينة تتعلق بق�شايا جنائية فردية. 
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FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS 19

A single strand of DNA illustrating a short tandem repeat (STR) composed of repeats 
of the four-base pair block GATA. It is the number of repeats of this block that varies 
between individuals. In Figure 4(a), the DNA ‘type’ or ‘allele’ is 13 as there are 13 repeats. 
In Figure 4(b), the allele is 12 as there are 12 repeats, and in Figure 4(c) the allele is 10  
as there are 10 repeats. The locus is the region of the DNA where the STR is located. 
Each individual will have two copies of each locus – one from each parent, which could 
be the same or different alleles.

Resulting DNA profiles are represented as a numerical code (corresponding to the 
number of repeats of units of four bases on each allele at each STR locus), and the 
length of each STR is visualised on a chart known as an ‘electropherogram’. On this 
chart, the horizontal axis shows the length of the DNA fragments and the vertical axis 
shows their relative abundance. Figure 5 is a schematic of part of an electropherogram 
showing two loci A and B. At locus A, there are two STR alleles of length 13 (one allele 
of length 13 from each parent) and at locus B there are two alleles of length 10 and 12 
(again one allele from each parent, this time of different lengths). Because the two  
‘13’ alleles at locus A are the same length, they occur at exactly the same position on 

FIGURE 4

Allele

GATA GATA GATA GATA GATA GATAGATAGATA GATAGATA GATAGATA GATA

13 repeats

GATA GATA GATA GATA GATAGATAGATA GATAGATA GATAGATA GATA

12 repeats

GATA GATA GATAGATAGATA GATAGATA GATAGATA GATA

10 repeats

امللحق 1: تعريف احلم�ض النووي وا�شتخدامه يف العلم اجلنائي 

)اأ( 1.1 احلم�ض النووي امُل�شتخدم يف العلم اجلنائي 
يتكون �حلم�ض �لنووي من 4 مكونات كيميائية )ت�شمى A، T، C، G( وُتعرف بالقو�عد، وهي ملت�شقة 

بعمود فقري �شكري مُيكنه �أن ي�شكل خيطا من ماليني من تلك �لقو�عد. وعادة ما ُي�شتخدم �لتحليل �جلنائي 
للحم�ض �لنووي لتقييم مو��شع جينية حمددة من �حلم�ض �لنووي حيث تتو�جد كتل متكررة ت�شم كل 

و�حدة �أربع قو�عد ُتعرف با�شم �لتكر�ر�ت �لق�شرية �ملرت�دفة )STR(. و�لطفر�ت �لتي توؤدي �إىل زيادة �أو 
نق�ض كتلة رباعية �لقو�عد �شائعة ن�شبيا. ونتيجة لذلك، فاإن عدد �لكتل رباعية �لقو�عد �ملوجودة يف مو�شع 

STR ُيظهر تباينا كبري� �شمن جمموعة من �لب�رش. وكل ن�شخة من �ملو�شع �جليني، و�لتي ُت�شمى �أليل، لها 

عدد معني من تكر�ر�ت �لكتل رباعية �لقو�عد. وُيعنى حتليل �حلم�ض �لنووي بقيا�ض طول �حلم�ض �لنووي 
عند تلك �ملو��شع، و�لذي يرتبط بعدد تكر�ر�ت �لكتل رباعية �لقو�عد )�ل�شكل 4(. 

ولتحديد طول �حلم�ض �لنووي عند �أي مو�شع، ُت�شتخدم تقنية ُتعرف با�شم تفاعل �لبوليمري�ز �ملت�شل�شل 
)“Polymerase Chain Reaction ”PCR( من �أجل �حل�شول على عدد كبري من �لن�شخ عن �رشيط �حلم�ض 
�لنووي من �ملادة �لتي ُرِفعت من م�رشح �جلرمية. ومُيكن ف�شل تلك �لأجز�ء من �حلم�ض �لنووي عن بع�شها 

 .)electrophoresis( وفقا حلجمها با�شتخد�م تقنية ُتعرف با�شم �لرحالن �لكهربائي

�رشيط و�حد من �حلم�ض �لنووي ُيظهر �أحد �لتكر�ر�ت �لق�شرية �ملرت�دفة STR، وهو مكون من عدة تكر�ر�ت 
لكتلة �أزو�ج رباعية �لقو�عد )GATA(. وعدد تكر�ر�ت تلك �لكتلة هو �لذي يتفاوت من �شخ�ض لآخر. يف 

�ل�شكل 4)�أ(، “زمرة” �حلم�ض �لنووي �أو “�لأليل” هو 13 لأن هناك 13 تكر�ر�. ويف �ل�شكل 4)ب(، �لأليل هو 
12 لأن هناك 12 تكر�ر�. ويف �ل�شكل 4)ج(، �لأليل هو 10 لأن هناك 10 تكر�ر�ت. �أما �ملو�شع �جليني فهو 

�ملنطقة من �حلم�ض �لنووي �لتي توجد فيها تكر�ر�ت ق�شرية مرت�دفة STR. ولدى كل �شخ�ض ن�شختان من 
كل مو�شع – و�حدة من �لأب و�لأخرى من �لأم، وميكن �أن تكونا من نف�ض �لأليل �أو من �أليل خمتلف. 

تتمثل ب�شمات �حلم�ض �لنووي �مُل�شتخل�شة على �شكل رمز رقمي )مياثل عدد تكر�ر�ت �لوحد�ت رباعية 
�لقو�عد على كل �أليل يف كل مو�شع STR(. وطول كل STR يتم ت�شويره على ر�شم بياين ُي�شمى “خمطط 

رحالين” )electropherogram(. يف هذ� �لر�شم �لبياين، ُيظهر �ملحور �لأفقي طول �أجز�ء �حلم�ض �لنووي، 
بينما ُيظهر �ملحور �لعمودي كميتها �لن�شبية. يف �ل�شكل 5 ر�شم تو�شيحي بالرموز ملقطع من خمطط 

رحالين يظهر فيه مو�شعان: مو�شع )�أ(، ومو�شع )ب(. يف �ملو�شع )�أ( يظهر �ثنان من �أليالت STR بطول 
13 )�أي �أليل و�حد بطول 13 من كل و�حد من �لأبوين(، �أما يف �ملو�شع )ب( فيظهر �أليالن �ثنان بطول 10 

و12 )وهنا �أي�شا �أليل من كل و�حد من �لأبوين، ولكن بطولني خمتلفني هذه �ملرة(. نظر� لكون �لأليلني 
يف �ملو�شع )�أ( بنف�ض �لطول وهو “13”، فهما ياأتيان يف نف�ض �ملو�شع متاما على �لر�شم �لبياين لب�شمة 

�حلم�ض �لنووي. 

ال�شكل 4
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وحني توجد ن�شختان، يكون هناك �شعف عدد �حلم�ض �لنووي بطول 13، وبالتايل فاإن �رتفاع �لذروة �لتي 
مُتثل كمية �حلم�ض �لنووي �ملوجودة يكون ب�شعف �لطول تقريبا عما لو كان هناك �أليل و�حد بطول “13”. 

ويتم �لتو�شل �إىل ب�شمة �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض عن طريق فح�ض �ملو��شع �جلينية �ملختلفة وحتديد 
�لأليالت )وهي �لعملية �لتي ُتعرف بتحديد �لنمط �جليني )genotyping(. ووترية �لأليل هي عدد مر�ت 

ورود �لوحد�ت �ملتكررة عند مو�شع STR معني �شمن جمموعة من �لب�رش. فعلى �شبيل �ملثال، �إذ� كان 
�لأليل 13 على �ملو�شع )�أ( َيرد 10 مر�ت يف 100 �شخ�ض، فتكون وتريته 10 يف كل 200 �أليل )�أي 100 

�شخ�ض لدى كل منهم �أليالن �ثنان – و�حد من �لأب و�لآخر من �لأم(. ويركز �لتحليل �لإح�شائي للبيانات 
�جلنائية للحم�ض �لنووي على �أهمية �لدليل �لتي يجب �أن ُتعطى للت�شابه بني ب�شمة �حلم�ض �لنووي من 

�شخ�ض مو�شع �شبهة ومادة �أُخذت من م�رشح �جلرمية �أو من �ملدعي/ �مل�شتكي.  

)اأ( 2.1 الطرق احلالية للتو�شل اإىل ب�شمة احلم�ض النووي
�لطريقة �لرئي�شية لإجر�ء �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي هي در��شة ب�شمة عدد من مقاطع �لتكر�ر�ت 

�لق�شرية �ملرت�دفة STR. فاإذ� جرى حتليل مقطع STR و�حد فقط من �حلم�ض �لنووي، ف�شوف يبدو �أن 
�لكثري من �لأفر�د يت�شاركون نف�ض ب�شمة �حلم�ض �لنووي. وعليه، من �ل�رشوري حتليل عدد من خمتلف 

من مقاطع STR ل�شمان �أن يكون �حتمال تطابق ب�شمات STR ل�شخ�شني ل قر�بة بينهما �شئيل بدرجة 
مقبولة. ومع مرور �لوقت، ز�د عدد مقاطع STR �لتي خ�شعت للتحليل يف ب�شمات �حلم�ض �لنووي �لب�رشي 

�إىل درجة �أن �حتمال �أن يت�شارك �شخ�شان ل قر�بة بينهما بنف�ض �لب�شمة �لور�ثية قد �أ�شبح مبنتهى 
�ل�شاآلة. يو�شح �جلدول 1 تز�يد �أعد�د مقاطع STR �لتي جرى حتليلها. وهناك �أنظمة حتليل جتارية متنوعة 
حتتوي على �لعنا�رش �لكيميائية �ملطلوبة لتحليل جمموعات من STR بنف�ض �لوقت. وهذه �لأنظمة ت�شمى 

م�شاعفات متز�منة )multiplexes(. و�إ�شافة �إىل مقاطع STR، فاإن كل و�حد من �لأنظمة ي�شمل �أي�شا 
�ختبار� لتحديد فيما �إذ� كان م�شدر �لعينة ذكر� �أم �أنثى. 

اجلدول 1 FIGURE 5

�لأنظمة �مُل�شتخدمة يف �ململكة �ملتحدة لتحديد ب�شمة STR يف �حلم�ض �لنووي. 

ال�شنوات التي 
ا�شُتخدمت فيها

1999 - 1995

2014 - 1999

2014 - الآن

 2014 الآن

)يف ا�شكتلندا( 

ر�شم بياين لالأليالت �لتي متثل STR من كل من ن�شختي �حلم�ض �لنووي �ملوجودتني )و�حدة من كل و�حد 
من �لأبوين( يف �ملو�شع )�أ( و�ملو�شع )ب(. 

2021

 STR اأدوات امل�شاعفات املتزامنة التجارية امُل�شتخدمة لتحليل جمموعات
املوجودة يف موا�شع خمتلفة

SGM )�جليل �لثاين من �مل�شاعفات �ملتز�منة(: عدد قليل فقط من ب�شمات 
�حلم�ض �لنووي �مُلختزنة يف قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي هي 

ب�شمات مت حتليلها بنظام SGM - وحيثما �أمكن، ميكن حتديث عينة تطابق 
ب�شمة مت �لتو�شل �إليها عن طريق SGM �إىل نظام SGM Plus �أو نظام �آخر 

�أحدث. 

AmpFISTER SGM Plus®: �لكثري من ب�شمات �حلم�ض �لنووي �ملختزنة 

يف قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي هي ب�شمات مت حتليلها بنظام 
SGM Plus®. وهي ب�شمات حتتوي على كافة مقاطع STR يف جمموعة 

SGM، �إ�شافة �إىل �أربعة �آخرين. و�أنظمة �مل�شاعفات هذه مل ُت�شتخدم ب�شكل 

دوري منذ 2014.

�أ�شماء �مل�شاعفات �ملتز�منة �مُل�شتخدمة يف �ململكة �ملتحدة هي: 
 Investigator ESS؛™AmpFlSTR® NGM SElect ؛PowerPlex® ESI 17

Plex SE. وُي�شار �إليها مبجملها با�شم DNA 17 multiplexes وحتتوي على 

نف�ض جمموعات STR �لبالغ عددها 16، و�لتي ت�شمل 10 مقاطع STR يف 
SGM Plus® بالإ�شافة �إىل 6 �آخرين، وحتليل و�حد لتحديد نوع �جلن�ض.

 AmpFISTR® GlobalFiler: يحتوي هذ� �لنظام على 16 مقطعSTR يف 

 STR بالإ�شافة �إىل 5 مقاطع ،ESI 17 و NGM Select و ESS Plex SE

�أخرى وحتليلني لتحديد �لكروموزوم Y، وحتليل لتحديد نوع �جلن�ض.

 STR عدد جمموعات
التي مت حتليلها

6

10

16

23
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 �ملو�شع )�أ(

 �ملو�شع )ب(
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A 1.3 Y STR 
A second form of DNA analysis involves the analysis of DNA found in one particular 
chromosome found only in males, called the Y chromosome. Analysing Y chromosome 
STRs can be helpful where there is a mixture of DNA from male and female contributors. 
For example, if a sample contains a large amount of female DNA and there is only a 
small amount of male DNA present, then examining the Y chromosome gives just the 
male contributor’s DNA profile rather than a mixture (Figure 6).

Diagram of Y STR links between males. Squares represent males, circles  
represent females.

FIGURE 6

Y-Chromosome DNA 
(passed on complete from fathers to sons)
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A 1.4 Mitochondrial DNA 
A third technique is the analysis of mitochondrial DNA (mtDNA). Both males and females 
have mitochondrial DNA which is always inherited from the mother. All of a mother’s 
children have the same mitochondrial DNA, which is the same as that of all their 
relatives in the same maternal line (Figure 7).

Many copies of mitochondrial DNA are present in each cell, so mitochondrial DNA 
analysis is useful when there are very small amounts of DNA present (such as in hair 
shafts without roots), or when a DNA sample is very old and has broken down. In 
mitochondrial DNA analysis, scientists assess part of the DNA sequence rather than the 
length of a region of repeated blocks. As with Y chromosome analysis, and in contrast 
to nuclear DNA profiling, there are always more individuals who would have the same 
mitochondrial DNA profile. This is because relatives in the same female line over many 
generations share the same mitochondrial DNA. An example of mitochondrial DNA from 
two people who are unrelated maternally (with the differences underlined) might be: 

Person 1: ACCGGTTGCAAG 
Person 2: AGCGGTACCAAG

Diagram of mtDNA links between mother and children. Squares represent males,  
circles represent females.

FIGURE 7

Mitochondrial DNA 
(passed on complete from mothers to sons and daughters)

ال�شكل 6

 Y يف الكروموزوم )STR( 3.1 التكرارات الق�شرية املرتادفة )اأ(
هناك �شكل �آخر من حتليل �حلم�ض �لنووي ينطوي على حتليل �حلم�ض �لنووي �ملوجود يف كروموزوم 

معني ل يوجد �شوى يف �لذكور، وي�شمى �لكروموزوم Y. وميكن لتحليل STR يف �لكروموزوم Y �أن يكون 
مفيد� حني يكون هناك خليط من �حلم�ض �لنووي يكون م�شدره ذكر و�أنثى. فمثال �إذ� �حتوت عينة على 
كمية كبرية من �حلم�ض �لنووي �لأنثوي وفيها �أي�شا كمية �شئيلة من �حلم�ض �لنووي �لذكري، فعندها 

ُيعطي حتليل �لكروموزوم Y �لب�شمة �لور�ثية للم�شدر �لذكر فقط ولي�ض للخليط )�ل�شكل 6(.

ر�شم بياين برو�بط STR يف كروموزوم Y بني �لذكور. �ملربعات متثل �لذكور و�لدو�ئر متثل �لإناث. 

ال�شكل 7

)اأ( 4.1 احلم�ض النووي للميتوكوندريا
�لأ�شلوب �لثالث لتحليل �حلم�ض �لنووي هو حتليل �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا. يحمل كل من �لذكور 

و�لإناث حم�ض نووي للميتوكوندريا، و�لذي ُيوَرث من جانب �لأم. وجميع �أبناء �لأم لديهم نف�ض �حلم�ض 
�لنووي للميتوكوندريا، وهو ذ�ته �ملوجود لدى جميع �أقربائهم من طرف �لأم )�ل�شكل 7(. 

يوجد �لعديد من ن�شخ �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا يف كل خلية، لذ� يكون حتليله ذ� فائدة عندما تكون 
هناك كمية �شئيلة جد� من �حلم�ض �لنووي )مثل �شعرة بدون جذورها(، �أو عندما تكون عينة �حلم�ض 

�لنووي قدمية جد� ومتحللة. ولدى حتليل �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا يفح�ض �لعلماء جزء� من ت�شل�شل 
�حلم�ض �لنووي ولي�ض طول �لكتل �ملتكررة. وكما يف حتليل �لكروموزوم Y، وخالفا لب�شمة �حلم�ض �لنووي 

للنو�ة، هناك د�ئما �لكثري من �لأ�شخا�ض ممن لديهم نف�ض ب�شمة �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا. ويعود 
ذلك لكون �لأقرباء من طرف �لأم يت�شاركون نف�ض هذ� �حلم�ض عرب �أجيال عديدة. فيما يلي مثال على ما 

قد يكون عليه �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا من �شخ�شني ل قر�بة بينهما من جانب �لأم )ُو�شعت خطوط 
حتت �لختالفات(:

AC CGG T TGC A AG :ال�شخ�ض الأول
AG CGG TACC A AG :ال�شخ�ض الثاين

ر�شم بياين لرو�بط �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا بني �لأم و�لأبناء. �ملربعات متثل �لذكور و�لدو�ئر متثل 
�لإناث

احلم�ض النووي للميتوكوندريا
)ينتقل بالكامل من �لأمهات �إىل �لأبناء من �لذكور و�لإناث(

Y احلم�ض النووي يف الكروموزوم
)ينتقل بالكامل من �لآباء �إىل �لأبناء �لذكور( 

2223



�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم�لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي: كتّيب �إر�شادي للمحاكم

امللحق 2: حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي

)اأ( 1.2 عينات جرى حتليلها عموما للتو�شل اإىل ب�شمة احلم�ض النووي
يعتمد �لتحليل �جلنائي للحم�ض �لنووي على مقارنة ب�شمات �حلم�ض �لنووي. وميكن �حل�شول على ب�شمة 

�حلم�ض �لنووي من �شو�ئل �جل�شم و/�أو خاليا �أخرى ُتطرح �أثناء �رتكاب �جلرمية )مثل �ل�شعر، �أو �لدم، �أو 
�للعاب من عقب �شيجارة �أو علبة م�رشوبات، �أو من �ل�شائل �ملنوي �لذي يوؤخذ بامل�شح من �لأع�شاء �حلميمة 

للمدعي/ة يف ق�شية �غت�شاب مزعوم(. وُيطلق على تلك �لعينات “�لعينات �مل�شكوك فيها”. وُتقارن ب�شمة 
�حلم�ض �لنووي من تلك �لعينات بب�شمة �حلم�ض �لنووي من عينة، �أو عينات، معروفة م�شدرها: 

�مل�شتبه به/بهم  •

�ملدعي/�مل�شتكي  •

•  �أفر�د �آخرون ممن يرتددون ب�شكل منتظم على م�رشح �جلرمية �لذي ُجمعت منه �لعينات

•  �أ�شخا�ض �آخرون ذوو �شلة، مثل �أفر�د �لعائلة )يف �لتحقيقات باختفاء �أ�شخا�ض، و�ختبار�ت �لأبوة، 
و�لكو�رث �لكربى(. 

�لعينات �ملعروفة توؤخذ عموما من خاليا �لفم ولي�ض عن طريق �شحب عينة من �لدم. وتوؤخذ هذه �لعينات 
بامل�شح على �جلانب �لد�خلي من �خلد من فم �ل�شخ�ض للح�شول على خاليا من �جللد. وعادة ما جتمد 
�لعينة لأجل تخزينها. وتوؤخذ �لعينات من �أ�شخا�ض معروفني م�شبقا جلهات �لتحقيق، �أو من �لذين مت 

�لتعرف عليهم بعد �لبحث يف قاعدة بيانات �حلم�ض �لنووي. 

)اأ( 2.2 كيف يجب جمع وحفظ عينات احلم�ض النووي من اأجل حتليها؟ 
جمع �لعينات  )�أ( 1.2.2 

ينبغي �أول �لتحري عن �ملو�د �لبيولوجية �ملوجودة يف موقع �جلرمية. ومُيكن �لتعرف على �شو�ئل �جل�شم 
�إما بالنظر، �أو من خالل �لتحليل/ �لختبار/ �لتفاعل �لكيميائي، �أو با�شتخد�م خمتلف �أنو�ع م�شادر 

�ل�شوء. و�أحيانا يعتمد �أ�شلوب �لبحث عن �لعينات من �أجل فح�شها على �حلد�ض ب�شكل �أكرب، وعلى توقعات 
�خلبري �جلنائي ب�شاأن �ملكان �لذي لم�ض فيه �ل�شخ�ض �شيئا ما بناء على ظروف كل ق�شية. و�أحد �أكرث 

�لطرق �شيوعا جلمع �ملو�د �لبيولوجية من على �لأ�شطح �ل�شلبة )كنافذة مك�شورة �أو �شكني( هو �أخذ �لعينات 
بامل�شح، ويكون ذلك برتطيب �أد�ة �مل�شح مباء معقم خال من �حلم�ض �لنووي، ثم م�شحها على �ل�شطح �لذي 

�شتوؤخذ منه �لعينة. وقد يعقب ذلك م�شح �آخر للتاأكد من جمع ما تبقى من �ملادة. ومُيكن �أن ُتوؤخذ �ملادة 
�لبيولوجية من �لأقم�شة عن طريق ق�ض �لقطعة �لتي عليها بقعة، �أو با�شتخد�م �رشيط ل�شق جلمع �ملو�د 

�ملوجودة على �شطحها )مثل ياقة قمي�ض(. 

ولدى �ختيار �ملو��شع �لتي �شتوؤخذ منها �لعينات �لتي ل ُترى بالعني �ملجردة، مثل �خلاليا �لتي يرتكها 
�شخ�ض على ج�شم ما كان قد �أم�شك به، يتعني على �خلبري �جلنائي �أن ي�شتفيد من معرفته بظروف �حلادث 
ليحدد من �أين يجمع �لعينات. على �شبيل �ملثال، �إذ� كان �ل�شخ�ض �مُلهاجم قد �أم�شك بحقيبة توؤخذ عينات 

من �ملكان �لذي �أم�شك �حلقيبة منه، �أو �إذ� كان �مُلهاجم قد ��شتخدم ر�بطا حول عنق �ملدعي/�مل�شتكي توؤخذ 
�لعينة من �جلزء �لذي لم�شه �مُلهاجم �أثناء ربط �لعقدة. ويف حالت �لتهام بالغت�شاب و�لعتد�ء �جلن�شي، 

يجري فح�ض �ملدعي/ة طبيا، وتوؤخذ عينات من �أماكن حميمة مثل �ملهبل �أو فتحة �ل�رشج، وكذلك مُت�شح 
عينات من �أي �أماكن على �جللد ُيزعم باأن �مُلعتدي قد مل�شها �أو لعقها، وتوؤخذ �لعينات من قبل طبيب. 

)�أ( 2.2.2  حفظ �لعينات
�أف�شل طريقة حلفظ �لأدلة �لبيولوجية هو تخزينها جافة و/�أو جممدة. فهذه �لظروف تقلل من ن�شبة حتلل 

�حلم�ض �لنووي، ومتنع منو �لعفن و�لبكترييا. ويجري تغليف �لعينات بعناية، ويكون ذلك عادة با�شتخد�م 
�أكيا�ض “مقاومة ملحاولة �لعبث بها” يظهر عليها حتذير و��شح �إذ� ما حاول �أحد فتحها. ثم ُتنقل بعد ذلك 

�إىل �ملخترب �جلنائي حيث يجري فح�شها و�لتوقيع على ��شتالمها. وبد�خل �ملخترب يتم جتميد �لعينات 
عموما، �إل �أن �لعينات �ملبقعة و�ملبللة ب�شدة مُيكن جتفيفها يف ظروف تخ�شع ل�شو�بط خمربية. ي�شاعد 

�لتجفيف يف حفظ �لعينات، ولكنه ُي�شتخدم عموما فقط للمو�د �لكبرية �ملبقعة و�ملبللة ب�شدة. ومن ثم 
ُي�شتخل�ض �حلم�ض �لنووي بالأ�شاليب �لكيميائية، وجتري تنقيته من �ل�شو�ئب �لبيولوجية، وُيحفظ يف 

�أنابيب خمتومة �إما د�خل ثالجات بدرجة حر�رة C4° مئوية �أو يف جممد�ت بدرجة حر�رة C20° مئوية 
حتت �ل�شفر. 
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STR DNA single person profiles from (a) good-quality DNA and from (b) poor-quality 
DNA. Going from left to right along the horizontal axis, the size of the DNA fragments 
gets larger. The vertical height of each peak shows how much DNA of that size is 
present. The numbers in the good-quality profile refer to the 16 STR loci and the gender 
marker, (labelled 17). Different colours are used for loci where the expected DNA 
fragments are of similar size, allowing alleles at one locus to be readily distinguished 
from alleles of similar length at a different locus. The larger DNA targets are missing 
from the poor-quality sample because the DNA sample was broken down and could  
not be profiled. The PCR process relies on fully intact DNA across the locus of interest, 
so detection of longer fragments is more sensitive to degradation of the sample DNA. 

FIGURE 8
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Figure courtesy of Margaret Kline, National Institute of Standards and Technology (NIST). From J M Butler (2012) 
Methodology book, Figure 10.3

)اأ( 3.2 كيف يتم التو�شل اإىل ب�شمة احلم�ض النووي؟ 
ميكن �لتو�شل �إىل ب�شمة �حلم�ض �لنووي عن طريق حتليل عينة ُمقَدمة للمخترب، �أو عينة ماأخوذة من 

�شخ�ض معروف. ولدى تقدمي دليل ماأخوذ من م�رشح �جلرمية �إىل �خلبري �جلنائي لتحليل �حلم�ض �لنووي، 
ُتتَبع �خلطو�ت �لتالية �لعامة )�خلطو�ت من 4 �إىل 9 ُتتبع �أي�شا للتو�شل �إىل ب�شمة �حلم�ض �لنووي من عينة 

ماأخوذة من �شخ�ض معروف(: 

فح�ض خمربي للدليل �ملقدم بحثا عن �أية �شو�ئل ج�شم موجودة عليه   .1

رفع/�أخذ عينات من �شو�ئل �جل�شم   .2

تقييم �لعينة �لتي ُجمعت  .3

��شتخال�ض �حلم�ض �لنووي   .4

معرفة كمية �حلم�ض �لنووي �ملوجودة يف �لعينة �مل�شتخل�شة )حتديد �لكمية(  .5

6.  ن�شخ )ُيعرف �أي�شا مب�شاعفة( مو��شع STR عدة مر�ت با�شتخد�م عملية كيميائية ت�شمى تفاعل 
 )PCR( لبوليمري�ز �ملت�شل�شل�

ف�شل عنا�رش PCR بح�شب حجمها   .7

 PCR لك�شف عن وجود عنا�رش�  .8

تف�شري �لبيانات   .9

 تبدو ب�شمة �حلم�ض �لنووي كمخطط بياين به ذرو�ت باألو�ن خمتلفة تتجه �شعود� من خط �لقاعدة 
)�ل�شكل 8(

ال�شكل 8

تكر�ر�ت ق�شرية مرت�دفة STR من ب�شمات حم�ض نووي ل�شخ�ض من )�أ( حم�ض نووي ذي نوعية جيدة 
و)ب( حم�ض نووي رديء �لنوعية. ومبتابعة �لر�شم �لبياين من �لي�شار �إىل �ليمني على طول �ملحور �لأفقي، 

ت�شبح �أجز�ء �حلم�ض �لنووي �أكرب حجما. �أما �لرتفاع �لعمودي لكل ذروة فُيظهر كمية �حلم�ض �لنووي 
�ملوجودة من ذ�ك �حلجم. �لأعد�د �لتي يف �لب�شمة جيدة �لنوعية ت�شري �إىل 16 مو�شع STR، و�لتحليل 

�لد�ل على جن�ض �شاحب �حلم�ض �لنووي )وُي�شار �إليه بالرقم 17(. وُت�شتخدم �ألو�ن خمتلفة للمو��شع �لتي 
ُيتوقع �أن تكون فيها �أجز�ء �حلم�ض �لنووي من حجم م�شابه، �لأمر �لذي يتيح متييز �لأليالت يف مو��شع 

ما ب�شهولة عن �لأليالت �لتي بنف�ض �لطول يف مو�شع �آخر. �أجز�ء �حلم�ض �لنووي �مُل�شتهدفة �لأكرب حجما 
ل تظهر يف �لعينة رديئة �لنوعية لأن �لعينة قد حتللت ول مُيكن �لتو�شل لب�شمة لها. وتعتمد عملية تفاعل 
�لبوليمري�ز �ملت�شل�شل PCR على كون �حلم�ض �لنووي �شليما كليا يف �ملو�شع �ملعني كله، وبالتايل يكون 

�كت�شاف �لأجز�ء �لأطول من �حلم�ض �لنووي �أكرث تاأثر� بتحلل �لعينة.

�ل�شكل ُمقدم من مارغريت كالين، من �ملعهد �لوطني للمعايري و�لتكنولوجيا )NIST(. من جيه �إم بتلر )2012(
كتاب �ملنهجية )Methodology(، �ل�شكل 3.10
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ب�شمة كاملة )نوعية جيدة(

ب�شمة جزئية )نوعية رديئة(

حجم �حلم�ض �لنووي )�أزو�ج �لقو�عد( بالن�شبة ملعيار �حلجم �لد�خلي )غري مبنّي يف �ل�شكل( 

حجم �حلم�ض �لنووي )�أزو�ج �لقو�عد( بالن�شبة ملعيار �حلجم �لد�خلي )غري مبنّي يف �ل�شكل( 

بيانات ناق�شة فيما يتعلق 
بالأجزاء الأكرب امُل�شتهدفة من 

احلم�ض النووي

املنحدر 
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مُيكن �أن ي�شتخدم �خلبري �جلنائي هذ� �لر�شم �لبياين )�مل�شمى خمطط رحالين( لتحديد ما �إن كانت �لعينة من 
ذكر �أو �أنثى، و�إن كانت ماأخوذة من �شخ�ض و�حد �أو من عدة �أ�شخا�ض. فلدى �لذكر ُيظهر �لتحليل �لد�ل على 

�جلن�ض )�ملعروف با�شم �أميلوجينني( ذروتني خمتلفني باحلجم، بينما يف �لأنثى ل ُترى �إل ذروة و�حدة 
فقط. 

ويف كل مو�شع STR، يدل عدد �لذرو�ت يف �لر�شم �لبياين على عدد �لأ�شخا�ض �لذين يوجد حم�شهم �لنووي 
 .STR يف �لب�شمة. ويكون لل�شخ�ض �لو�حد �إما ذروة و�حدة �أو �ثنتان )�أليالت( عند كل مو�شع

 ،STR و�ملحور �لعمودي يف �لر�شم �لبياين ميثل كمية �حلم�ض �لنووي �لتي مت �كت�شافها عند كل مو�شع
وي�شتعمل �خلبري �جلنائي �رتفاع �لذرو�ت كمقيا�ض تقريبي لكمية �حلم�ض �لنووي لهذ� �لنوع بالذ�ت. 

و�إذ� كانت ب�شمة �حلم�ض �لنووي قد ن�شاأت عن مزيج من �حلم�ض �لنووي من �شخ�شني، فعندها من �ملتوقع 
�أن ُيالحظ وجود ثالث �أو �أربع ذرو�ت يف عدد من مو��شع STR. وكلما �زد�د عدد �لأ�شخا�ض �لذين دخل 

حم�شهم �لنووي يف �ملزيج، مييل عدد �لذرو�ت �لتي ُترى عند كل مو�شع STR لالرتفاع. �إل �أنه مع �زدياد 
عدد �لأ�شخا�ض �لذين يدخل حم�شهم �لنووي يف �ملزيج، يكون هناك �حتمال �أن يت�شارك هوؤلء يف بع�ض 

من �لذرو�ت. ولذلك رمبا لن يتمكن �خلبري �جلنائي من �أن يحدد بالتاأكيد عدد �لأ�شخا�ض �لذين يوجد 
حم�شهم �لنووي يف �ملزيج. 

ولدى �حل�شول على عينات حم�ض نووي خمتلطة، ي�شعب حتديد عدد �لذرو�ت يف كل مو�شع STR. يف 
بع�ض �حلالت قد يوجد �ختالف كاف بني كمية �حلم�ض �لنووي �لتي م�شدرها �شخ�ض و�حد يف �ملزيج 

وتلك �لتي م�شدرها �أ�شخا�ض �آخرون، بحيث مُيكن �لتعرف مبا ل يقبل �ل�شك على كامل ب�شمة �حلم�ض 
�لنووي لل�شخ�ض �لذي جاءت منه �لكمية �لأكرب من �حلم�ض �لنووي يف �ملزيج )�لب�شمة �لأ�شا�شية(. و�إذ� 

كان جميع �لأ�شخا�ض قد �أ�شهمو� بكميات مت�شاوية من �حلم�ض �لنووي يف �ملزيج، فعندها لن يكون هناك 
�ختالف ملحوظ يف �رتفاعات �لذرو�ت �لتي م�شدرها �شخ�ض وتلك �لتي من �شخ�ض �آخر. 

كما يتحقق �خلبري �جلنائي فيما �إن كانت ب�شمة �حلم�ض �لنووي باجلودة و�لو�شوح �ملتوقعنْي، بالنظر 
لكونه قد حدد �أ�شال ب�شكل تقريبي كمية �حلم�ض �لنووي �ملوجودة يف �لعينة. و�إذ� مل تكن ب�شمة �حلم�ض 

�لنووي باجلودة �ملتوقعة على �شوء كمية �حلم�ض �لنووي �لتي جرى حتليلها، قد يلجاأ �خلبري �جلنائي �إىل 
تكر�ر �لتحليل. �إل �أنه �إذ� كانت كمية �حلم�ض �لنووي �شئيلة جد� ولكن مت �حل�شول منها على ب�شمة قوية 

جد� وو��شحة، فعندها على �خلبري �جلنائي �أن يتحقق ثانية من �أن �لعينة مل تتعر�ض للتلوث. 

)اأ( 4.2 قراءة ب�شمة احلم�ض النووي
عند فح�ض ب�شمات �حلم�ض �لنووي، ُيقّدر �خلبري �جلنائي �إن كانت جودة �لبيانات مبجملها مالئمة لإعطاء 

قر�ءة موثوقة. فعندما تكون عينة �حلم�ض �لنووي حديثة وجيدة �لنوعية، �شريى �خلبري �جلنائي ذرو�ت 
كبرية بارتفاعات مماثلة لبع�شها. وقد يكون با�شتطاعته �أن يحدد بالتاأكيد عدد �لأ�شخا�ض �لذين يوجد 

حم�شهم �لنووي يف �لعينة �مُلختلطة من خالل �لب�شمات ذ�ت �لنوعية �جليدة. 

ُتعترب ب�شمة �حلم�ض �لنووي معقدة �إن توفر فيها و�حد �أو �أكرث من �ل�رشوط �لتالية: 

�أن تكون كمية �حلم�ض �لنووي �ملوجودة فيها �أقل من �ملطلوب )تركيز �حلم�ض �لنووي منخف�ض جد�(.   .1

2.  �أن تكون ب�شمة �حلم�ض �لنووي خمتلطة وماأخوذة من عدد من �لأ�شخا�ض. 

3.  �أن يكون �حلم�ض �لنووي قد حتلل، ما يعني �أنه حتلل �إىل قطع �شغرية ل تكفي ل�شتخال�ض ب�شمة 
كاملة. 

�أن تتو�جد مكونات كيميائية متنع عملية حتليل �لب�شمة من �أخذ جمر�ها بطريقة فعالة )وجود مانع(.   .4

حني تكون �لب�شمة معقدة غالبا ما يالحظ �خلبري �جلنائي ذرو�ت �شغرية قريبة من �خلط �لقاعدي يف 
�لر�شم �لبياين. وذلك يعني �أن هناك بع�ض �للتبا�ض حول ما هو �أليل حقيقي وما هو تاأثري تقني متولد عن 
�لتح�شري�ت لعملية �لتحليل. كما لن مُيكن للمحلل �جلنائي �أن يحدد بكل يقني عدد �مل�شاهمني �مُلحتملني 

يف مزيج �حلم�ض �لنووي. و�إذ� كان �حلم�ض قدميا، �أو كان يف مكان د�فئ ورطب، ف�شيكون قد بد�أ بالتحلل 
�إىل قطع �شغرية، ووقتها قد ينتج عن STRs �لأكرب حجما )�لأليالت �لأطول( ذرو�ت منخف�شة ب�شكل غري 
متنا�شب �أو حتى ل تكون موجودة )�ل�شكل 8 )ب(( بحيث يبدو على �شكل “منحدر تزلج”. وتزد�د كل هذه 

�لتاأثري�ت �إذ� كانت كمية �حلم�ض �لنووي �ملوجودة يف �لعينة �أقل من �حلد �ملطلوب �أ�شال. ومع هبوط 
نوعية وكمية �حلم�ض �لنووي، ُتظهر مو��شع STR ذروة و�حدة فقط بدل عن �ثنتني كما هو ُمتوقع، 

وبع�شها لن ُتعطي �أية نتائج على �لإطالق. ُتعرف هذه با�شم ب�شمات �حلم�ض �لنووي �جلزئية. تظهر يف 
�ل�شكل 9 �أق�شام من ب�شمات حم�ض نووي، وقد ُو�شعت �إ�شارة على �لتاأثري�ت �لتقنية باعتبارها “ت�شوي�ض”. 
وُت�شتبعد عموما تلك �لتاأثري�ت من �ملقارنة بني عينة ماأخوذة من م�رشح �جلرمية وعينة معروفة �مل�شدر. 
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30 FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS

Scientists must judge whether all of the parts of the DNA profile can be confidently 
assigned to one person or, in the case of a mixture of DNA from multiple people, how 
many different people’s DNA might be present. Depending on the quantity and quality 
of DNA present, the interpretation process might be straightforward with no ambiguity, 
or it might leave room for a range of opinions. In a fresh known sample such as a mouth 
swab taken from a person of interest, scientists can distinguish which of the peaks are 
known and understood technical artefacts with certainty, as they will be at a very low 
level compared to the alleles in the DNA profile.

Sections of STR DNA profiles showing a range of technical artefacts.

FIGURE 9

Stutters: 
these are low peaks (highlighted 
by yellow arrows), generally one 
repeat unit smaller than the true 
peak; they are caused by slippage 
during the process of making 
copies of the DNA

A peaks: 
the copying process usually adds 
one single ‘A’ base at the end of 
every DNA fragment, but when this 
has not happened completely, the 
result is a ‘shoulder’ to the left of 
the main peak, which is one base 
smaller than the main peak

Pull-up: 
during the detection part of the 
process, a strong signal in one 
colour can cause small peaks of 
the same size to appear in the 
adjacent colour

مع �نخفا�ض كمية �حلم�ض �لنووي ذي �لنوعية �جليدة و/�أو �زدياد عدد �لأ�شخا�ض �لذين يوجد حم�شهم 
�لنووي يف �لعينة، تتناق�ض درجة �ليقني يف متييز عينة �حلم�ض �لنووي عن �لت�شوي�ض. لناأخذ على �شبيل 

�ملثال ب�شمة حم�ض نووي م�شدرها �شخ�شان، حيث يكون �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )�أ( هو �لغالب، 
وبالتايل يوؤدي لظهور ذرو�ت عالية. ولكن �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )ب( موجود فقط على م�شتوى 

منخف�ض جد�، �أي بذرو�ت منخف�شة. حينها لن يكون ممكنا حتديد فيما �إذ� كانت ذروة منخف�شة قرب خط 
�لقاعدة هي �أحد �لنتوء�ت من �لب�شمة �لقوية لل�شخ�ض )�أ( �أو �أنها جزء من �لب�شمة �ل�شعيفة جد� لل�شخ�ض 

)ب(. 

ب�شورة عامة، ي�شتعني خرب�ء �لتحليل �جلنائي يف قر�ءتهم لب�شمات �حلم�ض �لنووي برب�مج �لكمبيوتر 
و�لبيانات �لتي تنتج عن �لختبار�ت �ملكثفة )�لتحقق( لعمليات �لتحليل. ونتائج �ختبار�ت �لتحقق، و�لتي 

تت�شمن �أعلى �مل�شتويات �لتي ُتالحظ عندها �لتاأثري�ت �لتقنية )�ملو�شحة يف �ل�شكل 9(، ُت�شتخدم لإيجاد 
“�إجر�ء�ت عمل قيا�شية”، وهي توجيهات �إر�شادية مدونة ل�شمان �أن يتو�شل �ملحللون �جلنائيون يف 

�ملوؤ�ش�شة �إىل قر�ر�تهم ب�شاأن قر�ء�ت �لب�شمة ب�شكل مت�شق، مدعوما ببيانات حتليلية. ويف حني �أنه �شتكون 
هناك تد�بري تختلف باختالف �ملوؤ�ش�شات، فاإن كل موؤ�ش�شة �شتكون قد حتققت من طرقها باأ�شلوب علمي. 

و�أ�شلوب �لتحقق من �لطرق �ملتبعة م�رشوح يف مدونة �ملمار�شات و�ل�شلوك للهيئة �لتنظيمية للعلم �جلنائي1 
و�لإر�شاد�ت �لتوجيهية �مل�شاحبة2. كما حتدد تلك �ملدونة معايري �جلودة �ملطلوبة. وبالن�شبة لتحليل 

�حلم�ض �لنووي، من �ملطلوب �حل�شول على �عتماد �ملعيار �لدويل )ISO 17025(. وتت�شمن عملية �لعتماد 
�إجر�ء فح�ض خارجي م�شتقل لكفاءة كل موؤ�ش�شة و�لطرق �لتي تتبعها، وذلك من �أجل �شمان �أنها ت�شتويف 

�ملعايري �ملطلوبة. ميكن �حل�شول على هذ� �لفح�ض �خلارجي عن طريق هيئة �لعتماد يف �ململكة �ملتحدة 
)UKAS(. ويعر�ض �مللحق 3 حتليال مف�شال لكيفية مقارنة ب�شمات �حلم�ض �لنووي. 

1.  من�شورة على �ملوقع 
.https://www.gov.uk/government/publications/forensic-science-providers-codes-of-practice-and-conduct-2017

 .www.gov.uk/government/publications/forensic-science-providers-validation من�شورة على �ملوقع  .2

مقاطع من ب�شمة �حلم�ض �لنووي ملو�شع STR، وُتظهر جمموعات من �لتاأثري�ت �لتقنية.

النتوءات: 
وهي ذرو�ت منخف�شة )م�شار �إليها 
باأ�شهم �شفر�ء(، وهي عموما �إحدى 

�لوحد�ت �ملتكررة و�أ�شغر من �لذروة 
�حلقيقية، وتنجم عن �لنحد�ر خالل 

عملية ن�شخ �حلم�ض �لنووي. 

الذروات )اأ(: 
عادة ما ت�شيف عملية �لن�شخ قاعدة 

و�حدة )�أ( عند نهاية كل جزء من 
�حلم�ض �لنووي. ولكن عندما ل يحدث 

ذلك بالكامل، تكون �لنتيجة وجود 
“كتف” �إىل �لي�شار من �لذروة �لرئي�شية، 

وهو �أ�شغر من �لذروة �لرئي�شية بقاعدة 
و�حدة. 

ذروات �شغرية ا�شطناعية:
�أثناء �لبحث عن �آثار �لب�شمة يف عملية 

�لتحليل، مُيكن لإ�شارة قوية من لون 
و�حد �أن ت�شبب ظهور ذرو�ت �شغرية 

من نف�ض �حلجم يف �للون �ملجاور

على خبري �لتحليل �جلنائي �أن يقرر �إن كان مُيكن بالتاأكيد �أن ُتن�شب جميع �أجز�ء ب�شمة �حلم�ض �لنووي 
�إىل �شخ�ض و�حد �أو، يف حال مزيج من �حلم�ض �لنووي من عدة �أ�شخا�ض، عدد �لأ�شخا�ض �ملختلفني 

�مل�شاركني يف �لعينة. و�عتماد� على كمية ونوعية �حلم�ض �لنووي �ملوجود، قد تكون عملية قر�ءة �حلم�ض 
�لنووي مبا�رشة وو��شحة ل لب�ض فيها، �أو قد ترتك جمال لتعدد �لآر�ء. ويف حال وجود عينة حديثة معروفة 

�مل�شدر، كاأن تكون ماأخوذة مب�شح عينة من فم �شخ�ض م�شتبه به، باإمكان �خلبري �جلنائي �أن مييز ب�شكل 
موؤكد �أي من �لذرو�ت هي تاأثري�ت تقنية معروفة ومفهومة، حيث �أن �لذرو�ت �شتكون على م�شتوى منخف�ض 

جد� مقارنة بالأليالت يف ب�شمة �حلم�ض �لنووي. 

ال�شكل 9
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30 FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS

Scientists must judge whether all of the parts of the DNA profile can be confidently 
assigned to one person or, in the case of a mixture of DNA from multiple people, how 
many different people’s DNA might be present. Depending on the quantity and quality 
of DNA present, the interpretation process might be straightforward with no ambiguity, 
or it might leave room for a range of opinions. In a fresh known sample such as a mouth 
swab taken from a person of interest, scientists can distinguish which of the peaks are 
known and understood technical artefacts with certainty, as they will be at a very low 
level compared to the alleles in the DNA profile.

Sections of STR DNA profiles showing a range of technical artefacts.

FIGURE 9

Stutters: 
these are low peaks (highlighted 
by yellow arrows), generally one 
repeat unit smaller than the true 
peak; they are caused by slippage 
during the process of making 
copies of the DNA

A peaks: 
the copying process usually adds 
one single ‘A’ base at the end of 
every DNA fragment, but when this 
has not happened completely, the 
result is a ‘shoulder’ to the left of 
the main peak, which is one base 
smaller than the main peak

Pull-up: 
during the detection part of the 
process, a strong signal in one 
colour can cause small peaks of 
the same size to appear in the 
adjacent colour
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لكن حتى مع كل هذه �لإجر�ء�ت �لحرت�زية، فاإن درجة ح�شا�شية طرق �حل�شول على ب�شمة �حلم�ض 
�لنووي تعني �أن تلوث �حلم�ض �لنووي يظل و�رد�. وقد يكون ذلك �إما يف ب�شمة كاملة �أو �شبه كاملة، �أو 

جمرد تلوث يف ذروة و�حدة �أو �ثنتني )�أليالت(. ويف �حلالة �لثانية، ُيعرف هذ� �لنوع من �لتلوث �لطفيف 
جد� با�شم “�لتلوث �لب�شيط”. ولدى �ل�شك باأن �لتلوث قد �أثر �شلبا على �أية ق�شية معينة، يتم �لتعامل معه عن 

طريق تقييم �ملعلومات �ملتاحة ب�شاأن تدوين ��شتمر�رية �نتقال �لدليل �ملحدد منذ رفعه وحتى تقدميه يف 
�ملحكمة، وتقييم �شيناريوهات معينة.

)اأ( 6.2 ما هي قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي وما هي فئات العينات التي حتتويها؟ 
تاأ�ش�شت قاعدة �لبيانات �لوطنية �لربيطانية للحم�ض �لنووي )NDNAD( يف �إبريل 1995، وتديرها 

وت�شغلها وز�رة �لد�خلية ل�شالح قو�ت �ل�رشطة �لربيطانية. مُيكن �أن توفر قو�عد بيانات �حلم�ض �لنووي 
خيوط ��شتدلل للتحقيقات يف �لق�شايا �لتي لي�ض فيها م�شتبه به، ومُتّكن �ملحققني �أي�شا من �إيجاد �لر�بط 

بني جر�ئم متكررة تدخل فيها �لأدلة �لبيولوجية. هناك جمموعتان من �لبيانات ميكن �لبحث فيهما عن 
�لأ�شخا�ض من خالل مقارنتهما ببع�شهما: 

)1(  ب�شمات حم�ض نووي من جمرمني قد متت �إد�نتهم، �أو كان قد �ألقي �لقب�ض عليهم يف بع�ض �حلالت 
جلر�ئم من �لنوع �لذي ي�شتوجب توثيقه يف �شجالت �ل�رشطة. 

ب�شمات حم�ض نووي من �أدلة ماأخوذة من عينات متعلقة باجلرمية.   )2(

ُي�شاف �إىل ذلك �أن ب�شمات �حلم�ض �لنووي للعاملني يف م�رشح �جلرمية، و�لعديد من �شباط �ل�رشطة، 
وكل �لعاملني يف خمترب�ت �لعلم �جلنائي، و�لعديد من �ملوظفني �ملعنيني ب�شناعة �ملفاعالت و�ملو�د ذ�ت 

�ل�شتعمال �لو�حد �لتي ُت�شتخدم يف عمليات �ملخترب�ت، وبع�ض �خلرب�ء �خلارجيني، يجري حفظها يف 
قو�عد “بيانات �ل�شتبعاد” �لتي ُت�شتخدم ل�شتبعاد �أ�شحابها كُم�شتبه بهم، ويتم �لتدقيق مبوجبها ل�شمان 

�أن هوؤلء �لأ�شخا�ض مل يت�شببو� بتلويث نتائج �لتحليل دون ق�شد. قو�عد بيانات �ل�شتبعاد هذه منف�شلة عن 
قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي. كما حُتفظ عينات �حلم�ض �لنووي من متطوعني ومن �أ�شخا�ض 

مفقودين، ولكن �أي�شا مبعزل عن قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي. 

ومع مرور �لوقت، �رتفع عدد �لتكر�ر�ت �لق�شرية �ملرت�دفة )STR( �مل�شتخدمة للو�شول �إىل ب�شمات �حلم�ض 
�لنووي �ملحفوظة يف قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي مع تطور �لتكنولوجيا. ول يتم حفظ، �أو 

�لبحث عن، بيانات STR للكروموزوم Y ول لت�شل�شل �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا يف قاعدة �لبيانات 
�لوطنية للحم�ض �لنووي.  

)اأ( 5.2 ما هو تلوث احلم�ض النووي وكيف مُيكن منع حدوثه؟ 
مُيكن تعريف �لتلوث باأنه �إدخال حم�ض نووي، �أو مادة بيولوجية حتتوي حم�شا نوويا، على عينة بعد �أن 

ب( قد توىّل �ل�شيطرة على م�رشح �جلرمية.  يكون م�شوؤول )ُمدرَّ

ونظر� لكون عملية �لتو�شل لب�شمة �حلم�ض �لنووي ح�شا�شة جد�، يجب �أن يكون هناك حر�ض د�ئم ملنع 
حدوث تلوث. ومُيكن �أن يت�شبب عن�رش �لأمن �أو �مل�شوؤول �جلنائي �لذي يتفح�ض م�رشح �جلرمية ويجمع 

�لأدلة يف تلويث �لعينات �إن مل يتوخ �لقدر �لكايف من �حلذر. ومن �لأمثلة على طرق تلوث �لعينات يف 
م�رشح �جلرمية �أن �مل�شوؤول عن فح�ض موقع �جلرمية ل يغرّي �لقفاز�ت �ملطاطية كلما �أم�شك بدليل خمتلف، 
�أو �أن يتكلم دون و�شع كّمامة على فمه بال�شكل �ل�شحيح. وباملثل، قد يت�شبب �خلبري �جلنائي �لذي يفح�ض 

�حلم�ض �لنووي بانتقال حم�شه �لنووي هو �إىل �لعينة دون ق�شد. ولهذ� �ل�شبب، ن�رشت �لهيئة �لتنظيمية 
للعلم �جلنائي يف �ململكة �ملتحدة دليال �إر�شاديا مف�شال حول طرق تفادي تلوث �حلم�ض �لنووي يف مو�قع 

�جلرمية، ويف �ملخترب�ت، ويف مر�كز �إحالة �شكاوى �لعتد�ء �جلن�شي، ومر�كز �لحتجاز لدى �ل�رشطة. 

من �ملهم �أن تكون كافة �ملو�د �ملخربية �لتي ُت�شتخدم ملرة و�حدة )مثال �أدو�ت م�شح �لعينات( وجميع 
�ملو�د �لكيميائية و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف �لتحليل خالية من �حلم�ض �لنووي قبل �ل�شتعمال. وقد ُن�رش 
معيار عاملي خللو �ملو�د من �حلم�ض �لنووي3 ويتعني ��شتيفاء متطلباته عند �رش�ء �حتياجات �ل�رشطة 

و�ملخترب�ت. ومن �لأمور �لتي هي يف غاية �لأهمية بالن�شبة لل�رشطة �أثناء �إلقاء �لقب�ض على �مل�شتبه بهم 
و�لتعامل معهم يف �أماكن �لحتجاز هو �لتاأكد من تفادي �نتقال �لتلوث ما بني �مل�شتبه بهم، �أو من �شخ�ض 

م�شتبه به �إىل عن�رش �أمن، ومن ثم �حتمال �نتقال �لتلوث �إىل �ملدعي/ة �أو مل�رشح �جلرمية. فمثال، يجب 
عدم نقل م�شتبه به باعتد�ء جن�شي بنف�ض �ملركبة �لتي ��شُتخدمت م�شبقا لنقل �ملدعي/ة. وباملثل، يف حال 

�عتقال عدة �أ�شخا�ض م�شتبه بهم، يجب �لتعامل مع كل و�حد منهم و�حتجازه و�أخذ �لعينات منه ب�شكل 
منف�شل. و�إذ� كانت هناك حاجة لأخذ عينات من �أماكن حميمة من �جل�شم، يجب �أن ياأخذها �أطباء �آخرون 

يف موقع خمتلف. 

يدرك �أخ�شائيو �ملخترب�ت �أن �لتلوث قد يح�شل بني �لأ�شخا�ض، و�ملو�د �لتي ُت�شتعمل ملرة و�حدة، وغريها 
من �ملو�د �مُل�شتخدمة يف عمليات �لتحليل �جلنائي. وممار�شات �لعمل يف �ملخترب�ت م�شممة بحيث متنع 
�لتلوث وتك�شف وجوده، �إن ح�شل. و��شتخد�م �ل�شو�بط �ل�شحيحة و�لختبار�ت يوفر �شمانات باأن يبقى 

خطر حدوث �لتلوث بوجه عام يف حده �لأدنى. 

3.  معيار ISO 18385:2016 �حلد من خطر تلوث عينات �حلم�ض �لنووي �لب�رشي من خالل �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف جمع وتخزين 
 وحتليل �ملو�د �لبيولوجية لأغر��ض جنائية – �ملتطلبات. �ملعيار من�شور على �ملوقع �لتايل: 

www.iso.org/standard/62341.html
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امللحق 3: مقارنة ب�شمات احلم�ض النووي يف الق�شايا 
اجلنائية 

)اأ( 1.3 كيفية مقارنة ب�شمات احلم�ض النووي وح�شاب ن�شبة الأرجحية واحتمال التطابق

)�أ( 1.1.3 عملية �ملقارنة 
�إن �أف�شل �أ�شلوب يجب �تباعه يف قر�ءة �حلم�ض �لنووي هو �أن يلجاأ �خلبري �جلنائي لقر�ءة �لعينة �ملاأخوذة 

من م�رشح �جلرمية �أول، و�أن ي�شجل �لنتائج. ويجب �أن تكون �ل�شتثناء�ت لها م�شوغاتها �ملنطقية و�أن 
ُتوثق. وفقط بعد �أن يكون �خلبري �جلنائي قد تو�شل لقر�ءة عينة م�رشح �جلرمية يعمد �إىل قر�ءة �أية عينات 
معروفة قبل �أن ُيجري مقارنة بني �لثنتني. من �شاأن ذلك �أن يقلل من خطر �لتحيز يف �لتاأكيد. وبعد قر�ءة 

كل من عينة �حلم�ض �لنووي من م�رشح �جلرمية وعينة �حلم�ض �لنووي �ملعروفة كل على حدة، مُيكن 
مقارنتهما ملعرفة �إن كانتا من نف�ض �مل�شدر، �أو من م�شدرين خُمتلفني. وت�شري �ملقارنة �إىل م�شدر �حلم�ض 

�لنووي فقط. �أما كيف ومتى ُوجد �حلم�ض �لنووي يف ذلك �ملكان، فهذ� يتطلب �ملزيد من �لتحقيق. 

)�أ( 2.1.3 �حتمال �لتطابق 
يف حال وجود تطابق تام بني ب�شمات STR لكلتا �لعينتني من �حلم�ض �لنووي، تكون هناك ثالثة 

تف�شري�ت ممكنة وهي: 

�أن يكون �مُل�شتبه به هو م�شدر �ملادة يف م�رشح �جلرمية.   .1

2.  �أن تكون �ملادة قد جاءت من �شخ�ض �آخر له ب�شمة حم�ض نووي مطابقة لب�شمة �مل�شتبه به. 

3.  �أن يكون �لتطابق �إيجابيا خاطئا ب�شبب تبديل �لعينات �أو �أي نوع �آخر من �لأخطاء. 

�إن �حتمال �لتطابق هو تقدير لأرجحية �كت�شاف تلك �لب�شمة �إذ� كان �شخ�ض �آخر غري �مل�شتبه به، ول ميت 
له ب�شلة قر�بة، هو م�شدر �حلم�ض �لنووي. 

وحل�شاب �أهمية �لدليل �إذ� لوحظ وجود تطابق، يتم �حل�شول على تقدير وترية ورود �لب�شمة من جمموعات 
�لبيانات ذ�ت �ل�شلة، ويجري تطبيق عو�مل �لت�شحيح �لإح�شائية �ملنا�شبة، بحيث يكون �لرقم �لذي ُيقدم 

للمحكمة ُمن�شفا ومعقول ول يبالغ يف �أهمية �لدليل. �إن و�حد� من كل 1,000 �شخ�ض من �ل�شكان لديه تو�أم 
مطابق. و�إذ� مل تتوفر معلومات عما �إذ� كان للُم�شتبه به �أخ تو�أم، فيجب �فرت��ض �حلد �لأعلى وهو 1 من كل 
1,000، ولكن عادة ما تكون مثل تلك �ملعلومة متوفرة. يف �ململكة �ملتحدة، يبلغ �أدنى �حتمال تطابق مت 

توثيقه هو و�حد يف �ملليار، رغم �أن �حل�شاب �لفعلي قد ينتج عنه �حتمال تطابق �أقل من ذلك، كو�حد يف 
�لرتيليون �أو حتى �أقل من ذلك. وقد ُو�شع هذ� “�ل�شقف” لحتمال �لتطابق لل�شببني �لتاليني: 

1.  �شعوبة �ختبار �لفر�شيات �ملطلوبة يف �حل�شاب للدرجة �لتي ميكن معها �لتاأكد من دقة �حتمالت 
�لتطابق �لأقل من ذلك �ل�شقف. 

�شعوبة فهم �ملعنى �حلقيقي لالأرقام بالرتيليونات فما فوق.   .2

وبافرت��ض �أنه قد مت ح�شاب �حتمال �لتطابق ب�شكل دقيق ووفقا ملعايري �مُلخترب �لإجر�ئية، تظل هناك 
حاجة للحر�ض ب�شكل خا�ض لدى تف�شري �لنتائج. 

فاإذ� �قرت�شنا مثال �أن �حتمال �لتطابق كان 1 من 3 مليون، فهذ� �حتمال �أن �شخ�شا �ختري ع�شو�ئيا يحمل 
ب�شمة حم�ض نووي خا�شة قد مت �لك�شف عنها بتحليل عينات مت�شلة باجلرمية. �إل �أن ذلك يعني �أن �أكرث 

من 20 �شخ�شا بقليل يف �ململكة �ملتحدة رمبا يكون لديهم نف�ض �لب�شمة. وهنا يكون مفاد “�جلدلية 
�ملغلوطة ملحامي �لدفاع” �أن هناك فر�شة 1 من 20 �أن يكون �مُل�شتبه به هو م�شدر �لعينة. ولكن ي�شح 

ذلك فقط �إذ� كان هناك �حتمال متكافئ بني كافة �أفر�د �ملجتمع )مبا فيهم �مل�شتبه به( باأن يكونو� جميعا 
قد �رتكبو� �جلرمية وتركو� مادة بيولوجية يف م�رشح �جلرمية، �أو �أن يكون قد مت �لتعرف على �مل�شتبه به 

فقط من خالل �لبحث يف ب�شمات �حلم�ض �لنووي لأ�شخا�ض �ختريو� ع�شو�ئيا من قاعدة �لبيانات �لوطنية 
للحم�ض �لنووي. وعادة ما ُت�شتخدم م�شادر �أخرى لالأدلة لإر�شاد �لدعاء �إىل �مل�شتبه به.

وعلى عك�ض ذلك، يكون مفاد “�جلدلية �ملغلوطة لالدعاء” �أن �لأخذ باحتمال �لتطابق يعني �أن هناك 
�إمكانية �أن يكون �مل�شتبه بريئا بن�شبة 1 �إىل 3 ماليني. وهذ� �لر�أي باطل �أي�شا. حيث �إن �حتمال �لإد�نة �أو 

�لرب�ءة على �أ�شا�ض ب�شمة �حلم�ض �لنووي يعتمد على عدة عو�مل متباينة ل �شلة لها باحلم�ض �لنووي، 
وهي عو�مل فريدة خا�شة بكل ق�شية. وتبلغ درجة �لوثوق بتطابق �لعينة مع �ل�شخ�ض �أعلى م�شتوى لها 
حني يكون �حتمال وجود عينة مطابقة �شعيفا لدرجة �أنه لي�ض من �ملرجح وجود �أي �شخ�ض �آخر �شمن 

جمموعة �ل�شكان لديه نف�ض ب�شمة �حلم�ض �لنووي. 

ولكن رمبا تكون هناك �أ�شباب �أخرى منطقية للعثور على �حلم�ض �لنووي ل�شخ�ض معني يف م�رشح �جلرمية، 
ويجب �لتق�شي عنها. قد ت�شمل تلك �لأ�شباب �أن يكون هناك ما يدل على وجود تف�شري �آخر لتو�جد �حلم�ض 
�لنووي للُم�شتبه به، و�إن كانت �ملادة �لتي ُوجد عليها �حلم�ض �لنووي لها �شلة باجلرمية، و�إىل �أي درجة 
كان مُيكن �إز�لة تلك �ملادة ب�شهولة، و�إن كان هناك �رتباط جغر�يف بني موقع �جلرمية و�مل�شتبه به، و�إن 

كان من �ملرجح للحم�ض �لنووي يف هذ� �ل�شياق �أن يكون يف هذ� �ملوقع عن طريق �نتقال �أويل �أو ثانوي. 
وعلى �شوء ذلك، فاإن وجود تطابق يف �حلم�ض �لنووي يجب �أل ُي�شتخدم مبفرده �أبد� للدللة على �شلوع 

�مل�شتبه به يف �جلرمية.  
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)اأ( 3.1.3 ن�شبة الأرجحية 
ن�شبة �لأرجحية هي ق�شمة �حتمال �حل�شول على ت�شابه جيني حتت فر�شية متثل وجهة نظر �لدعاء )و�لتي 

هي عموما �أن �مل�شتبه به هو م�شدر �حلم�ض �لنووي( على �حتمال �حل�شول على تطابق حتت فر�شية 
متثل وجهة نظر �لدفاع )وهي �أن �مل�شتبه به ل �شلة له بامل�شدر �حلقيقي للحم�ض �لنووي(. يف �لق�شايا 
�لب�شيطة، تكون ن�شبة �لأرجحية �أكرب بدرجة "و�حد" من �حتمال �لتطابق بالن�شبة لب�شمة �حلم�ض �لنووي 

�لتي جرت م�شاعفتها ب�شكل كبري و�ملاأخوذة من �شخ�ض و�حد. ويف �لق�شايا �لأكرث تعقيد�، قد يجري تقييم 
�لدليل بناء على �شل�شلة من �لفر�شيات. 

وُتقَبل ن�شب �لأرجحية عموما على �أنها �لطريقة �لأكرث مالءمة لتقييم قوة ب�شمة �حلم�ض �لنووي كدليل. 
وتتيح ح�شابات ن�شبة �لأرجحية �لأخذ بعدة تفا�شري لالأدلة �ملتوفرة. فمثال، يف حالة عينة خمتلطة حتتوي 

على حم�ض نووي من ثالثة �أ�شخا�ض، قد تكون نظرية �لدعاء �أن �حلم�ض �لنووي م�شدره �مل�شتبه به، 
و�ملدعي، و�شخ�ض �آخر غري معروف ول عالقة له بهما. �إل �أن �لدفاع قد يزعم �أن م�شدر �حلم�ض �لنووي هو 

�ملدعي و�أخو �مل�شتبه به و�شخ�ض غري معروف ل �شلة له بهما. �أو قد يكون و�قع �حلال �أن م�شدر �حلم�ض 
�لنووي ثالثة �أ�شخا�ض خمتلفون متاما. وتختلف ح�شابات كلتا وجهتي �لنظر وتعطي نتائج متباينة. 

على خرب�ء �لتحليل �جلنائي �أن يو�شحو� �لفرت��شات �لتي در�شوها، مبا يف ذلك عدد �لأ�شخا�ض �لذين هم 
م�شدر �حلم�ض �لنووي، و�أية �فرت��شات �أخذو� بها بالن�شبة لالأ�شخا�ض �ملعروفني �أو �مُلفرت�شني �مل�شمول 

حم�شهم �لنووي يف �لعينة، و�أي �فرت��شات فيما يخ�ض �لعالقة بني هوؤلء �لأفر�د، كالتو�شيح مثال �أن 
ل �شلة قر�بة بينهم، حيث �أن كل ذلك �شوف يوؤثر على ح�شابات قوة �لأدلة. ومُتكن ن�شبة �لأرجحية �أي�شا 

خرب�ء �لتحليل �جلنائي من تقدمي تف�شري عن �لتاأثري�ت �لتقنية، و�لتلوث �ملنخف�ض لب�شمة �حلم�ض �لنووي، 
و�لإ�شكاليات �لأخرى مثل تاأثري�ت �شعف تركيز �حلم�ض �لنووي، و�لتي �شتتم مناق�شتها يف �جلزء �لتايل. 

�أما بالن�شبة لحتمالت �لتطابق، فقد ُو�شع “�شقف �أعلى” لن�شبة �لأرجحية يف �ململكة �ملتحدة، و�أكرب ن�شبة 
�أرجحية موثقة هي مليار و�حد. 

)اأ( 2.3 ب�شمات احلم�ض النووي �شعيفة الرتكيز واملتحللة والتالفة 
“حتليل �حلم�ض �لنووي ذي �لرتكيز �ل�شعيف”، و�لذي ُي�شار �إليه �أحيانا بتحليل عدد �شئيل من ُن�شخ 

�حلم�ض �لنووي، كان ُي�شتخدم يف �ملا�شي لالإ�شارة �إىل �لطرق �ملتبعة لرفع درجة ح�شا�شية �لتحليل بوجه 
خا�ض عن طريق تغيري �أ�شلوب �لتحليل للتمكن من �حل�شول على نتائج من كميات �أقل من �حلم�ض �لنووي. 

ولكن نظر� للح�شا�شية �لبالغة للقدر�ت �لتحليلية لكافة �لطرق �ملتبعة يف حتليل �حلم�ض �لنووي يف �لوقت 
�حلايل، فقد �أ�شبح من �لنادر �للجوء �لآن �إىل رفع ح�شا�شية �لتحليل. 

حيث مُيكن �لآن �حل�شول على ب�شمات �حلم�ض �لنووي ب�شكل �عتيادي من جمرد ب�شعة خاليا. و�لكمية 
�ملطلوبة من �حلم�ض �لنووي هي �لكمية �لتي تعطي ب�شمة كاملة دون �حتمال �حلاجة �إىل �لتدخل عن 

طريق �لتاأثري�ت �لتقنية �أو غريها من �لو�شائل �لتقنية يف عملية قر�ءة �لب�شمة. و�أحيانا تكون كمية 
�حلم�ض �لنووي من كل م�شدر يف �لعينة �أقل من �ملطلوب لأن �حلم�ض �لنووي مزيج م�شدره �أكرث من 
�شخ�ض و�حد - حيث قد حتتوي �لكمية �لإجمالية من �حلم�ض �لنووي )من حيث ثقلها(، ُم�شافا �إليها 

�لتفاعل �لكيميائي، على ما يكفي من �حلم�ض �لنووي من �مل�شدر �لرئي�شي يف �ملزيج للتو�شل �إىل ب�شمة 
بنوعية جيدة، ولكن قد تكون هناك كمية غري كافية من �حلم�ض �لنووي من م�شدر ثانوي بحيث ل تتيح 

�لتو�شل �إىل ب�شمة بنوعية جيدة من هذ� �مل�شدر “�لثانوي”. 

ومن جهة �أخرى، رمبا كانت هناك كمية كافية من �حلم�ض �لنووي، ولكنها من نوعية رديئة، كاأن يكون 
فيها �لكثري من �لأجز�ء �لق�شرية و�لقليل من �لأطو�ل �لالزمة للتحليل، وي�شمى هذ� باحلم�ض �لنووي 

�ملتحلل. يتحلل )�أو يتفتت( �حلم�ض �لنووي بالتدريج مع تقادمه، وتت�شارع تلك �لعملية �إذ� ظلت �ملادة 
�لبيولوجية د�فئة ورطبة. ولهذه �لأ�شباب، ل مُيكن ��شتخد�م كمية �حلم�ض �لنووي �ملقا�شة و�مل�شافة 
للتفاعل �لكيميائي كدليل وحيد للحكم �إن كان يجب �عتبار ب�شمة �حلم�ض �لنووي “�شعيفة �لرتكيز”. 

وعندما تكون كمية �حلم�ض �لنووي ذي �لنوعية �جليدة �أقل من �ملطلوب، يجب توخي �حلذر ب�شكل خا�ض 
يف قر�ءة �لب�شمة. وميكن حتديد �لكمية �ملطلوبة من �حلم�ض من خالل �إجر�ء�ت �لتحقق �لتي يطبقها 

�ملخترب بناء على �مل�شاعفات �ملتز�منة �مُل�شتخدمة للتو�شل �إىل �لب�شمة. 

�لق�شم )�أ( 1.3 يحدد �لنهج �لعام لقر�ءة �حلم�ض �لنووي. وُيظهر �ل�شكل 8)ب( فقد�ن بع�ض �أو كل �ملعلومات 
عند مو�شع �أو �أكرث من مو��شع STR. وحتدث كافة هذه �لتاأثري�ت حلد ما، وبطريقة �أقل توقعا، عندما تكون 

كمية �حلم�ض �لنووي دون �لقدر �ملطلوب. ُي�شاف �إىل ذلك �أن تاأثري تلوث �حلم�ض �لنووي مُيكن �أن يكون 
�أكرب حني تكون كمية �حلم�ض يف عينة �لدليل �شئيلة جد� - فاإذ� كان هناك �لقليل جد� من �حلم�ض �لنووي 
بالأ�شا�ض، فعندها ميكن حتى لكمية متناهية �ل�شغر من �حلم�ض �لدخيل �أن “تطغى”، بحيث تكون �لنتيجة 

�أن �حلم�ض �لذي �شّبب �لتلوث هو �لذي ُيرى ولي�ض �حلم�ض �لذي من �مل�شدر. 
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38 FORENSIC DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS

One useful way to determine whether the profile is from a low level of input DNA is to 
analyse it two or three times, and to look at the level of reproducibility between the 
replicates. If the pattern of peaks remains similar between replicates (such as in Figure 
10(a)), then there is sufficient DNA present to interpret reliably using standard methods. 
If, however, each replicate gives a very different pattern of taller and smaller peaks and 
some peaks are missing (such as in Figure 10(b)), then the scientist must either reject 
the profile as being insufficiently reproducible for reliable interpretation, or must employ 
special interpretation methods that have been thoroughly tested (validated) to deal with 
such low levels, accounting for the high degree of variability seen.

A portion of a DNA profile involving replicate tests from low-template DNA (a) where 
reproducible peak heights were observed in the replicate samples and (b) where  
drop-out occurred, shown by arrows. 

FIGURE 10
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�إحدى �لطرق �ملفيدة لتحديد �إن كانت �لب�شمة من حم�ض نووي �شعيف �لرتكيز هي �إجر�ء �لتحليل مرتني 
�أو ثالث، و�لنظر �إىل م�شتوى �إمكانية �إعادة �نتاجه بني �لن�شخ. فاإذ� ظل منط �لذرو�ت مت�شابها بني �لن�شخ 

�لثالث )كما يف �ل�شكل 10)�أ((، فذلك يعني �أن هناك كمية كافية من �حلم�ض �لنووي للو�شول لقر�ءة موثوقة 
با�شتخد�م �لطرق �لقيا�شية. ولكن �إذ� نتج عن كل ن�شخة منط خمتلف من �لذرو�ت �لأعلى و�لأدنى، وكانت 
بع�ض �لذرو�ت مفقودة )كما يف �ل�شكل 10)ب((، عندها يتعني على �خلبري �جلنائي �إما �أن يرف�ض �لب�شمة 

على �أنها غري كافية لإعادة �لإنتاج ب�شكل يتيح �إعطاء قر�ءة موثوقة، �أو عليه �أن ي�شتخدم طرق قر�ءة خا�شة 
�شبق �أن �خُتربت ب�شكل �شامل )ومت �لتحقق منها( للتعامل مع تلك �مل�شتويات �ملنخف�شة من تركيز �حلم�ض 

�لنووي، وهذ� يف�رش �لدرجة �لعالية من �لختالفات �لتي �شوهدت. 

�شتكون هناك د�ئما مرحلة ل مُيكن بعدها لربنامج �لكمبيوتر �أو �أية طريقة �أخرى لقر�ءة �لب�شمة �لتعامل 
ب�شكل فعال مع م�شتوى �لتباين يف ب�شمات حم�ض نووي �شعيفة �لرتكيز جد�، ويجب �أل جتري قر�ءة تلك 

�لب�شمات. ولي�شت هناك طريقة �شهلة لتحديد �أدنى م�شتوى لرتكيز �حلم�ض �لنووي �لذي يجب �أن ُيقر�أ. وعلى 
�خلبري �جلنائي �أن يبقى د�ئما �شمن �ملجال �لذي مت �لتحقق منه لطرق �لقر�ءة با�شتخد�م جتهيز�ت �ملخترب 

و�لختبار�ت �خلا�شة بذلك، ويجب �أل يحاول قر�ءة �لب�شمات �لتي تقع خارج هذ� �ملجال. 

ال�شكل 10

)�مل�شدر: www.cstl.nist.gov/strbase/LTDNA.htm )�ملعّرف 31 د�ئرة، �لعينة 1( 100 بيكوغر�م )�إىل 
�لي�شار( و10 بيكوغر�م )�إىل �ليمني((

جزء من ب�شمة حم�ض نووي فيها �ختبار�ت من�شوخة من حم�ض نووي �شعيف �لرتكيز )�أ( لوحظ فيه 
�رتفاعات للذرو�ت يف �لعينات �ملن�شوخة و)ب( حدث فيه ف�شل لالأليل كما هو م�شار �إليه بالأ�شهم. 
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)اأ( 3.3 تقييم قوة ب�شمة احلم�ض النووي كدليل 
هناك نطاق و��شع من �لربجميات �ملتوفرة مل�شاعدة خرب�ء �لتحليل �جلنائي يف ح�شاب �أهمية �لدليل 

�مُل�شتخل�ض من �لت�شابه �جليني بني عينة معروفة وعينة ماأخوذة من م�رشح �جلرمية. �إل �أن طريقة �لقر�ءة 
ل تتاألف فقط من �لربنامج �مل�شتخدم، بل �أي�شا من تد�بري �لعمل �لقيا�شية للمخترب�ت و�لتي تعتمد على 

بيانات �لتحقق )مبا يف ذلك �إظهار �إمكانية تكر�ر �لعملية و�إعادة �لإنتاج و�لدقة( وكذلك قر�ر �خلبري 
�جلنائي بالن�شبة لالأمور �لتالية مثال: 

1.  تقدير �إن كانت ب�شمة �حلم�ض �لنووي منا�شبة للتقييم �لإح�شائي، مبا يف ذلك تف�شري �شو�بط �جلودة 
�ملختلفة �مُل�شتخدمة

2.  تقييم برنامج �لكمبيوتر �لأن�شب لال�شتخد�م للب�شمات مو�شع �لبحث

3.   �شمان وجود فر�شيتني بديلتني على �لأقل م�رشوحتني بو�شوح )�أحيانا مُيكن �أن يكون هناك �أكرث من 
بديلني( 

تقييم خمرجات �لربنامج �مُل�شتخدم    .4

5.  تقييم ما تعنيه �لبقع �لبيولوجية �ملختلفة ب�شكل عام، وكميات �حلم�ض �لنووي يف �لعينة، وب�شمات 
�حلم�ض �لنووي �ملاأخوذة من عينات من م�رشح �جلرمية، وعينات معروفة، و�ل�شو�بط �لد�خلة �شمن 

�شياق �لق�شية. 

�لربجميات �مُل�شتخدمة حل�شاب �أهمية �لدليل �ملاأخوذ من ب�شمة حم�ض نووي مُيكن تق�شيمها �إىل ثالثة 
�أ�شناف، كما هو مبني يف �جلدول 2. و�أيا كان �لربنامج �مُل�شتخدم، فيجب �لتحقق من مالءمة طريقة 

قر�ءة �لب�شمة، مبا يف ذلك �لربنامج نف�شه )وذلك ي�شمل �لتحقق من �إمكانية �لتكر�ر و�إعادة �لإنتاج و�لدقة( 
بالن�شبة لأ�شناف ب�شمات �حلم�ض �لنووي �لتي جتري قر�ءتها. وقد ن�رشت مدونة �ملمار�شات و�ل�شلوك 

للهيئة �لتنظيمية للعلم �جلنائي �لنهج �ملطلوب من �أجل �لتحقق. وهي تبد�أ بتحديد �لطريقة �لتي يجب 
�أن ُت�شتخدم بو�شوح وتنتهي “ببيان ��شتكمال �لتحقق” �لذي يحدد نقاط �لقوة ونقاط �ل�شعف للطريقة 
�مل�شتخدمة، و�لأغر��ض من ��شتخد�مها، و�أي حدود لها. وبالتايل على �خلبري �جلنائي �لذي يقدم دليال 
با�شتخد�م برنامج للم�شاعدة يف قر�ءة �لب�شمة �أن يكون قادر� على �أن ي�رشح بو�شوح �أ�شناف عينات 

�حلم�ض �لنووي �لتي مت �لتحقق من طريقتها )مبا يف ذلك برنامج �لكمبيوتر(. 

ح�شل تطور �رشيع يف �ل�شنو�ت �لأخرية بالطرق �مُل�شتخدمة حل�شاب �أهمية �حلم�ض �لنووي كدليل، وذلك ز�د 
من نطاق �لب�شمات �ملعقدة �لتي مُيكن تقييمها. كل طريقة لتقدير �أهمية �لدليل: 

تقدم �فرت��شات خمتلفة   .1

2.  ت�شتخدم جمموعات فرعية خمتلفة من �لبيانات �ملعاجَلة �أو غري �ملعاجلة �لتي حتتوي على ب�شمة 
حم�ض نووي 

ت�شتخدم مناذج �إح�شائية خمتلفة.   .3

ذلك يعني �أنه لدى تقدير �أهمية دليل ماأخوذ من ب�شمة حم�ض نووي معقدة با�شتخد�م �أ�شاليب �لربجميات 
�ملختلفة، حتى لو كانت �لفر�شيات �لتي يجري �ختبارها متطابقة، ف�شيتم �لتو�شل �إىل قيم متفاوتة 

لن�شبة �لأرجحية، حيث �أن كل و�حدة منها هي عبارة عن تقدير لالحتمال. وبر�مج تقدير �أهمية �لدليل �لتي 
ت�شتخدم طرقا ثنائية �أو منف�شلة )�جلدول 2( ل تاأخذ باحل�شبان �رتفاع �لذرو�ت يف ب�شمة �حلم�ض �لنووي، 
وبالتايل ل ت�شتخدم �لرتفاعات للتمييز بني م�شادر �حلم�ض �لنووي. و�لطرق �ملتو��شلة )�جلدول 2( ت�شمل 

معلومات �أكرث من ب�شمة �حلم�ض، مثل �رتفاع �لذرو�ت و�لتاأثري�ت �لتقنية. وغالبا، ولكن لي�ض د�ئما، ما 
يوفر هذ� �لأ�شلوب ن�شب �أرجحية �أقوى للتعرف على �مل�شادر �حلقيقية للحم�ض �لنووي. 

يجري �لآن حتديث وتطوير �لربجميات �خلا�شة بهذ� �ل�شاأن. ونظر� لأن �لرب�مج �حلالية ت�شتخدم يف �لأ�شا�ض 
طرقا �إح�شائية خمتلفة جد�، عندما يجري حتليل نف�ض بيانات �حلم�ض �لنووي باأنظمة بر�مج خمتلفة، 

ميكن �حل�شول على نتائج متفاوتة. ولكن لن ُتالحظ فروقات يف �لكثري من ب�شمات �حلم�ض �لنووي، حيث 
�أن �أي برنامج �شوف يح�شب ن�شبة �لأرجحية على �أنها �أكرث من مليار، وهذ� �أعلى حد مُيكن �أن ت�شل �إليه 
�لنتائج. ولن مُيكن روؤية �لختالفات �إل عندما تكون ب�شمات �حلم�ض �لنووي غري مكتملة �أو عند درجة 

منخف�شة �لرتكيز. 
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اجلدول 2

�أنو�ع �لربجميات لقر�ءة خليط من �حلم�ض �لنووي 
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متغريات متوا�شلة

برنامج لقر�ءة حم�ض نووي �شعيف �لرتكيز يف 
خليط معقد. ميكن ��شتخد�مه لقر�ءة خليط معقد 

من �حلم�ض �لنووي من ثالثة �أ�شخا�ض خمتلفني 
على �لأقل. بع�ض �لرب�مج قد تكون قادرة على 

قر�ءة ب�شمات خمتلطة حلم�ض نووي م�شدره �أكرث 
من ثالثة �أ�شخا�ض.

ي�شتبعد �خلبري �جلنائي عدد� قليال من �لتاأثري�ت 
�لتقنية )�نظر �ل�شكل 5(، ولكنه ل يحتاج لتقييم 

�أي من ذرو�ت �حلم�ض �لنووي هي م�شدر 
�حلم�ض، و�أي منها ناجم عن تاأثري�ت تقنية )مثل 

�لنتوء�ت(. �لربنامج م�شمم ملعرفة كيف تتباين 
تلك �لتاأثري�ت �لتقنية وتاأثري�ت �لرتكيز �ملنخف�ض 

للحم�ض �لنووي يف خمتلف �لعينات. ومن خالل 
تقدير ن�شبة �لأرجحية، ير�عي �لربنامج كافة 

�حتمالت كل ذروة: هل هي فعال جزء من م�شدر 
�حلم�ض �لنووي �أم �أنها تاأثري تقني، وهل هي 

جزء من ب�شمة �ل�شخ�ض )�أ( �أو �ل�شخ�ض )ب(، وما 
�إن كان بالإمكان �أن يتفتت �حلم�ض �لنووي �إىل 

�أطو�ل �أق�رش )يتحلل( وهكذ�. 

بع�ض �لربجميات من هذ� �لنوع يتطلب �إدخال 
بيانات من �ملخترب �لذي ي�شتخدمها للتاأكد 

من �أنها تعطي �شورة �شحيحة لكيفية تباين 
�لتاأثري�ت بني �لعينات يف عمليات �ملخترب. لذ�، 
فقبل �أن ي�شتخدم �ملخترب �لربنامج للعمل على 
ق�شية، يبد�أ بتحليل عينات من ب�شمات حم�ض 

نووي معروفة برتكيز�ت خمتلفة وُيدخل �لبيانات 
من هذ� �لتحليل يف �لربنامج. فهذ� مُيّكن �لربنامج 

من بلورة منوذج للمو��شفات لعمليات �ملخترب، 
مثل �رتفاعات �لنتوء�ت. 

متغريات منف�شلة

خليط من �حلم�ض �لنووي )قد يكون م�شدره ما ي�شل �إىل 
�أربعة �أ�شخا�ض( �أو خليط من حم�ض نووي �شعيف �لرتكيز 

بحيث ت�شعب قر�ءته.

يحدد �خلبري �جلنائي �أية ذرو�ت من �حلم�ض �لنووي هي 
من م�شدر �حلم�ض. 

هذ� �لربنامج ل ياأخذ باحل�شبان �لرتفاعات �ملختلفة 
للذرو�ت، ولكنه يحت�شب تاأثري�ت �نخفا�ض تركيز �حلم�ض 

�لنووي. 

يقدر هذ� �لربنامج ن�شبة �لأرجحية، مع مر�عاة تاأثري�ت 
�نخفا�ض تركيز �حلم�ض �لنووي. 

ثنائي

خليط ب�شيط من �حلم�ض �لنووي )وجود حم�ض نووي م�شدره �شخ�شان �أو ثالثة(.

هناك ما يكفي من �حلم�ض �لنووي، لذلك ل د�عي للنظر يف م�شائل �شعف تركيز �حلم�ض 
�لنووي. 

يقّدر �خلبري �جلنائي ما هي �لذرو�ت يف �حلم�ض �لنووي �لتي تعود مل�شدر �حلم�ض. 

�لربنامج ل ي�شتخدم �ملعلومات �ملتعلقة بارتفاعات خُمتلف ذرو�ت �حلم�ض �لنووي )على 
�لرغم من �أن �خلبري �جلنائي يكون قد در�ض �أ�شال بيانات �رتفاع �لذرو�ت(، ول ياأخذ 

باحل�شبان �إمكانية �لتاأثري�ت غري �ملتوقعة �لتي مت �رشحها بالن�شبة حلالت �شعف تركيز 
�حلم�ض �لنووي. وبالتايل، فاإن هذ� �لنوع من �لربجميات لي�ض منا�شبا لتقييم قوة �لدليل 

حينما ُتظهر ب�شمة و�حدة �أو �أكرث تاأثري�ت �شعف تركيز �حلم�ض �لنووي. 

ُيجري �لربنامج ح�شابات مبا�رشة وو��شحة لتقدير�ت �حتمال �لتطابق �أو لن�شبة �لأرجحية. 

ال�شتخدامات العادية

كيف يعمل؟

نوع الربنامج
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متغريات متوا�شلة

هذ� �لنوع من �لربجميات غالبا ما ي�شتعني 
باملحاكاة )�لآلف من �لتقدير�ت �ملختلفة 

للنتائج( لإعطاء تقييم �إجمايل نهائي بحيث 
يكون "�لأن�شب" لبيانات ب�شمة �حلم�ض �لنووي. 

ويف حال ��شتخد�م �لربنامج لتحليل نف�ض 
جمموعة ب�شمات �حلم�ض �لنووي يف عدة 

منا�شبات خمتلفة، ف�شيعطي نتائج خمتلفة قليال 
يف كل مرة. هذه �لختالفات طبيعية، ولأنها 

�شغرية جد� باملقارنة مع �لنتيجة �لنهائية، فلي�ض 
لها تاأثري ُيذكر. 

و�إذ� مت حتليل نف�ض �لبيانات با�شتخد�م بر�مج 
خمتلفة، فيمكن �أن تكون �لنتائج �أكرث �ختالفا 

ب�شكل ظاهر. وبالتايل يجب �لبحث يف �لأ�شباب 
�لتي جتعل �خلبري �جلنائي يعتقد �أن طريقته 

ُمثبتة علميا ومنا�شبة للعينات �لتي يجري 
حتليلها. 

 STRmix; TrueAllele; LiRA-HT; DNA View

 Mixture Solution; LikeLTD 6.+; European

Forensic Mixtures

متغريات منف�شلة

�إذ� جرى حتليل نف�ض �لعينات من ب�شمات �حلم�ض �لنووي 
مر�ت خمتلفة، فمن �ملتوقع �حل�شول على نف�ض �لنتائج. 

و�إذ� ��شتخدم خرب�ء حتليل جنائي خمتلفون برجميات 
خمتلفة لتحليل نف�ض �لبيانات، فمن �ملتوقع �أن يكون هناك 
تقارب �شديد بني �لنتائج )عموما فرق �أقل من درجة و�حدة 
يف مقد�ر �لختالف(. و�شتكون �أية �ختالفات ب�شبب �لتباين 

يف كيفية �إعد�د �لربنامج للتعامل مع نتائج �حلم�ض 
�لنووي منخف�ض �لرتكيز. و�إذ� مت حتليل نف�ض �لبيانات 

بهذ� �لنوع من �لرب�مج وبربنامج ي�شتخدم طريقة تغري�ت 
متو��شلة، فقد تكون �لنتائج خمتلفة ب�شكل �أو�شح. ويف تلك 
�حلالة يجب �لبحث يف �لأ�شباب �لتي جتعل �خلبري �جلنائي 

يعتقد �أن طريقته مثبتة علميا ومالئمة للعينات �لتي يجري 
حتليلها. 

 LRmix Studio; Resolve; LikeLTD 4+; LabRetriever;

LiRa

ثنائي

يف حال تقييم نف�ض ب�شمات �حلم�ض �لنووي يف منا�شبات خمتلفة، ُيتوقع �حل�شول على 
نف�ض �لنتائج. 

و�إذ� ��شتخدم خرب�ء حتليل جنائي خمتلفون برجميات خمتلفة من هذ� �لنمط، فمن �ملتوقع 
�أن يكون هناك تقارب �شديد )فرق �أقل من درجة و�حدة يف مقد�ر �لختالف( بني �لنتائج. 

من �ملفرت�ض �أن يكون قد طور �لعديد من خمترب�ت �لتحليل �جلنائي جد�ول بيانات لإجر�ء 
ح�شابات من هذ� �لنوع.

قابلية اإعادة الإنتاج 

اأمثلة عن برجميات متوفرة 
لقراءة الب�شمات 

نوع الربنامج

اجلدول 2 )تابع( 
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In certain circumstances, DNA can be transferred from person A to person B and then to 
an object, leaving traces of person A’s DNA on the object when they might have never 
been in direct contact with that object. This is known as secondary transfer. Tertiary 
transfer (person A to object 1 to person B to object 2) has also been demonstrated. 
Possible secondary and tertiary transfers are illustrated in Figure 11.

In Figure 11(a), person A touches the gun with primary transfer of A’s DNA to the gun. 
In Figure 11(b), person A touches person B, who then touches the gun. It would be 
possible to see person B’s profile, a mix of person A and person B, or just person A’s 
profile on the gun. This secondary transfer is more likely if the contact from A to B and 
from B to the gun happens soon after each other. In Figure 11(c), person A touches the 
mobile phone, which is then touched by person B, who touches the gun. If person A’s 
DNA profile were observed on the gun, this would have occurred by tertiary transfer. 
Although there is a low expectation of observing tertiary transfer, it is more likely if the 
contacts from A to the phone, from the phone to B and from B to the gun happen very 
soon after each other.

FIGURE 11

Illustration of possible (a) primary, (b) secondary and (c) tertiary DNA transfer.

(a) Primary transfer

(b) Secondary transfer

(c) Tertiary transfer

)اأ( 4.3. العوامل التي يجب مراعاتها يف تقييم احلم�ض النووي
�إن تقييم قوة �لدليل كما هو مو�شوف يف �لق�شم )�أ( 3.3 يتعامل مع م�شدر �حلم�ض �لنووي، ولكنه ل ياأخذ 

يف �حل�شبان كيف �أو متى و�شل �حلم�ض �لنووي �إىل �ملادة. فجميعا ننقل حم�شنا �لنووي �إىل �لأ�شياء �شو�ء 
عن طريق �للم�ض �أو �لعطا�ض �أو �ل�شعال �أو �لنزيف، و�أي�شا ننقلها بني بع�شنا �لبع�ض من خالل �لت�شال 

�لجتماعي �أو �جلن�شي. وحالت �لنتقال هذه تتطلب تو�جد ثالثة عنا�رش لكي توؤخذ بالعتبار – �مل�شدر، 
و�لفر�شة، و�لطريقة. ويدر�ض �خلبري �جلنائي كل و�حد من هذه �ملعايري يف �شياق كل حالة وعلى �شوء 

�ملعلومات �ملتوفرة لديه. 

�لعتبار �لأول �لذي يدر�شه �خلبري �جلنائي يتعلق مبا �إذ� كان بالإمكان �أن ُتن�شب ب�شمة �حلم�ض �لنووي 
�إىل �شائل معني من �شو�ئل �جل�شم. وبناء على نوع �لعينة، قد ميكن �لقول �إن �حلم�ض �لنووي م�شدره �لدم �أو 
�ل�شائل �ملنوي �أو �للعاب. ي�شتخدم �خلبري �جلنائي �ختبار�ت كيميائية �أو �إ�شاءة من نوع خا�ض لكي ي�شل 
�إىل موؤ�رش�ت تفيد عن ماهية �شو�ئل �جل�شم �ملوجودة يف �لعينة. �إل �أن �لختبار�ت لهذه �ل�شو�ئل تتباين يف 

ح�شا�شيتها ودقتها، وقد حتتوي �لعينة �أكرث من �شائل و�حد من �شو�ئل �جل�شم. فمثال �إذ� كان هناك بقعة 
دم �شغرية جد� و�شعيفة ولكن مت �حل�شول على ب�شمة حم�ض نووي قوية جد�، فيكون من �ملمكن �أي�شا �أن 

�حلم�ض �لنووي مل يكن م�شدره بقعة �لدم، بل �شخ�ض �آخر لم�ض بقعة �لدم يف وقت لحق. وعليه، هناك 
حالت �شيكون فيها �خلبري �جلنائي غري قادر على حتديد م�شدر �شائل �جل�شم �ملوجود يف �لعينة. و�إذ� 
توفرت معلومات كافية لدى �خلبري �جلنائي ل�شتنتاج �أن م�شدر �حلم�ض �لنووي هو �شائل ج�شم ميكن 

�لتعرف عليه، فرمبا ت�شاعد هذ �ملعلومة يف معرفة �لفعل �لذي ت�شبب يف و�شول �حلم�ض �لنووي �إىل هذه 
�لعينة. 

غالبا ما ينتقل �حلم�ض �لنووي عن طريق �ملالم�شة ولي�ض عن طريق �شائل ج�شم معني، وهذ� ما ُيطلق عليه 
“�نتقال �حلم�ض �لنووي باللم�ض”. يظل �حلم�ض �لنووي موجود� على �ملادة لأ�شهر عديدة، ومن غري �ملمكن 

حتديد متى �نتقل �إليها. لكن لي�شت كل مالم�شة توؤدي �إىل �نتقال �حلم�ض �لنووي، كما �إن كمية �حلم�ض 
�لنووي �لتي ننقلها يف كل حالة تعتمد على جمموعة من �لعو�مل �ملختلفة، من بينها: 

�لنتقال من �شخ�ض لآخر  .1

منذ متى �نتقلت، وما فعلناه منذ �أن غ�شلنا �أيدينا �أو �أج�شامنا  .2

�شدة �ملالم�شة )مثال، مالم�شة عابرة �أم م�شافحة قوية(  .3

�إن كان �شطح �ملادة جافا �أم رطبا، خ�شنا �أم ناعما، ما�شا �أم غري ما�ض لل�شو�ئل.   .4

ال�شكل 11

تو�شيح لإمكانية �نتقال �حلم�ض �لنووي ب�شكل )�أ( �أويل، و)ب( ثانوي، و)ج( ثالثي. 

ميكن يف ظروف معينة �أن ينتقل �حلم�ض �لنووي من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل �ل�شخ�ض )ب( ثم �إىل مادة، وبالتايل 
ُيعرث على �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )�أ( على �ملادة رغم �أنه رمبا مل يلم�شها ب�شكل مبا�رش. وهذ� ما ُيعرف 

بالنتقال �لثانوي. وتبنّي �أي�شا حدوث �نتقال ثالثي )من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل �ملادة )1( ثم �إىل �ل�شخ�ض )ب( ثم 
�إىل �ملادة )2((. ي�شور �ل�شكل 11 �إمكانية �لنتقال من �لنوعني �لثانوي و�لثالثي. 

يف �ل�شكل 11)�أ(، يلم�ض �ل�شخ�ض )�أ( �مل�شد�ض فيح�شل �نتقال �أويل حلم�شه �لنووي �إىل �مل�شد�ض. ويف 
�ل�شكل 11)ب( يالم�ض �ل�شخ�ض )�أ( �ل�شخ�ض )ب( و�لذي بدوره يالم�ض �مل�شد�ض. و�شيكون بالإمكان ك�شف 

ب�شمة �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )ب( �أو مزيج من حم�ض �ل�شخ�ض )�أ( و�ل�شخ�ض )ب( �أو جمرد حم�ض 
�ل�شخ�ض )�أ( على �مل�شد�ض. وهذ� �لنتقال �لثانوي مرجح �أكرث �إذ� كان قد حدث �لنتقال من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل 
�ل�شخ�ض )ب( ومن �ل�شخ�ض )ب( �إىل �مل�شد�ض قد ح�شل و�حد� تلو �لآخر مبا�رشة. ويف �ل�شكل 11)ج( يالم�ض 

�ل�شخ�ض )�أ( �لهاتف �ملحمول، ثم يلم�ض �ل�شخ�ض )ب( �لهاتف، وبعدها يلم�ض �مل�شد�ض. و�إذ� مت �كت�شاف 
ب�شمة �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض )�أ( على �مل�شد�ض، فيكون ذلك قد ح�شل من خالل �نتقال ثالثي. ورغم �أن 

�لحتمال �شعيف يف ح�شول �نتقال ثالثي، �إل �أنه ي�شبح �أكرث �حتمال �إذ� كان �لنتقال من �ل�شخ�ض )�أ( �إىل 
�لهاتف، ومن �لهاتف �إىل �ل�شخ�ض )ب(، ومن �ل�شخ�ض )ب( �إىل �مل�شد�ض قد ح�شل و�حد� تلو �لآخر مبا�رشة. 
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)اأ( انتقال اأويل

)ب( انتقال ثانوي 

)ج( انتقال ثالثي
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�أما �لأ�شئلة عن �ملدة �لتي ميكن خاللها ��شتخال�ض �حلم�ض �لنووي بعد �نتقاله �إىل �ملادة، �أو عن كمية 
�حلم�ض �لنووي �لتي تنتقل ح�شب نوعية �لتما�ض، فال تز�ل �لإجابة عليها ُمبهمة حلد بعيد. حيث تعتمد 
�إمكانية �نتقال �حلم�ض �لنووي على �لظروف �ملعينة للحالة �ملزعومة. وبالتايل، حني يفح�ض �خلبري 
�جلنائي �شيناريوهات �لنتقال، ي�شع ترتيبا لالحتمالت بدل �أن يقول �إن �حلالة )�أ( �شحيحة و�حلالة 

)ب( غري �شحيحة. ولأن كل حالة خمتلفة عن �لأخرى، لي�ض هناك د�ئما �أبحاث �أو بيانات ميكن تطبيقها 
مبا�رشة على كل جمموعة معينة من �لظروف. و�لأبحاث �ملن�شورة تعالج م�شائل خمتلفة، وقد �أُجريت 

جتارب بطرق خمتلفة، لذ� لي�ض بالإمكان د�ئما مقارنتها ببع�ض ب�شكل مبا�رش. �إل �أن �لأبحاث �لعلمية 
�ملن�شورة تت�شمن �ملبادئ �لعامة �لتالية بخ�شو�ض �نتقال �حلم�ض �لنووي باملالم�شة وثباته على �ملادة: 

لي�ض من �ملمكن حتديد متى حدث �نتقال �حلم�ض �لنووي.  .1

2.  مُيكن �أن يبقى �حلم�ض �لنووي على �ملادة لعدة �أ�شهر بناء على جمموعة من �ملتغري�ت. 

3.  مُيكن �أن يح�شل �لنتقال �لثانوي )�أو �لثالثي( بحيث �أن �حلم�ض �لنووي ل�شخ�ض ما قد يكون على ج�شم 
مادة رغم �أنه مل يالم�شها مطلقا. 

4.  �شبق و�أن تبنّي �لنتقال �لثانوي و�لثالثي دون �أن يرتك �أي�شا �ل�شخ�ض �لناقل حم�شه �لنووي، ولكن 
فقط عندما يح�شل �لنتقال و�حد� تلو �لآخر مبا�رشة. ول يز�ل مو�شوع �نتقال �حلم�ض �لنووي يخ�شع 

لأبحاث متو��شلة.  

5.  مع كل عملية �نتقال عادة ما نتوقع فقد�ن كمية من �حلم�ض �لنووي �ملتوفر، ولكن جودة ب�شمة 
�حلم�ض �لنووي ل مُيكن �أن توؤدي �إىل ��شتبعاد نوع معني من �لنتقال، ذلك لأن �لنتيجة �لنهائية تعتمد 

د�ئما على �ملادة �لأوىل �ملتوفرة. 

يف بع�ض �حلالت ل مُيكن للنتائج �لعلمية �أن تفيد يف حتديد كيف �أو متى �نتقل �حلم�ض �لنووي. ولكن 
يف حالت �أخرى، مع �أخذ ظروف معينة بالعتبار، مُيكن �إجر�ء تقييم مقارن بني تف�شري�ت بديلة. وعندما 

يجري �خلبري �جلنائي ذلك �لتقييم، عليه �أن يذكر �لفر�شيات �لتي �نطلق منها ب�شكل و��شح. ويعترب من 
�ملهم معرفة �ملالب�شات �ملعينة للحالة بعد �إمتام قر�ءة ب�شمة �حلم�ض �لنووي وعملية �ملقارنة، فذلك 

ي�شهل للمحلل �أن يقّيم ب�شكل فعال �شيناريوهات �لنتقال، وهذه �لتقييمات يجب �أن ُت�شّمن يف �شياق �أحدث 
�لأعمال �لبحثية. 

اجلدول 3

)اأ( 5.3. الفهم احلايل ملعدلت اخلطاأ يف احلم�ض النووي
�إذ� لوحظ وجود تطابق بني �حلم�ض �لنووي مل�شتبه به ودليل ماأخوذ من م�رشح �جلرمية، فتكون هناك 

ثالثة �حتمالت: )1( �أن �مل�شتبه به هو �لذي ترك عينة حم�شه �لنووي يف م�رشح �جلرمية، و)2( �أن �مل�شتبه 
به لي�ض هو م�شدر �لعينة، ولكن لديه ب�شمة �حلم�ض �لنووي بال�شدفة، و)3( �أن �مل�شتبه به لي�ض هو م�شدر 

�لعينة، و�أن تطابق حم�شه مع �لدليل هو تطابق �إيجابي خاطئ نظر� لتبديل �لعينة، �أو خطاأ من نوع �آخر، 
�أو حلدوث �نتقال. وُيذكر �أن �أخطاء �لتعرف على �لنمط �جليني )كتلك �لتي مُيكن �أن حتدث نتيجة حتليل �آثار 

�شئيلة جد� للمادة �لبيولوجية( مُيكن �أي�شا �أن توؤدي �إىل تطابقات غري دقيقة. 

معدلت �خلطاأ يف تقدمي �لعينات �إىل قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي. مت �لعتماد على بيانات 
�شنة كاملة يف جتميع هذه �لأرقام.

*  كل خطاأ يف معدلت �أخطاء قر�ء�ت �ملخترب �مل�شار �إليها يخ�ض جزء� و�حد� فقط من ب�شمة �حلم�ض �لنووي. فب�شمة حم�ض نووي كاملة 
يف �إجنلرت� وويلز و�إيرلند� �ل�شمالية تتاألف من 32 رقما وكرومو�شوم "XX" لالأنثى و"XY" للذكر. وكل و�حد من هذه �لأخطاء يخ�ض 

و�حدة فقط من 34 قيمة �أبجدية رقمية، بينما تكون 33 قيمة �ملتبقية �شحيحة. 
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م�شدر اخلطاأ

طريقة تعامل �ل�رشطة مع عينة �مل�شتبه به �أو مع �شجالت 
عينات �مل�شتبه به

طريقة تعامل �ل�رشطة مع عينة تتعلق باجلرمية �أو �شجالت 
عينات تتعلق باجلرمية 

طريقة تعامل �ملخترب �جلنائي مع عينة �مل�شتبه به �أو مع 
�شجالت عينات �مل�شتبه به

طريقة تعامل �ملخترب �جلنائي مع عينة تتعلق باجلرمية �أو 
�شجالت عينات تتعلق باجلرمية

�أخطاء �ملخترب �جلنائي يف قر�ءة ب�شمة حم�ض نووي من 
عينة معروفة*

�أخطاء �ملخترب �جلنائي يف قر�ءة ب�شمات حم�ض نووي 
خمتلطة من عينات متعلقة بجرمية* 

وترية حدوثه ب�شكل عام
)كن�شبة من العينات التي متت معاجلتها(

�أقل من 1 من 2,000

�أقل من 1 من 50,000

�أقل من 1 من 10,000

�أقل من 1 من 5,000

�أقل من 1 من 10,000

�أقل من 1 من 500 
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هناك �لعديد من �إجر�ء�ت �شمان �جلودة ملنع �أو تقليل �حتمال �خلطاأ �أثناء �إجر�ء �لختبار�ت على �حلم�ض 
�لنووي. ويتعني على كافة �ملخترب�ت �لتي حتلل �حلم�ض �لنووي ل�شتخد�مه كدليل �أن تطبق معايري جودة 

�شارمة. يجري تقييم كل خمترب من طرف خارجي مرة يف �ل�شنة على �لأقل ل�شمان �أنه ميتثل للمعايري 
�لدولية �لتي و�شعتها �لهيئة �لتنظيمية للعلم �جلنائي، وعليه �أن ي�رشح �إن كان ل ميتثل لها. ومع ذلك 

حتدث �أخطاء، كما هو �حلال يف �أية عملية يدخل فيها �جلانب �لب�رشي. هناك �أعمال تدقيق ربع �شنوية على 
نوعية فح�ض ب�شمة �حلم�ض �لنووي �لتي تقدمها �ملخترب�ت لقاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي. 

وهذ� يتيح �إجر�ء تقدير ملعدلت �لأخطاء �لعامة )�جلدول 3(. هذه �لأخطاء قد مت ك�شفها من خالل �لأنظمة 
و�لعمليات �مل�شممة لذلك �لغر�ض. على �شبيل �ملثال، ُيجرى تدقيق منتظم يف حالت “�أخطاء كانت على 

و�شك �أن تقع” �ملوجودة يف قاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي ل�شمان �لتعرف على �لب�شمات �شديدة 
�لت�شابه ولكنها تختلف فيما بينها يف �شمة و�حدة فقط. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن معدلت �خلطاأ يف �جلدول 
3 تخ�ض تقدمي �لعينات لقاعدة �لبيانات �لوطنية للحم�ض �لنووي. ويف �لق�شية �لتي حُتال �إىل �ملحكمة، 
جُترى فحو�شات �إ�شافية على �لنوعية �أثناء وبعد �إجر�ء �ملقارنة بني عينة �مل�شتبه به و�لعينة �ملاأخوذة 

من م�رشح �جلرمية من جانب كل من �خلبري �جلنائي �لذي يقدم �لنتائج �إىل �ملحكمة وخبري �آخر �أي�شا. 
وبالتايل، فاإن معدلت �لأخطاء يف �جلدول 3 �أعلى من �ملتوقع بالن�شبة للق�شايا �مُلحالة للمحاكم. و�ل�شوؤ�ل 
�ملهم يف �أي ق�شية معينة هو �إن كان قد حدث خطاأ يف تلك �لق�شية – ويف حال وجود ��شتباه ُمرّبر بحدوث 

خطاأ يف ق�شية ميكن بحثه مبزيد من �لتمحي�ض عن طريق فح�ض �ل�شجالت و�شو�بط �جلودة يف تلك 
�لق�شية. 

امللحق 4: بع�ض الأمثلة عن الق�شايا 

معرفة �شاحب �شائل اجل�شم
املثال 1: تعر�ض �ملدعي/�مل�شتكي للطعن ب�شكني، ومت �حل�شول على ب�شمة �حلم�ض �لنووي من بقعة كبرية 

تبدو �أنها دماء على مالب�ض �شخ�ض ُم�شتبه به. �أجرى �خلبري �جلنائي فح�شا للتاأكد مما �إذ� كانت �لبقعة على 
�ملالب�ض هي بالفعل بقعة دماء. ورغم �أن هذ� �لفح�ض لي�ض مثاليا )هناك �حتمال ت�شخي�ض �إيجابي خاطئ 
من عنا�رش �أخرى(، �إل �أنه �أعطى موؤ�رش� قويا على �أن �لبقعة كانت فعال من �لدم. جرى �حل�شول على ب�شمة 

حم�ض نووي خمتلطة من منطقة �لبقعة، و�لتي كان م�شدرها �لرئي�شي يطابق ب�شمة �حلم�ض �لنووي 
للمدعي/�مل�شتكي، وجزء �شغري منها يطابق ب�شمة �مل�شتبه به. يف هذ� �ملثال، من �ملنطقي �لفرت��ض �أن 
�مُلكّون �لرئي�شي لب�شمة �حلم�ض �لنووي كان من بقعة �لدم �لكبرية، و�أن �ملكون �جلزئي رمبا م�شدره من 

كان يرتدي �ملالب�ض. 

املثال 2: تقدمت �مر�أة ب�شكوى تزعم فيها �أنها تعر�شت لالغت�شاب. و�دعى �مل�شتبه به �أنه مل يو�قع �ملدعية، 
ولكنه لم�ض �جلانب �خلارجي من منطقة �أع�شائها �جلن�شية، و�أفاد �أنه كان قد ��شتمنى قبل �شاعتني من 

�حلادثة �ملزعومة. �أُِخذت عينة بامل�شح من �أعلى مهبل �ملدعية/�مل�شتكية من �لد�خل بحثا عن �أثر �ل�شائل 
�ملنوي. ولدى فح�ض �لعينة جمهريا تبني وجود عدد كبري من روؤو�ض �حليو�نات �ملنوية فيها. ثم �أُجريت 

عملية خمربية لف�شل كافة �حليو�نات �ملنوية عن باقي �خلاليا، فتبني �أن �حلم�ض �لنووي �مُل�شتخل�ض 
من �آثار �ل�شائل �ملنوي يطابق ب�شمة �مل�شتبه به. �أما �حلم�ض �لنووي من باقي �خلاليا فكان خمتلطا، 

حيث كان �جلزء �لأكرب منه يطابق ب�شمة �ملدعية/�مل�شتكية. ومبا �أنه جرى ف�شل �ل�شائل �ملنوي كيميائيا 
عن باقي �خلاليا، ولأنه لوحظ وجود عدد كبري من روؤو�ض �حليو�نات �ملنوية، فيمكن �لتاأكيد �أن �حلم�ض 
�لنووي �مُل�شتخل�ض من ذلك �جلزء كان من �ل�شائل �ملنوي. ونظر� لأن �لعينة كانت ماأخوذة بامل�شح من 

�أعلى د�خل �ملهبل، فال ُيرجح �أن تتطابق �لنتائج �لعلمية مع رو�ية �ملتهم باأنه فقط لم�ض �ملدعية بعد �أن 
كان قد ��شتمنى يف وقت �شابق. و�لنتائج �لعلمية ُترجح �أن يكون قد وقع �ت�شال جن�شي كامل مع قذف 

د�خل �ملهبل، �أكرث من �أن يكون �لأمر قد �قت�رش على مالم�شة �جلو�نب �خلارجية من منطقة �لأع�شاء 
�جلن�شية باليد بعد �ل�شتمناء.  
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انتقال احلم�ض النووي 
املثال 3: مت �لعثور على �شكني ُي�شتبه �أنها ��شُتخدمت يف جرمية طعن. وتبني �أنه قد جرى تنظيف �لن�شل 

ومل تكن عليه �آثار دماء ظاهرة. �أجرى �خلبري �جلنائي فح�شا بحثا عن �لدم، فلم يعرث على �أي �أثر له. �أخذ 
�خلبري �جلنائي عينة بامل�شح على �لن�شل للبحث عن �حلم�ض �لنووي، بينما جرى م�شح مقب�ض �ل�شكني 

ب�شكل منف�شل. �أظهر م�شح ن�شل �ل�شكني ب�شمة حم�ض نووي �شعيفة تطابق ب�شمة �ملدعي/�مل�شتكي، بينما 
�أظهرت �لعينة �ملاأخوذة من مقب�ض �ل�شكني ب�شمة حم�ض نووي خمتلطة �شعيفة، وكان �مُلكون �لرئي�شي 

لها يطابق ب�شمة �مل�شتبه به. يف هذ� �ملثال، ل مُيكن �لفرت��ض تلقائيا �أن ب�شمة �ملدعي/�مل�شتكي 
�ملوجودة على �لن�شل م�شدرها دماء. ويف تلك �حلال ي�شبح �ل�شوؤ�ل “يف �أي مكان ُعرث على �ل�شكني؟” ذ� 

�أهمية كبرية: فاإذ� كانت �شكني مطبخ من منزل �ملدعي/�مل�شتكي، فيمكن �أن يكون حم�شه �لنووي موجود� 
عليها لأنه قد ��شتخدمها موؤخر�، ولي�ض لأنها ��شُتخِدمت يف طعنه. و�إذ� كان �مل�شتبه به قد دخل �إىل مطبخ 

�ملدعي/�مل�شتكي يف وقت �شابق )مثال �إذ� كان �مل�شتبه به �أي�شا ي�شكن يف نف�ض �ملنزل �أو يزوره بانتظام(، 
فعندها ميكن تف�شري وجود حم�شه �لنووي على مقب�ض �ل�شكني باأنه ناجت عن مالم�شته لها يف وقت �شابق. 

و�إذ� كانت هي �شكني مطبخ من منزل �مل�شتبه به، فاإن وجود حم�شه �لنووي على �ملقب�ض �أمر متوقع، بينما 
وجود �حلم�ض �لنووي للمدعي/�مل�شتكي قد يكون �أو ل يكون له دللة، �إذ يعتمد ذلك على ما �إذ� كان قد 

حدث تالم�ض بني �مل�شتبه به و�ملدعي/�مل�شتكي �شابقا، و�إن كان �ملدعي/�مل�شتكي قد ز�ر �مل�شتبه به يف 
منزله. 

املثال 4: مت �لعثور على �شالح ناري غري مرخ�ض ملفوفا بكي�ض بال�شتيكي يف �شندوق �أمانات ُم�شتاأجر من 
قبل �مل�شتبه به. وقد قال �لدعاء �أن �مل�شد�ض يعود للم�شتبه به، لكن �مل�شتبه به يدعي �أن ل علم له به. جرى 

م�شح زناد �مل�شد�ض لأخذ عينة، وقد �ختري �لزناد للم�شح لأن و�قي �لزناد يحميه حلد ما من مل�شه ب�شكل 
عر�شي، ولأنه من �ملتوقع �أن م�شتخدم �مل�شد�ض هو �لذي يلم�ض ذلك �جلزء من �مل�شد�ض. �أظهرت نتيجة 
�مل�شح وجود ب�شمة حم�ض نووي ذ�ت تركيز �شعيف تطابق ب�شمة �ملتهم، ومل يكن هناك م�شدر لأي 

حم�ض نووي من �شخ�ض �آخر. كما جرى �أي�شا م�شح مقب�ض �مل�شد�ض و�شبطانته، ولكن مل يتم �حل�شول على 
ب�شمة حم�ض نووي منهما. وقد قال �مل�شتبه به �أن �لكي�ض �لبال�شتيكي يخ�شه، لكنه زعم �أن حم�شه �لنووي 

ل بد و�أنه �نتقل منه �إىل �لكي�ض ومن �لكي�ض �إىل �مل�شد�ض. يتعني على �خلبري �جلنائي لدى تقييم نتائج 
�لتحليل �أن ياأخذ باحل�شبان ما و�شل �إليه �لعلم حاليا من دللت ب�شاأن �نتقال �حلم�ض �لنووي، وبقائه 

على �ملادة، وعمليات �لنتقال �ملادي للحم�ض �لنووي �لتي حتدث يف كل حالة. تلك �خلطو�ت و�لعتبار�ت 
م�رشوحة باإيجاز يف �جلدول 4. 

اجلدول 4

مر�حل �نتقال �حلم�ض �لنووي لكت�شافه على زناد �مل�شد�ض

يف هذ� �ملثال، �أ�شهل �أ�شكال �لنتقال هو �لنتقال �ملبا�رش �إىل �مل�شد�ض. كما �أن رو�ية �مل�شتبه ممكنة �أي�شا، 
لكنها ت�شتدعي متطلبات �إ�شافية لكي تتحقق )�أن يدخل �جلزء من �لكي�ض �لذي عليه �حلم�ض �لنووي بني 

�لزناد وو�قي �لزناد �لخ(. وبالتايل، �شيميل �خلبري �جلنائي ل�شتنتاج �أن تلك �لنتائج �شتكون حمتملة بدرجة 
�أكرب �إذ� كانت رو�ية �لدعاء هي �ل�شادقة مما �إذ� كانت رو�ية �مل�شتبه به هي �ل�شادقة. 
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النتقال

1

2

�شيناريو امل�شتبه به

�نتقل �حلم�ض �لنووي من �مل�شتبه به �إىل �لكي�ض )�حلم�ض �لنووي ل 
يكون على �لكي�ض بكامله، بل فقط على مو��شع مل�شه(. ولتقييم هذه 

�لرو�ية ب�شكل كامل، جرى م�شح عدة �أماكن من �لكي�ض وفح�شها. 
ولكن ب�شمة �حلم�ض �لنووي للم�شتبه به ُعرث عليها على مقب�ض 

�لكي�ض فقط.
مكان �حلم�ض �لنووي �لذي على �لكي�ض ل بد �أن يكون مو�زيا لزناد 

�مل�شد�ض، و�أن يدخل بني �لزناد وو�قي �لزناد. ثم ينتقل �حلم�ض 
من �لكي�ض �إىل �لزناد. ومُيكن �أن يحدث ذلك ب�شهولة �أكرب لو كان 

�حلم�ض �لنووي بحالة رطبة، كاأن يكون قد �نتقل مبجرد �أن لم�ض 
�ل�شخ�ض �لكي�ض.

�شيناريو الدعاء

�نتقل �حلم�ض �لنووي 
مبا�رشة من �مل�شتبه �إىل 

زناد �مل�شد�ض.
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امللحق 5: قائمة امل�شطلحات

Accuracy )الدقة(: درجة �لتفاق �أو �لتو�فق بني 

قيمة مقا�شة وقيمتها �لفعلية. 

Allele )الأليل(: ن�شخة من �ثنتني �أو �أكرث من 

�ملجموعات �جلينية يف مو�شع كروموزوم ي 
معني يف �جلني. 

Allele drop-in )الختالف يف الذروات الأليلية(: 

حني تكون �لذرو�ت �لأليلية يف خمطط رحالين 
)electropherogram( غري متطابقة يف حتليالت 

متعددة م�شتقلة؛ وهناك نظرية �أي�شا �رشحت 
مالحظة و�حد �أو �أكرث من �لذرو�ت �لأليلية يف 

خمطط رحالين غري من�شجمة مع عو�مل م�شاهمة 
يف عينة مفرت�شة/معروفة مل�شدر �لعينة.

Allele drop-out )ف�شل الأليل(: عدم قدرة �أليل، 

ميكن عادة ك�شف ظهوره، على �إعطاء موؤ�رش �أعلى 
من �حلد �لأدنى لتحليله، وذلك �إما ب�شبب عدم 

وجوده �أ�شال يف �حلم�ض �لنووي )DNA( �أو لعدم 
وجوده بكمية كافية.

Allele frequency )وترية الأليل(: عدد مر�ت 

ظهور �لأليل يف جمموعة بيانات؛ �أو ن�شبة �أليل 
معني يف جمموعة ما. 

Allelic ladder )ال�شلم الأليلي(: �أد�ة للعيار يف 

حتليل �لتكر�ر�ت �ملزدوجة �لق�شرية )STR(، وهي 
�أد�ة موؤلفة من �لأليالت �لأكرث �شيوعا وت�شاعد يف 
تخ�شي�ض �أليل ما لذروة ما يف خمطط رحالين يف 

مو�شع جيني معني. 

Amelogenin gene )جني اأميلوجينني(: يوجد 

يف كروموزوم )X( وكروموزوم )Y( �مل�شتخدم 
لتحديد �جلن�ض يف عينة حم�ض نووي.

Base )قاعدة(: وحدة كيميائية يف �حلم�ض 

�لنووي ت�شكل جزء� من هيكله. توجد �أربع قو�عد 
مرتبطة ببع�شها �لبع�ض لت�شّكل جديلة لولبية 

طويلة للحم�ض �لنووي، وهي: �أدينني، ثاميني، 
.)ATCG( شيتو�شني، غو�نني، وتعرف باحلروف�

Base pair )زوج قاعدي(: عبارة عن �ثنني من 

�لقو�عد متممني لبع�شهما على جانبني متقابلني 
من �جلديلة �للولبية �ملزدوجة للحم�ض �لنووي، 

وتربطهما رو�بط كيميائية تعرف بالرو�بط 
 )A( لهيدروجينية. يظهر هذ� �لرت�بط بني �أدينني�
 .)C( و�شيتو�شني )G( وبني غو�نني ،)T( وثاميني

Billion )مليار(: �ألف مليون

Buccal swab )م�شح عينة من داخل الفم(: 

طريقة غري جارحة مل�شح عينة من د�خل �لفم 
با�شتخد�م ما�شحة من �لقطن �أو ما �شابه مل�شح 

عينات من بطانة �خلد، وهي طريقة �شائعة جلمع 
وحفظ عينات لختبار �حلم�ض �لنووي لأ�شخا�ض 

معلومني.

Cell )خلية(: هي �ملكّون �لأ�شا�شي لأي كائن 

ع�شوي. يحتوي ج�شم �لإن�شان 100 ترليون خلية، 
و�أغلبها حتتوي �حلم�ض �لنووي.

Chromatid )كروماتيد(: �رشيط خيطي ينق�شم �إليه 

�لكروموزوم طوليا قبل �نق�شام �خللية، ويحتوي 
كل و�حد على جديلة لولبية مزدوجة للحم�ض 

�لنووي. 

Chromosome )كروموزوم(: يط طويل مت�شل من 

�حلم�ض �لنووي يوجد يف نو�ة �خللية.

املدعي/امل�شتكي: م�شطلح ي�شري �إىل �ل�شخ�ض 
�لذي يطلب �إجر�ء حتقيق جنائي �شمن �لإطار 

�لقانوين: يف �إجنلرت� complainant ويف ��شكتلند� 
.complainer

DNA )احلم�ض النووي(: مادة جينية من �لكائنات 

�لع�شوية، عادة ما تكون ثنائية �ل�رشيط، وتتاألف 
من عدد كبري من جزيئات كيميائية ُت�شّمى 

�لأحما�ض �لنووية �لتي ت�شم جزيئات نووية �أ�شغر 
ُت�شّمى �لنويد�ت )nucleotide( ُتعرف باحتو�ئها 

على ديوك�شي ريبوز )deoxyribose( - وهو مادة 
�شكرية - و�أربعة قو�عد كيميائية. �حلم�ض �لنووي 
هو جزيء ثابت، و�لختالفات يف ت�شل�شل �حلم�ض 
�لنووي بني �لأ�شخا�ض تتيح ر�شم �شيغة �حلم�ض 
�لنووي �لتي متيز �لأ�شخا�ض عن بع�شهم �لبع�ض. 

Detection limit )احلد الأدنى للقيا�ض(: �أدنى 

كمية من عن�رش معني ميكن قيا�شها يف عينة 
و�حدة مب�شتوى حمدد من �لثقة. 

DNA database )قاعدة بيانات احلم�ض 

النووي(: خمزون يف �حلا�شب �لآيل ملختلف 
ب�شمات �حلم�ض �لنووي. 

DNA degradation )حتلل احلم�ض النووي(: 

حتلل �أو �نق�شام �حلم�ض �لنووي بفعل عو�مل 
كيميائية �أو مادية �أو بيولوجية. وهذ� يحدث عادة 

عندما تتعر�ض عينات بيولوجية حتتوي حم�شا 
نوويا �إىل �أجو�ء د�فئة رطبة �أو �أ�شعة فوق بنف�شجية 

قوية. 

DNA profile )ب�شمة احلم�ض النووي(: عبارة 

عن جمموعة من �لقيم )�أرقام �أو حروف( جُتمع من 
نتائج �ختبار �حلم�ض �لنووي يف مو�شع جيني 
و�حد �أو �أكرث؛ عدد �لتكر�ر�ت �لق�شرية �ملزدوجة 

�لتي م�شدرها �حلم�ض �لنووي من �لأم و�لأب يف 
كل مو�شع جيني يجري حتليله؛ ميكن �أن تكون من 

م�شدر و�حد �أو خليط من م�شادر متعددة. 

Double helix )اجلديلة اللولبية املزدوجة(: 

�ل�شيغة �لأ�شلية للحم�ض �لنووي و�لتي تبدو على 
�شكل �ل�ُشّلم �مللتوي. يكت�شب �رشيطان طوليان 

من �حلم�ض �لنووي هذ� �ل�شكل عندما يربطهما 
ببع�شهما �أزو�ج قاعدية متممة، مماثلة لعو�ر�ض 

�ل�ُشّلم �مللتوي. 

Electropherogram )خمطط رحالين(: ر�شم 

تو�شيحي لب�شمة �حلم�ض �لنووي، حيث �ملحور 
�لأفقي ميثل حجم �أجز�ء �حلم�ض �لنووي �لتي 

جرى حتليلها، و�ملحور �لعمودي ميثل مدى وفرة 
�أجز�ء �حلم�ض �لنووي �لتي جرى حتليلها.

Gene )اجلني(: هو �لوحدة �لور�ثية �لأ�شا�شية. 

�شل�شلة من نويد�ت �حلم�ض �لنووي يف كروموزوم 
يورث من �لأبوين �إىل �لأبناء وتوؤثر على عدد من 

�ل�شمات �ملميزة.

Genetics )علم الوراثة(: فرع من علم �لأحياء 

يخت�ض بالور�ثة.

Genome )جينوم(: �لت�شل�شل �لكامل للحم�ض 

�لنووي يف �خللية. يتاألف �جلينوم �لب�رشي من نحو 
6,500,000,000 زوج من �لقو�عد. 
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Genotype )النمط اجليني(: �لبنية �جلينية 

للكائن �لع�شوي بناء على ت�شل�شل حم�شه �لنووي. 
مبوجب حتليل �لتكر�ر�ت �ملزدوجة �لق�شرية 

)STR( للحم�ض �لنووي، يتاألف �لنمط �جليني 
للمو�شع �جليني من �أليلنْي موروثني عن �لأم 

و�لأب. 

Haplotype )النمط الفرداين(: جمموعة من 

�جلينات �أو ت�شل�شالت �حلم�ض �لنووي �ملوروثة عن 
�أحد �لأبوين.

Likelihood ratio )ن�شبة الأرجحية(: �حتمالية 

�لدليل مبوجب �فرت��ض ما مق�شوم على �حتمالية 
�لدليل مبوجب �فرت��ض بديل م�شتقل. و�لقيمة 

�لناجتة تعرب عن مدى قوة �لدليل. ون�شبة �لحتمال 
�لأكرب هي حني يكون �ل�شيناريو “�لأعلى” �أكرث 

�حتمال. 

Loci )موا�شع جينية(: هي �شيغة �جلمع لكلمة 

.locus

Locus )مو�شع جيني(: مو�شع مادي فريد 

للجني )�أو لت�شل�شل معني من �حلم�ض �لنووي( يف 
�لكروموزوم. يف ��شكتلند�، ُيطلق هذ� �مل�شطلح على 

م�رشح �جلرمية. 

 Low copy number )LCN( DNA testing

)حتليل عدد �شئيل من ن�شخ احلم�ض النووي(: 
ُيجرى حتليل عينة �شغرية من �حلم�ض �لنووي 

عادة عن طريق زيادة عدد دور�ت م�شاعفة تفاعل 
.)PCR( لبوليمري�ز �ملت�شل�شل�

Low-level/low-template DNA )�شعف تركيز 

احلم�ض النووي(: عادة ما تكون هذه �لكمية �أقل 
من نحو 100 بيكوغر�م �أو نحو كمية �حلم�ض 

�لنووي يف 15 خلية ب�رشية. 

)PCR( Polymerase chain reaction )تفاعل 
البوليمرياز املت�شل�شل(: عملية جُترى يف �ملخترب 
تنتج ماليني �لن�شخ من �حلم�ض �لنووي �ملطلوب 

من خالل تكر�ر دورة �لتفاعل لإنزمي بوليمري�ز 
�حلم�ض �لنووي.

Precision )الدقة(: قيا�ض مدى قرب �لنتائج من 

بع�شها لدى تكر�ر �لتجارب.

Probabilistic genotyping )احتمالت 

النمط اجليني(: �ل�شتعانة بنماذج �إح�شائية 
ترتكز �إىل بيانات بيولوجية �أو نظرية �إح�شائية 

�أو خو�رزميات �حلا�شوب �أو توزيع �لحتمالت 
لال�شتدلل على �لنمط �جليني و/�أو ح�شاب ن�شب 

�لحتمالت.

Pull-up )ذروة غري طبيعية(: هو تاأثري تقني 

مُيكن �أن يحدث خالل حتليل جزيئات من �حلم�ض 
�لنووي ُمعّلمة باألو�ن م�شيئة عندما ي�شدر عن 

�إ�شارة من �إحدى قنو�ت �لألو�ن ذروة غري طبيعية 
يف قناة لون �آخر، عادة ما تكون جماورة، على 

مو�شع م�شابه على �ملحور �لأفقي يف خمطط 
رحالين، وُي�شار �إليه �أحيانا بت�رشب �للون �أو ف�شل 

يف �لتوليف �لطيفي. 

)STR( Short tandem repeats )تكرارات 
ق�شرية مرتادفة(: ن�شخ متعددة لت�شل�شل حم�ض 

نووي مطابق )�أو مماثل( مرتب يف تعاقب مبا�رش، 
حيث يبلغ طول وحدة �لت�شل�شل �ملتكررة ما بني 

زوجني قاعدينْي �إىل �شتة �أزو�ج قاعدية. عدد 
�لوحد�ت �ملتكررة ميكن �أن يكون متفاوتا من 

�شخ�ض لآخر.

Major profile )الب�شمة الأ�شا�شية(: �لب�شمة 

�مل�شتقة من م�شدر �حلم�ض �لنووي �لغالب يف 
عينة خمتلطة.

Match probability )احتمال التطابق(: �حتمال 

م�رشوط ُي�شتعان به ملحاولة �لرد على �ل�شوؤ�ل 
�لتايل: “بالنظر �إىل ب�شمة حم�ض نووي معني 

م�شدره �لدليل ذو �ل�شلة بالق�شية، و�شبغة 
حم�ض نووي مطابقة م�شدرها عينة من �ل�شخ�ض 

�ملثري لالهتمام، ما هو �حتمال �أن يكون م�شدر 
�شبغة �حلم�ض �لنووي �شخ�ض �آخر يتم �ختياره 

ع�شو�ئيا؟”

Matching profile )ب�شمة مطابقة(: �شيغ جينية 

يظهر فيها نف�ض �لأليالت يف جميع �ملو��شع 
�جلينية �لتي جرى �ختبارها، وبوجود �ختالفات 

ل ميكن تف�شريها. 

)mtDNA( Mitochondrial DNA )احلم�ض 
النووي للميتوكوندريا(: جزّيء حم�ض نووي 

د�ئري �شغري يوجد يف ميتوكوندريا �خللية 
ويتكون من نحو 16,500 زوج قاعدي. وجود 

مئات �لن�شخ من �حلم�ض �لنووي للميتوكوندريا 
يف كل خلية فائدته �مل�شاعدة يف حتليل عينات 

من مو�د بيولوجية حمدودة �أو تالفة.

Multiplex PCR: م�شاعفة متز�منة لعدد من 

�ملو��شع يف �جلينوم مبا يتيح جمع �ملعلومات من 
خمتلف �لت�شل�شالت �مل�شتهدفة يف ذ�ت �لوقت. 

Mutation )طفرة(: �أي تغيري يف ت�شل�شل �حلم�ض 

�لنووي.

Partial profile )ب�شمة جزئية(: عدم �حل�شول 

على نتائج كاملة لب�شمة حم�ض نووي يف جميع 
�ملو��شع �جلينية �لتي مت �ختبارها.

Stutter product )نتوء �شغري(: نتوء ب�شيط يبدو 

�أ�شغر بوحدة متكررة و�حدة من �أليل �لتكر�ر�ت 
�ملزدوجة �لق�شرية �لأ�شا�شي. ذلك ينتج عن �نزلق 

�رشيط �حلم�ض �لنووي �أثناء عملية �مل�شاعفة، 
عادة بن�شبة �أقل من %15 من �رتفاع ذروة �لأليل 

�لفعلية. 

Touch DNA )انتقال احلم�ض النووي باللم�ض(: 

حم�ض نووي ميكن �نتقاله من �أو �إىل �شطح ما عن 
طريق �للم�ض. 

Validation )التحقق(: عملية توفري دليل 

مو�شوعي على كون طريقة �أو عملية �أو �أد�ة ما 
منا�شبة للغر�ض �ملطلوب.

Weight of evidence )اأهمية الدليل(: ت�شري �إما 

�إىل �إمكانية تطابق �لدليل، �أو ن�شبة �حتماله، �أو 
��شتثنائه.

الكروموزوم X: �أحد �لكروموزومات �ملحددة 
للجن�ض. حتمل �لأنثى ن�شختني منه، بينما يحمل 

�لذكر ن�شخة و�حدة.

�لكروموزوم Y: �أحد �لكروموزومات �ملحددة 
للجن�ض. يحمل �لذكر ن�شخة و�حدة منه، بينما ل 

حتمل �لأنثى �أي ن�شخة. 
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تقديرهم. وتعرب �جلمعية �مللكية و�جلمعية 
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