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العلم والكتيبات الإر�شادية القانونية
متهيد
�إن م�رشوع الكتيبات الإر�شادية الق�ضائية هو تعاون فريد بني �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،واجلمعية امللكية،
واجلمعية امللكية يف �إدنربة .وقد �صيغت هذه الكتيبات الإر�شادية حتت �إدارة املجموعة التوجيهية برئا�سة
لورد هيوز ،لورد �أومربزيل ،وهي م�صممة مل�ساعدة الق�ضاة لدى التعامل مع الأدلة العلمية يف قاعات
املحاكم .وقد توىل �صياغة هذه الكتيبات الإر�شادية علماء مرموقون و�أع�ضاء من ال�سلطة الق�ضائية،
وراجعها زمالء مهنة ممار�سون ،واعتمدها كل من جمل�س اجلمعية امللكية ،وجمل�س اجلمعية امللكية يف
�إدنربة.
يقدم كل كتيب �إر�شادي ر�أيا دقيقا و�سهل الفهم للق�ضية العلمية مو�ضع البحث ،مع مراعاة نطاق حدود
العلم والتحديات التي ُترافق تطبيقه .وقد تتفاوت طريقة ا�ستخدام الدليل العلمي بني الواليات الق�ضائية
املختلفة ،لكن العلم الذي ترتكز عليه واملنهجيات املتبعة تبقى ثابتة .لهذا ال�سبب لدينا الثقة �أن هذه
الكتيبات الإر�شادية �ستكون مفيدة للعديد من الواليات الق�ضائية يف كافة �أنحاء العامل ،و�ست�ساعدها يف
فهم املوا�ضيع العلمية.
تر�أ�س �إ�صدار هذا الكتيب الإر�شادي حول التحليل اجلنائي للحم�ض النووي القا�ضية رافرتي ،احلا�صلة على
و�سام قائد يف الإمرباطورية الربيطانية ،والربوف�سورة نييف نِك دايد ،زميلة اجلمعية امللكية يف �إدنربة.
ونحن يف غاية االمتنان لهما ،وللمدير التنفيذي للجمعية امللكية د .جويل ماك�ستون ،احلا�صلة على و�سام
قائد يف الإمرباطورية الربيطانية ،والرئي�س التنفيذي ال�سابق للجمعية امللكية يف �إدنربة د .ويليام دنكان،
و�أع�ضاء املجموعة التوجيهية للكتيبات الإر�شادية ،وجمل�س �إدارة التحرير ،وجمموعة الك ّتاب .يرجى
مراجعة ال�صفحة اخللفية لالطالع على القائمة الكاملة ملن مت توجيه ال�شكر والتقدير لهم.

�سري فينكي راماكري�شنان
رئي�س اجلمعية امللكية

الربوفي�سورة دمي جو�سلني بيل بورنيل
رئي�سة اجلمعية امللكية يف �إدنربة
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 .1املقدمة ونطاق البحث
الغر�ض من هذا الكتيب الإر�شادي هو تقدمي ما يلي:
للتعرف على هوية �شخ�ص �ضمن
�	.1رشح علمي للأ�ساليب احلالية يف حتليل احلم�ض النووي املُ�ستخدم
ّ
�سياق العلم اجلنائي.

الق�سم  1يعطي مقدمة للحم�ض النووي وا�ستخدامه ك�إحدى �أدوات العلم اجلنائي ،وكذلك طبيعة امل�سائل التي
ُيكن معاجلتها بالطرق الأكرث �شيوعا يف حتليل احلم�ض النووي.

 1.1احلم�ض النووي والعلم اجلنائي
كان �سري �أليك جيفريز هو �أول من اقرتح حتديد ب�صمة احلم�ض النووي ،وذلك يف عام  1984عندما وجد
�أنه ُيكن التمييز بني الأ�شخا�ص على �أ�سا�س اختالفات ي�سهل ك�شفها يف احلم�ض النووي لديهم .و�أول مرة
ا�س ُتخدمت فيها ب�صمة احلم�ض النووي يف ق�ضية جنائية يف اململكة املتحدة كانت يف التحقيقات التي
جرت يف عامي  1983و 1986ب�ش�أن اغت�صاب وقتل كل من ليندا مان ودون �آ�شوورث .ففي تلك الق�ضية،
متت تربئة ريت�شارد باكالند من خالل حتليل حم�ضه النووي عام  ،1987واُدين الحقا كولني بيت�شفورك
بارتكاب اجلرميتني .ومنذ  ،1987جرى تكري�س الكثري من الأبحاث واملوارد من �أجل تطوير وحت�سني
تقنيات حتليل احلم�ض النووي .ويف عام � 1995أن�شئت قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي يف
اململكة املتحدة من �أجل رفع القدرة على ا�ستخدام الب�صمات الوراثية يف التحريات ،وللتعرف على �أ�صحاب
ال�سوابق .وعلى امل�ستوى العاملي� ،أ�صبحت غالبية الدول ت�ستخدم الآن التحليل اجلنائي للحم�ض النووي
ب�شكل �أو ب�آخر .الأ�سئلة الرئي�سية التي ُيطلب من علماء التحليل اجلنائي للحم�ض النووي معاجلتها هي:

الق�سم  2يتطرق �إىل امل�سائل املحددة التالية من حيث �صلتها بالعلم اجلنائي:

 .1من هو �صاحب احلم�ض النووي؟

 .1ما هو احلم�ض النووي؟

 .2من �أي من �سوائل اجل�سم جاء احلم�ض النووي؟

 .2كيف ُيورث احلم�ض النووي؟

 .3كيف و�صل احلم�ض النووي �إىل املكان الذي ُوجد فيه؟

� .3أية �أجزاء من احلم�ض النووي يجري حتليلها ،وكيف يتم التو�صل لب�صمة احلم�ض النووي؟

 .4هل مت تقدمي النتائج بطريقة من�صفة ومتوازنة؟

ف�س ب�صمات احلم�ض النووي؟
قارن و ُت ّ
 .4كيف ُت َ

�إذا توفرت كمية كافية من احلم�ض النووي ،تكون قراءة الب�صمة من عينة م�أخوذة من �شخ�ص واحد عملية
ويكنها �أن تقدم دليال علميا قويا �إما ال�ستبعاد �أو ت�أكيد �أن �شخ�صا ما هو م�صدر
مبا�رشة ووا�ضحةُ ،
حمتمل لذلك احلم�ض النووي .ويتم ذلك من خالل ح�ساب وتقدير احتمال التطابق� ،أي عن طريق احل�ساب
الإح�صائي ملدى ندرة تطابق �أي ب�صمة حم�ض نووي بني �أفراد املجتمع.

	.2دليل �إر�شادي للق�ضاة فيما يخ�ص حمدودية التف�سري ال�سائد حاليا ،والتقييمات التي ُيكن التو�صل
�إليها ،بحيث يكونوا على دراية كافية لدى اتخاذهم لقرارات ب�ش�أن الأدلة القائمة على احلم�ض النووي.
	.3دليل �إر�شادي جمز�أ �إىل �أق�سام توفر املعلومات الأ�سا�سية فيما يتعلق بتحليل احلم�ض النووي املُ�ستخدم
يف العلم اجلنائي.

 .5كيف يتم تقييم ب�صمات احلم�ض النووي املُختلِطة؟
 .6ما هي حدود �إمكانيات التعرف على ب�صمات احلم�ض النووي يف العينات املعقدة؟
بع�ض من تلك املجاالت وامل�سائل ُ�شحت بتو�سع يف املالحق من � 1إىل  .3وهناك �أمثلة يف امللحق ،4
وقائمة بامل�صطلحات يف امللحق .5
�أما الق�سم  ،3فيلقي نظرة متعمقة وموجزة على م�ستقبل جماالت التطور فيما يتعلق بالتو�صل لب�صمة
احلم�ض النووي ،بينما يقدم الق�سم  4موجزا لأحدث ما تو�صل �إليه العلم يف هذا املجال ،مبا يف ذلك حدود
الإمكانات احلالية.

وقد �أدى التطور التكنولوجي الذي طر�أ على حتليل احلم�ض النووي ،والذي نتج عنه القدرة على حتليل
كميات �أ�صغر من احلم�ض النووي� ،إىل تطورات كربى يف هذا املجال .وهذه القدرات �أثارت م�سائل هامة
تتعلق مبا يلي:
 .1فهم كيفية حدوث تلوث احلم�ض النووي واحلد منه.
 .2قراءة عينات معقدة من احلم�ض النووي.

8

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

كتيب �إر�شادي للمحاكم
9
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

FORENSIC
DNA ANALYSIS: A PRIMER FOR COURTS
9

2. Science

 .2علم احلم�ض النووي
طُ ِّورت جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر لقراءة العينات املعقدة للحم�ض النووي ،باال�ستعانة بنطاق
وا�سع من الطرق الإح�صائية .ويف اململكة املتحدةُ ،تدد مدونة املمار�سات وال�سلوك للهيئة التنظيمية للعلم
اجلنائي متطلبات التحقق من برامج الكمبيوتر املُ�ستخدمة لقراءة عينات حم�ض نووي معقدة وخمتلطة.
وهذا ي�ستدعي:
 .1حتديد زمرة ب�صمات احلم�ض النووي التي ُي�ستخدم برنامج الكمبيوتر لتحليلها.
� .2إظهار �أن النموذج الذي ي�ستخدمه الربنامج ي�صلح لتلك الب�صمات.
	.3التحقق علميا من مالءمة برنامج الكمبيوتر ليعالج حتديدا زمرة العينات ذات ال�صلة التي ُي�ستخدم
لقراءتها.
�	.4إ�صدار بيان با�ستكمال التحقق .ويجب �أن يحدد البيان ب�شكل وا�ضح اال�ستخدامات التي مت من �أجلها
التحقق من الو�سيلة ،و�أية نقاط �ضعف ونقاط قوة وحدود الإمكانات.
هناك الآن قاعدة �أبحاث علمية �آخذة يف التطور ب�ش�أن تقييم كيفية انتقال احلم�ض النووي �إىل الأج�سام
والأ�شياء .ويعتمد خرباء التحليل اجلنائي للحم�ض النووي على املن�شورات العلمية وكذلك على خرباتهم
ومعرفتهم للظروف التي حتيط بكل ق�ضية.
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زوج ب�شكل ع�شوائي �إىل كل حيوان منوي �أو بوي�ضة .وعند احتاد احليوان املنوي مع البوي�ضة خالل عملية
to each sperm or egg. When an egg and sperm fuse during fertilisation, the full set of
التلقيحُ ،يعاد ت�شكّل املجموعة الكاملة املكونة من  23زوجا ،ما يعني �أن ن�صف احلم�ض النووي للطفل
23 pairs is re-established. This means that half of a child’s DNA comes from the mother
ي�أتي من الأم ،والن�صف الآخر من الأب .وباملتو�سط يتطابق ن�صف احلم�ض النووي لدى الأ�شقاء الذين هم
and half from the father, and full siblings will on average share half of their DNA.
من نف�س الأم والأب.
ال�شكل

FIGURE 1

1

ؤ�س�سة
fromن�سخة م�
معدل عن
(Commons).الر�سم
التمثيل الأ�سا�سي للحم�ض النووي
.)CreativeofCommons
Basic representation
DNA (image
adapted
Creative
الكروموزوم

Cell
اخللية

Chromosome

النواة

Nucleus

القاعدة
�أزواج
Base Pairs

10

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

ُيكن �أن تطر�أ تغريات على ت�سل�سل القواعد يف خيط احلم�ض النووي (�أي الطفرات) نتيجة حلدوث �أخطاء
يف عملية ن�سخ �أو �إ�صالح احلم�ض النووي .وقد يكت�سب الفرد نتيجة لذلك من � 30إىل  100طفرة باملقارنة
مع اجلينوم لكل من الأب والأم .وهذا التدفق املتوا�صل للطفرات اجلديدة �أتاح تراكم االختالفات عرب
الأجيال ،بحيث �أ�صبح احتمال تطابق اجلينوم بني �شخ�صني �ضئيال لدرجة ال ُتقا�س .واال�ستثناء هو التوائم
املتطابقة� ،إذ يتطابق حم�ضهم النووي با�ستثناء الطفرات اجلديدة.
يركز التحليل اجلنائي للحم�ض النووي على فح�ص �أق�سام معينة من احلم�ض التي ُيعرف عنها �أنها تتفاوت
بني الأ�شخا�ص ،من �أجل التو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي .واجلزء الذي يتم فح�صه ُي�سمى “املو�ضع
اجليني” ،وهو مو�ضع فريد على امتداد احلم�ض النووي للكروموزوم ويت�صف بت�سل�سل معني للقواعد .حاليا
ال يتم حتليل كامل اجلينوم ل�شخ�ص ما من �أجل الو�صول �إىل ب�صمة حم�ضه النووي .ذلك يعني �أن ب�صمة
احلم�ض النووي ،جزئيا �أو كليا ،تكون ُم�شرتكة بني �أكرث من �شخ�ص .لذا يركز التحليل الإح�صائي لبيانات
احلم�ض النووي يف احلاالت اجلنائية على معرفة مدى الأهمية التي يجب �أن ُتعطى للت�شابه يف ب�صمة
احلم�ض النووي بني �شخ�ص ُم�شتبه به يف ق�ضية ما ،واحلم�ض النووي امل�أخوذ من م�رسح اجلرمية كدليل
جنائي.
امللحق ُ 1يعطي �رشحا �أكرث تعمقا عن وراثة احلم�ض النووي وا�ستخدامه يف العلم اجلنائي.
 1.2حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي  -التكرارات الق�صرية املرتادفة
عادة ال يتم حتليل �سوى �أجزاء �صغرية من احلم�ض النووي لل�شخ�ص بحثا عن دليل جنائي .والأجزاء
التي يجري حتليلها ُتدعى “تكرارات ق�صرية مرتادفة”  .STRوالطفرات التي ت�ؤثر على عدد التكرارات
�شائعة ن�سبيا ،بحيث �أنه يوجد عادة �ضمن جمموعة من الب�رش العديد من الن�سخ املختلفة للحم�ض النووي
يف املو�ضع اجليني للتكرارات الق�صرية املرتادفة ب�أطوال خمتلفة متكررة .وت�سمى هذه الن�سخ املختلفة
بالأليالت (( )allelesال�شكل .)2
STR

�إن وترية ظهور �أليل معني (�أي عدد حمدد من الوحدات املتكررة) يف املو�ضع اجليني الذي جرى اختباره
يف جمموعة معينة من النا�س يوفر مقيا�سا ملدى �شيوع هذا الأليل يف تلك املجموعة .وهذه املعلومة هامة
حل�ساب احتماالت التطابق .ف�إذا مت حتليل تكرار مرتادف ق�صري  STRواحد ،ف�سيكون هناك عدد كبري من
النا�س يحملون نف�س الأليل ،مبح�ض ال�صدفة .لذا من ال�رضوري حتليل عدد من موا�ضع  STRاملختلفة
ل�ضمان �أن احتمال �أن تكون لدى �شخ�صني ال �صلة قرابة بينهما ب�صمتان وراثيتان متطابقتان �ضئيل جدا.
ومع الوقت ازداد عدد موا�ضع  STRاملختلفة التي مت حتليلها مع تطور التكنولوجيا .ومنذ  2014جرى
فح�ص  16مو�ضعا جينيا يف اململكة املتحدة .ويف بع�ض احلاالت يف ا�سكتلندا جرى فح�ص  23مو�ضعا
جينيا.
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الكروموزوم الذكري  .Yاحلم�ض النووي يف الكروموزوم ُ Yيورث للأبناء الذكور من �آبائهم مع اختالف
change between the generations. As a consequence, the profiles generated from Y
ال يذكر بني الأجيال .ونتيجة لذلك ،تكون الب�صمات الوراثية امل�شتقة من احلم�ض النووي للكروموزوم Y
ُ chromosome DNA are very similar between males with a shared direct male ancestor,
مت�شابهة جدا بني الذكور املنحدرين مبا�رشة من ذكر واحد ،مع طفرات نادرة جدا فقط ت�ؤدي �إىل اختالفات
with only very rare mutations leading to differences between males who share their Y
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2.3 DNA analysis in forensic science – mitochondrial DNA
 3.2حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي  -احلم�ض النووي للميتوكوندريا
It is also sometimes helpful to analyse mitochondrial DNA (mtDNA) which is contained
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 4.2مقارنة ب�صمات احلم�ض النووي
 1.4.2جمع عينات احلم�ض النووي  -جتنب التلوث
وتفظ بال�شكل ال�صحيح قبل �إخ�ضاعها
يجب جمع الأدلة البيولوجية من موقع اجلرمية بحر�ص ،و�أن ُتنقل ُ
ويكن تعريف
للفح�ص .والنحو الأف�ضل حلفظ الأدلة البيولوجية هو احلفاظ عليها جافة و�/أو جممدةُ .
التلوث بالن�سبة لتحليل احلم�ض النووي ب�أنه �إدخال حم�ض نووي �آخر دخيل (�أو مواد بيولوجية حتتوي
على حم�ض نووي) على العينة� .إن عملية حتديد الب�صمة الوراثية ح�سا�سة جدا ،وتتطلب عناية فائقة
ل�ضمان �أال تت�أثر النتائج بالتلوث .وب�سبب تلك احل�سا�سية ،قد يحدث تلوث بحم�ض نووي �آخر دخيل رغم
احلذر ال�شديد ،وعادة ما تتم مراقبته يف املختربات .وعلى اخلبري اجلنائي �أن ي�ستخدم كافة املعلومات
املُتاحة ملعرفة ما �إن كان قد ح�صل تلوث و�أثر على النتائج يف حالة معينة.
 2.4.2تقدير القيمة الإح�صائية لتطابق ب�صمة وراثية واحدة
�إذا كان هناك تطابق بني ب�صمات  STRلعينتني من احلم�ض النووي ،فهناك �إذا ثالثة تف�سريات ُمتملة:
� .1أن يكون املُ�شتبه به هو م�صدر العينة.
� .2أن تكون العينة من �شخ�ص ثان ب�صمته الوراثية ُتطابق ب�صمة املُ�شتبه به.
� .3أن يكون التطابق الإيجابي خاطئا نظرا حلدوث تلوث �أو ب�سبب خط�أ �آخر.
�إن احتمال التطابق هو تقدير لإمكانية (�أو احتمال) التو�صل �إىل ب�صمة حم�ض نووي يكون م�صدرها
�شخ�صا غري امل�شتبه به وال ميت له ب�صلة قربى .وهناك �رشح مو�سع لذلك يف امللحق .3
 1.2.4.2ب�صمات احلم�ض النووي املعقدة
يف بع�ض احلاالت قد تكون كمية احلم�ض النووي يف العينة �أقل من املطلوب� ،أو قد تكون ذات نوعية رديئة
(متحللة)� ،أو �أن يكون احلم�ض النووي م�صدره عدة �أ�شخا�ص (خمتلط) .ويف حالة كهذه ،يجب توخي احلذر
يف قراءة ب�صمة احلم�ض النووي .وهناك دائما نقطة ال ُيكن بعدها �إيجاد قراءة ت�رشح بكفاءة م�ستوى
مب�سطة لتحديد احلد الأدنى من
التباين يف ب�صمة وراثية ذات جودة منخف�ضة .ولي�س هناك طريقة �سهلة ّ
جودة الب�صمة الوراثية الالزمة لقراءة دقيقة .وعلى اخلبري اجلنائي �أن يظل دائما �ضمن النطاق املُثبت
علميا لطرق قراءة الب�صمات با�ستخدام التجهيزات املختربية واالختبارات ذات ال�صلة ،ويجب �أال يحاول
قراءة الب�صمات التي تخرج عن هذا النطاق.
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 .3امل�ستقبل
 2.2.4.2العوامل التي يجب �أخذها باحل�سبان يف تقييم وحتديد �أهمية ب�صمة احلم�ض النووي كدليل
عند تقييم ب�صمات حم�ض نووي متطابقة ،من املهم معرفة كيف و�صل احلم�ض النووي �إىل مكان معني.
ومعرفة املادة التي جاء منها احلم�ض النووي ُت�ساعد يف عملية التقييم هذه .واالختبارات احلالية على
�سوائل اجل�سم لي�ست حا�سمة ،وقد ال يتمكن علماء الأدلة اجلنائية من �أن يجزموا ب�ش�أن �سائل اجل�سم الذي
كان م�صدر ب�صمة احلم�ض النووي .كما �أنه ميكن لعينات �أخرى (ال�شعر ،اجللد  ...الخ) �أن تكون م�صدرا
لب�صمة احلم�ض النووي.
ميكن يف بع�ض احلاالت انتقال احلم�ض النووي من ال�شخ�ص (�أ) �إىل ال�شخ�ص (ب) ثم �إىل املادة “( 1انتقال
ثانوي”) �أو من ال�شخ�ص (�أ) �إىل املادة  1ثم �إىل ال�شخ�ص (ب) ثم �إىل املادة “( 2انتقال ثالثي”) .ويف كلتا
احلالتني ،ميكن �أن تتواجد �آثار من احلم�ض النووي لل�شخ�ص (�أ) على مادة ما حتى ولو مل يكن قد مل�سها
ب�شكل مبا�رش .كما �أنه من املمكن متاما �أال يتواجد احلم�ض النووي لل�شخ�ص (ب) على املادة التي كان
قد الم�سها ب�شكل مبا�رش .ويف بع�ض احلاالت (ولي�س دائما) قد يكون من املمكن �إجراء تقييم مقارن بني
التف�سريات البديلة لتواجد احلم�ض النووي.
يقدم امللحق  3مزيدا من املعلومات فيما يخ�ص تقييم ب�صمة احلم�ض النووي ،ودرجة �أهميتها كدليل ،على
�ضوء بع�ض العوامل مثل انتقال احلم�ض النووي وثباته.

يبحث العلماء عن طرق جديدة للتعامل مع احلم�ض النووي ميكن �أن ت�ساعدهم ،على �سبيل املثال ،يف توقع
نوعية ب�رشة ال�شخ�ص� ،أو �شعره� ،أو لون عينيه .وتلك الطرق ،ح�سب التطور العلمي الذي و�صلت �إليه حاليا،
ُت�ستخدم �أ�سا�سا لأغرا�ض التحريات اال�ستخباراتية ال لتقدميها ك�أدلة يف املحاكم .ولقد تطورت �أي�ضا طرق
فح�ص كامل اجلينوم لل�شخ�ص ،و�أ�صبحت �أ�رسع و�أقل تكلفة .ولكن مل تكتمل بعد درا�سة ا�ستخدام �أجزاء
خمتلفة من اجلينوم لأغرا�ض التحقق من هوية ال�شخ�ص يف الق�ضاء اجلنائي.
كما يجري تطوير طرق �أكرث دقة الختبارات حتديد نوع �سائل اجل�سم الذي جاءت منه عينة احلم�ض النووي.
ورغم �أن تلك الطرق لي�ست �شائعة اال�ستعمال بعد� ،إال �أنها �ستمكن العلماء من الت�أكد ب�صورة �أف�ضل ب�ش�أن
نوع املادة (الدم �أو ال�سائل املنوي �أو اللعاب �أو مواد خاليا �أخرى) التي رمبا تكون م�صدر عينة احلم�ض
النووي.
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 .4موجز
ت�أ�س�س التحليل اجلنائي للحم�ض النووي ك�أ�سلوب علمي �أ�سا�سي منذ منت�صف الثمانينات من القرن
املا�ضي ،وقد �شاع ا�ستخدامه يف املحاكم الربيطانية والكثري غريها حول العامل .وهو يرتكز على علم
موثوق ،وقابل للتطبيق املتكرر ،ودقيق ،ومبني على تكنولوجيا و�أ�ساليب تقنية ُمث َبتة للتو�صل لب�صمة
عتمد على التحليل اجلنائي للحم�ض النووي كدليل يف املحاكم ،فال بد
احلم�ض النووي وقراءتها .وعندما ُي َ
من مراعاة االعتبارات التالية لدى تقييم �صالحية الدليل و�أهميته:
•	ميكن التو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي با�ستخدام تقنيات مقبولة علميا ،وباتباع طرق ُمثبتة علميا.
•	عند احل�صول على ب�صمة احلم�ض النووي من �شخ�ص ما تكون قراءتها وا�ضحة ومبا�رشة عموما ،وهي
توفر دليال علميا دامغا على وجوب ا�ستبعاد �شخ�ص ما �أو اعتباره على �أنه م�صدر حمتمل للحم�ض
النووي.
	يكن �أن تكون ب�صمة احلم�ض النووي دليال �إما ال�ستبعاد �شخ�ص �أو لإثبات �ضلوعه.
• ُ
	يكن حدوث تلوث و�أخطاء خالل عملية حتليل احلم�ض النووي .وي�ستطيع العلماء معاجلة الإ�شكاليات
• ُ
اخلا�صة بق�ضية معينة من خالل عدد من الإجراءات والفحو�صات والعينات املرتبطة بالق�ضية
واملحفوظة ك�ضوابط.
•	يجب �أال يتم حتليل وقراءة ب�صمات احلم�ض النووي املعقدة �إال من خالل توجيهات �إر�شادية تكون
اجلهة التي ُتري التحليل قد حتققت من مالءمتها ،وينبغي �أن تكون تلك التوجيهات الإر�شادية
متوفرة.
•	غالبا ما ُت�ستخدم برامج الكمبيوتر لتقدير �أهمية الدليل امل�أخوذ من ب�صمة معقدة /خمتلطة للحم�ض
النووي .وهناك العديد من برامج الكمبيوتر املتوفرة التي ت�ستخدم ُمتلف الفر�ضيات والطرق
الإح�صائية لتحليل ب�صمة حم�ض نووي معقدة /خمتلطة وللخروج بب�صمات “غري خمتلطة” ،وذلك
يعني �أن:
	.1نف�س البيانات امل�أخوذة من عينة حم�ض نووي معقدة /خمتلطة ،والتي جرى حتليلها مرارا بنف�س
برنامج الكمبيوتر ،قد ُتظهر اختالفات ب�سيطة يف الب�صمات “غري املختلطة” الناجتة عن التحليل.
	.2نف�س البيانات املُ�ستخل�صة من عينة حم�ض نووي معقدة /خمتلطة جرى حتليلها بربامج كمبيوتر
خمتلفة ُيكن �أن ُتظهر اختالفات �أكرث و�ضوحا يف الب�صمات الناجتة “غري املختلطة” للحم�ض
النووي.

•	يجب �أن ي�ؤخذ بر�أي اخلبري اجلنائي عند اختيار برنامج الكمبيوتر وملاذا يجب ا�ستخدامه لعينات
احلم�ض النووي املعقدة /املختلطة التي يجري حتليلها.
	ت�سب �أهمية الدليل بناء على تقديرات االحتمال :فاحتمال التطابق هو تقدير لالحتمال ،بينما ن�سبة
• ُ
الأرجحية هي ن�سبة تقديرين لالحتمال .يف اململكة املتحدة ،احتماالت التطابق التي تكون �أقل من
واحد يف املليار ُيعترب �سقفها واحد يف املليار .ون�سب الأرجحية التي تفوق مليار واحد يكون �سقفها
�أي�ضا مليار واحد.
•	االختبارات التي ُترى لتحديد �أي �سائل (�أو �سوائل) ج�سم كان م�صدر ب�صمة احلم�ض النووي غالبا ما
ت�شري فقط ل�سائل اجل�سم وال حتدده بكل ت�أكيد.
رجح �أن تكون قد ُدر�ست ظروف
•	هناك درا�سات من�شورة ُتعالج انتقال احلم�ض النووي وثباته ،لكن ال ُي ّ
معينة تتعلق بق�ضايا جنائية فردية.
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امللحق  :1تعريف احلم�ض النووي وا�ستخدامه يف العلم اجلنائي
(�أ)  1.1احلم�ض النووي املُ�ستخدم يف العلم اجلنائي
يتكون احلم�ض النووي من  4مكونات كيميائية (ت�سمى  )A، T، C، Gو ُتعرف بالقواعد ،وهي ملت�صقة
بعمود فقري �سكري ُيكنه �أن ي�شكل خيطا من ماليني من تلك القواعد .وعادة ما ُي�ستخدم التحليل اجلنائي
للحم�ض النووي لتقييم موا�ضع جينية حمددة من احلم�ض النووي حيث تتواجد كتل متكررة ت�ضم كل
واحدة �أربع قواعد ُتعرف با�سم التكرارات الق�صرية املرتادفة ( .)STRوالطفرات التي ت�ؤدي �إىل زيادة �أو
نق�ص كتلة رباعية القواعد �شائعة ن�سبيا .ونتيجة لذلك ،ف�إن عدد الكتل رباعية القواعد املوجودة يف مو�ضع
ُ STRيظهر تباينا كبريا �ضمن جمموعة من الب�رش .وكل ن�سخة من املو�ضع اجليني ،والتي ُت�سمى �أليل ،لها
عدد معني من تكرارات الكتل رباعية القواعد .و ُيعنى حتليل احلم�ض النووي بقيا�س طول احلم�ض النووي
عند تلك املوا�ضع ،والذي يرتبط بعدد تكرارات الكتل رباعية القواعد (ال�شكل .)4
ولتحديد طول احلم�ض النووي عند �أي مو�ضعُ ،ت�ستخدم تقنية ُتعرف با�سم تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل
(” )Polymerase Chain Reaction “PCRمن �أجل احل�صول على عدد كبري من الن�سخ عن �رشيط احلم�ض
ويكن ف�صل تلك الأجزاء من احلم�ض النووي عن بع�ضها
النووي من املادة التي ُرفِعت من م�رسح اجلرميةُ .
وفقا حلجمها با�ستخدام تقنية ُتعرف با�سم الرحالن الكهربائي (.)electrophoresis

ال�شكل

4
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وحني توجد ن�سختان ،يكون هناك �ضعف عدد احلم�ض النووي بطول  ،13وبالتايل ف�إن ارتفاع الذروة التي
ُتثل كمية احلم�ض النووي املوجودة يكون ب�ضعف الطول تقريبا عما لو كان هناك �أليل واحد بطول “.”13
ويتم التو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي لل�شخ�ص عن طريق فح�ص املوا�ضع اجلينية املختلفة وحتديد
الأليالت (وهي العملية التي ُتعرف بتحديد النمط اجليني ( .)genotypingووترية الأليل هي عدد مرات
ورود الوحدات املتكررة عند مو�ضع  STRمعني �ضمن جمموعة من الب�رش .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان
الأليل  13على املو�ضع (�أ) َيرد  10مرات يف � 100شخ�ص ،فتكون وتريته  10يف كل � 200أليل (�أي 100
�شخ�ص لدى كل منهم �أليالن اثنان – واحد من الأب والآخر من الأم) .ويركز التحليل الإح�صائي للبيانات
اجلنائية للحم�ض النووي على �أهمية الدليل التي يجب �أن ُتعطى للت�شابه بني ب�صمة احلم�ض النووي من
�شخ�ص مو�ضع �شبهة ومادة �أُخذت من م�رسح اجلرمية �أو من املدعي /امل�شتكي.
ال�شكل

5

5 ERUGIF

ر�سم بياين للأليالت التي متثل  STRمن كل من ن�سختي احلم�ض النووي املوجودتني (واحدة من كل واحد
من الأبوين) يف املو�ضع (�أ) واملو�ضع (ب).
املو�ضع (�أ)

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

(�أ)  2.1الطرق احلالية للتو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي
الطريقة الرئي�سية لإجراء التحليل اجلنائي للحم�ض النووي هي درا�سة ب�صمة عدد من مقاطع التكرارات
الق�صرية املرتادفة  .STRف�إذا جرى حتليل مقطع  STRواحد فقط من احلم�ض النووي ،ف�سوف يبدو �أن
الكثري من الأفراد يت�شاركون نف�س ب�صمة احلم�ض النووي .وعليه ،من ال�رضوري حتليل عدد من خمتلف
من مقاطع  STRل�ضمان �أن يكون احتمال تطابق ب�صمات  STRل�شخ�صني ال قرابة بينهما �ضئيل بدرجة
مقبولة .ومع مرور الوقت ،زاد عدد مقاطع  STRالتي خ�ضعت للتحليل يف ب�صمات احلم�ض النووي الب�رشي
�إىل درجة �أن احتمال �أن يت�شارك �شخ�صان ال قرابة بينهما بنف�س الب�صمة الوراثية قد �أ�صبح مبنتهى
ال�ض�آلة .يو�ضح اجلدول  1تزايد �أعداد مقاطع  STRالتي جرى حتليلها .وهناك �أنظمة حتليل جتارية متنوعة
حتتوي على العنا�رص الكيميائية املطلوبة لتحليل جمموعات من  STRبنف�س الوقت .وهذه الأنظمة ت�سمى
م�ضاعفات متزامنة ( .)multiplexesو�إ�ضافة �إىل مقاطع  ،STRف�إن كل واحد من الأنظمة ي�شمل �أي�ضا
اختبارا لتحديد فيما �إذا كان م�صدر العينة ذكرا �أم �أنثى.
اجلدول

1

الأنظمة املُ�ستخدمة يف اململكة املتحدة لتحديد ب�صمة  STRيف احلم�ض النووي.
جمموعات STR

ال�سنوات التي
ا�ستُخدمت فيها

عدد
التي مت حتليلها

1999 - 1995

6

2014 - 1999

10

 - 2014الآن

16

املو�ضع (ب)

12

10

21

13

 2014الآن
(يف ا�سكتلندا)

23

�أدوات امل�ضاعفات املتزامنة التجارية املُ�ستخدمة لتحليل
املوجودة يف موا�ضع خمتلفة

جمموعات STR

( SGMاجليل الثاين من امل�ضاعفات املتزامنة) :عدد قليل فقط من ب�صمات
احلم�ض النووي املُختزنة يف قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي هي
ب�صمات مت حتليلها بنظام  - SGMوحيثما �أمكن ،ميكن حتديث عينة تطابق
ب�صمة مت التو�صل �إليها عن طريق � SGMإىل نظام � SGM Plusأو نظام �آخر
�أحدث.
 :®AmpFISTER SGM Plusالكثري من ب�صمات احلم�ض النووي املختزنة
يف قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي هي ب�صمات مت حتليلها بنظام
 .®SGM Plusوهي ب�صمات حتتوي على كافة مقاطع  STRيف جمموعة
� ،SGMإ�ضافة �إىل �أربعة �آخرين .و�أنظمة امل�ضاعفات هذه مل ُت�ستخدم ب�شكل
دوري منذ .2014
�أ�سماء امل�ضاعفات املتزامنة املُ�ستخدمة يف اململكة املتحدة هي:
PowerPlex® ESI 17؛ ™AmpFlSTR® NGM SElect؛Investigator ESS
 .Plex SEو ُي�شار �إليها مبجملها با�سم  DNA 17 multiplexesوحتتوي على
نف�س جمموعات  STRالبالغ عددها  ،16والتي ت�شمل  10مقاطع  STRيف
 ®SGM Plusبالإ�ضافة �إىل � 6آخرين ،وحتليل واحد لتحديد نوع اجلن�س.
 :AmpFISTR® GlobalFilerيحتوي هذا النظام على  16مقطع STRيف
 ESS Plex SEو  NGM Selectو  ،ESI 17بالإ�ضافة �إىل  5مقاطع STR
�أخرى وحتليلني لتحديد الكروموزوم  ،Yوحتليل لتحديد نوع اجلن�س.
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A 1.4 Mitochondrial DNA
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.)7  وهو ذاته املوجود لدى جميع �أقربائهم من طرف الأم (ال�شكل،النووي للميتوكوندريا
relatives in the same maternal line (Figure 7).

 لذا يكون حتليله ذا فائدة عندما تكون،يوجد العديد من ن�سخ احلم�ض النووي للميتوكوندريا يف كل خلية
Many copies of mitochondrial DNA are present in each cell, so mitochondrial DNA
 �أو عندما تكون عينة احلم�ض،)هناك كمية �ضئيلة جدا من احلم�ض النووي (مثل �شعرة بدون جذورها
analysis is useful when there are very small amounts of DNA present (such as in hair
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and
in contrast
nuclear
DNA
there
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individuals
have
the same
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يلي مثال
فيماprofiling,
.أجيال عديدة
� عربare
احلم�ض
هذاmore
يت�شاركون نف�س
لأمwho
طرف اwould
أقرباء من
لكون ال
ذلك
mitochondrial
DNA
profile.
This
is
because
relatives
in
the
same
female
line
over
(و�ضعت خطوط
قد
ُ يكون عليه احلم�ض النووي للميتوكوندريا من �شخ�صني ال قرابة بينهما من جانب الأمmany
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A 1.3 Y STR
Y ) يف الكروموزومSTR(  التكرارات الق�صرية املرتادفة3.1 )(�أ
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form
DNA النووي
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امللحق  :2حتليل احلم�ض النووي يف العلم اجلنائي
(�أ)  1.2عينات جرى حتليلها عموما للتو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي
يعتمد التحليل اجلنائي للحم�ض النووي على مقارنة ب�صمات احلم�ض النووي .وميكن احل�صول على ب�صمة
احلم�ض النووي من �سوائل اجل�سم و�/أو خاليا �أخرى ُتطرح �أثناء ارتكاب اجلرمية (مثل ال�شعر� ،أو الدم� ،أو
اللعاب من عقب �سيجارة �أو علبة م�رشوبات� ،أو من ال�سائل املنوي الذي ي�ؤخذ بامل�سح من الأع�ضاء احلميمة
للمدعي/ة يف ق�ضية اغت�صاب مزعوم) .و ُيطلق على تلك العينات “العينات امل�شكوك فيها” .و ُتقارن ب�صمة
احلم�ض النووي من تلك العينات بب�صمة احلم�ض النووي من عينة� ،أو عينات ،معروفة م�صدرها:

(�أ)  2.2كيف يجب جمع وحفظ عينات احلم�ض النووي من �أجل حتليها؟
(�أ)  1.2.2جمع العينات
ويكن التعرف على �سوائل اجل�سم
ينبغي �أوال التحري عن املواد البيولوجية املوجودة يف موقع اجلرميةُ .
�إما بالنظر� ،أو من خالل التحليل /االختبار /التفاعل الكيميائي� ،أو با�ستخدام خمتلف �أنواع م�صادر
ال�ضوء .و�أحيانا يعتمد �أ�سلوب البحث عن العينات من �أجل فح�صها على احلد�س ب�شكل �أكرب ،وعلى توقعات
اخلبري اجلنائي ب�ش�أن املكان الذي الم�س فيه ال�شخ�ص �شيئا ما بناء على ظروف كل ق�ضية .و�أحد �أكرث
الطرق �شيوعا جلمع املواد البيولوجية من على الأ�سطح ال�صلبة (كنافذة مك�سورة �أو �سكني) هو �أخذ العينات
بامل�سح ،ويكون ذلك برتطيب �أداة امل�سح مباء معقم خال من احلم�ض النووي ،ثم م�سحها على ال�سطح الذي
ويكن �أن ُت�ؤخذ املادة
�ست�ؤخذ منه العينة .وقد يعقب ذلك م�سح �آخر للت�أكد من جمع ما تبقى من املادةُ .
البيولوجية من الأقم�شة عن طريق ق�ص القطعة التي عليها بقعة� ،أو با�ستخدام �رشيط ال�صق جلمع املواد
املوجودة على �سطحها (مثل ياقة قمي�ص).

•	�أ�شخا�ص �آخرون ذوو �صلة ،مثل �أفراد العائلة (يف التحقيقات باختفاء �أ�شخا�ص ،واختبارات الأبوة،
والكوارث الكربى).

ولدى اختيار املوا�ضع التي �ست�ؤخذ منها العينات التي ال ُترى بالعني املجردة ،مثل اخلاليا التي يرتكها
�شخ�ص على ج�سم ما كان قد �أم�سك به ،يتعني على اخلبري اجلنائي �أن ي�ستفيد من معرفته بظروف احلادث
ليحدد من �أين يجمع العينات .على �سبيل املثال� ،إذا كان ال�شخ�ص املُهاجم قد �أم�سك بحقيبة ت�ؤخذ عينات
من املكان الذي �أم�سك احلقيبة منه� ،أو �إذا كان املُهاجم قد ا�ستخدم رابطا حول عنق املدعي/امل�شتكي ت�ؤخذ
العينة من اجلزء الذي الم�سه املُهاجم �أثناء ربط العقدة .ويف حاالت االتهام باالغت�صاب واالعتداء اجلن�سي،
يجري فح�ص املدعي/ة طبيا ،وت�ؤخذ عينات من �أماكن حميمة مثل املهبل �أو فتحة ال�رشج ،وكذلك ُت�سح
عينات من �أي �أماكن على اجللد ُيزعم ب�أن املُعتدي قد مل�سها �أو لعقها ،وت�ؤخذ العينات من قبل طبيب.

•	امل�شتبه به/بهم
•	املدعي/امل�شتكي
•	�أفراد �آخرون ممن يرتددون ب�شكل منتظم على م�رسح اجلرمية الذي ُجمعت منه العينات

العينات املعروفة ت�ؤخذ عموما من خاليا الفم ولي�س عن طريق �سحب عينة من الدم .وت�ؤخذ هذه العينات
بامل�سح على اجلانب الداخلي من اخلد من فم ال�شخ�ص للح�صول على خاليا من اجللد .وعادة ما جتمد
العينة لأجل تخزينها .وت�ؤخذ العينات من �أ�شخا�ص معروفني م�سبقا جلهات التحقيق� ،أو من الذين مت
التعرف عليهم بعد البحث يف قاعدة بيانات احلم�ض النووي.

(�أ)  2.2.2حفظ العينات
�أف�ضل طريقة حلفظ الأدلة البيولوجية هو تخزينها جافة و�/أو جممدة .فهذه الظروف تقلل من ن�سبة حتلل
احلم�ض النووي ،ومتنع منو العفن والبكترييا .ويجري تغليف العينات بعناية ،ويكون ذلك عادة با�ستخدام
�أكيا�س “مقاومة ملحاولة العبث بها” يظهر عليها حتذير وا�ضح �إذا ما حاول �أحد فتحها .ثم ُتنقل بعد ذلك
�إىل املخترب اجلنائي حيث يجري فح�صها والتوقيع على ا�ستالمها .وبداخل املخترب يتم جتميد العينات
عموما� ،إال �أن العينات املبقعة واملبللة ب�شدة ُيكن جتفيفها يف ظروف تخ�ضع ل�ضوابط خمربية .ي�ساعد
التجفيف يف حفظ العينات ،ولكنه ُي�ستخدم عموما فقط للمواد الكبرية املبقعة واملبللة ب�شدة .ومن ثم
ُي�ستخل�ص احلم�ض النووي بالأ�ساليب الكيميائية ،وجتري تنقيته من ال�شوائب البيولوجية ،و ُيحفظ يف
�أنابيب خمتومة �إما داخل ثالجات بدرجة حرارة  °C4مئوية �أو يف جممدات بدرجة حرارة  °C20مئوية
حتت ال�صفر.
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(�أ)  3.2كيف يتم التو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي؟
ميكن التو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي عن طريق حتليل عينة ُمق َدمة للمخترب� ،أو عينة م�أخوذة من
�شخ�ص معروف .ولدى تقدمي دليل م�أخوذ من م�رسح اجلرمية �إىل اخلبري اجلنائي لتحليل احلم�ض النووي،
ُتت َبع اخلطوات التالية العامة (اخلطوات من � 4إىل ُ 9تتبع �أي�ضا للتو�صل �إىل ب�صمة احلم�ض النووي من عينة
م�أخوذة من �شخ�ص معروف):
 .1فح�ص خمربي للدليل املقدم بحثا عن �أية �سوائل ج�سم موجودة عليه
 .2رفع�/أخذ عينات من �سوائل اجل�سم
 .3تقييم العينة التي ُجمعت
	.4ا�ستخال�ص احلم�ض النووي
 .5معرفة كمية احلم�ض النووي املوجودة يف العينة امل�ستخل�صة (حتديد الكمية)

 .7ف�صل عنا�رص  PCRبح�سب حجمها
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	.6ن�سخ ( ُيعرف �أي�ضا مب�ضاعفة) موا�ضع  STRعدة مرات با�ستخدام عملية كيميائية ت�سمى تفاعل
البوليمرياز املت�سل�سل ()PCR
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0

ال�شكل ُمقدم من مارغريت كالين ،من املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا ( .)NISTمن جيه �إم بتلر ()2012
)Figure courtesy of Margaret Kline, National Institute of Standards and Technology (NIST). From J M Butler (2012
كتاب املنهجية ( ،)Methodologyال�شكل 3.10
Methodology book, Figure 10.3
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ُيكن �أن ي�ستخدم اخلبري اجلنائي هذا الر�سم البياين (امل�سمى خمطط رحالين) لتحديد ما �إن كانت العينة من
ذكر �أو �أنثى ،و�إن كانت م�أخوذة من �شخ�ص واحد �أو من عدة �أ�شخا�ص .فلدى الذكر ُيظهر التحليل الدال على
اجلن�س (املعروف با�سم �أميلوجينني) ذروتني خمتلفني باحلجم ،بينما يف الأنثى ال ُترى �إال ذروة واحدة
فقط.
ويف كل مو�ضع  ،STRيدل عدد الذروات يف الر�سم البياين على عدد الأ�شخا�ص الذين يوجد حم�ضهم النووي
يف الب�صمة .ويكون لل�شخ�ص الواحد �إما ذروة واحدة �أو اثنتان (�أليالت) عند كل مو�ضع .STR
واملحور العمودي يف الر�سم البياين ميثل كمية احلم�ض النووي التي مت اكت�شافها عند كل مو�ضع ،STR
وي�ستعمل اخلبري اجلنائي ارتفاع الذروات كمقيا�س تقريبي لكمية احلم�ض النووي لهذا النوع بالذات.
و�إذا كانت ب�صمة احلم�ض النووي قد ن�ش�أت عن مزيج من احلم�ض النووي من �شخ�صني ،فعندها من املتوقع
�أن ُيالحظ وجود ثالث �أو �أربع ذروات يف عدد من موا�ضع  .STRوكلما ازداد عدد الأ�شخا�ص الذين دخل
حم�ضهم النووي يف املزيج ،مييل عدد الذروات التي ُترى عند كل مو�ضع  STRلالرتفاع� .إال �أنه مع ازدياد
عدد الأ�شخا�ص الذين يدخل حم�ضهم النووي يف املزيج ،يكون هناك احتمال �أن يت�شارك ه�ؤالء يف بع�ض
من الذروات .ولذلك رمبا لن يتمكن اخلبري اجلنائي من �أن يحدد بالت�أكيد عدد الأ�شخا�ص الذين يوجد
حم�ضهم النووي يف املزيج.
ولدى احل�صول على عينات حم�ض نووي خمتلطة ،ي�صعب حتديد عدد الذروات يف كل مو�ضع  .STRيف
بع�ض احلاالت قد يوجد اختالف كاف بني كمية احلم�ض النووي التي م�صدرها �شخ�ص واحد يف املزيج
وتلك التي م�صدرها �أ�شخا�ص �آخرون ،بحيث ُيكن التعرف مبا ال يقبل ال�شك على كامل ب�صمة احلم�ض
النووي لل�شخ�ص الذي جاءت منه الكمية الأكرب من احلم�ض النووي يف املزيج (الب�صمة الأ�سا�سية) .و�إذا
كان جميع الأ�شخا�ص قد �أ�سهموا بكميات مت�ساوية من احلم�ض النووي يف املزيج ،فعندها لن يكون هناك
اختالف ملحوظ يف ارتفاعات الذروات التي م�صدرها �شخ�ص وتلك التي من �شخ�ص �آخر.
املتوقعي ،بالنظر
كما يتحقق اخلبري اجلنائي فيما �إن كانت ب�صمة احلم�ض النووي باجلودة والو�ضوح
ْ
لكونه قد حدد �أ�صال ب�شكل تقريبي كمية احلم�ض النووي املوجودة يف العينة .و�إذا مل تكن ب�صمة احلم�ض
النووي باجلودة املتوقعة على �ضوء كمية احلم�ض النووي التي جرى حتليلها ،قد يلج�أ اخلبري اجلنائي �إىل
تكرار التحليل� .إال �أنه �إذا كانت كمية احلم�ض النووي �ضئيلة جدا ولكن مت احل�صول منها على ب�صمة قوية
جدا ووا�ضحة ،فعندها على اخلبري اجلنائي �أن يتحقق ثانية من �أن العينة مل تتعر�ض للتلوث.
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(�أ)  4.2قراءة ب�صمة احلم�ض النووي
عند فح�ص ب�صمات احلم�ض النوويُ ،يق ّدر اخلبري اجلنائي �إن كانت جودة البيانات مبجملها مالئمة لإعطاء
قراءة موثوقة .فعندما تكون عينة احلم�ض النووي حديثة وجيدة النوعية� ،سريى اخلبري اجلنائي ذروات
كبرية بارتفاعات مماثلة لبع�ضها .وقد يكون با�ستطاعته �أن يحدد بالت�أكيد عدد الأ�شخا�ص الذين يوجد
حم�ضهم النووي يف العينة املُختلطة من خالل الب�صمات ذات النوعية اجليدة.
ُتعترب ب�صمة احلم�ض النووي معقدة �إن توفر فيها واحد �أو �أكرث من ال�رشوط التالية:
� .1أن تكون كمية احلم�ض النووي املوجودة فيها �أقل من املطلوب (تركيز احلم�ض النووي منخف�ض جدا).
� .2أن تكون ب�صمة احلم�ض النووي خمتلطة وم�أخوذة من عدد من الأ�شخا�ص.
�	.3أن يكون احلم�ض النووي قد حتلل ،ما يعني �أنه حتلل �إىل قطع �صغرية ال تكفي ال�ستخال�ص ب�صمة
كاملة.
� .4أن تتواجد مكونات كيميائية متنع عملية حتليل الب�صمة من �أخذ جمراها بطريقة فعالة (وجود مانع).
حني تكون الب�صمة معقدة غالبا ما يالحظ اخلبري اجلنائي ذروات �صغرية قريبة من اخلط القاعدي يف
الر�سم البياين .وذلك يعني �أن هناك بع�ض االلتبا�س حول ما هو �أليل حقيقي وما هو ت�أثري تقني متولد عن
التح�ضريات لعملية التحليل .كما لن ُيكن للمحلل اجلنائي �أن يحدد بكل يقني عدد امل�ساهمني املُحتملني
يف مزيج احلم�ض النووي .و�إذا كان احلم�ض قدميا� ،أو كان يف مكان دافئ ورطب ،ف�سيكون قد بد�أ بالتحلل
�إىل قطع �صغرية ،ووقتها قد ينتج عن  STRsالأكرب حجما (الأليالت الأطول) ذروات منخف�ضة ب�شكل غري
متنا�سب �أو حتى ال تكون موجودة (ال�شكل ( 8ب)) بحيث يبدو على �شكل “منحدر تزلج” .وتزداد كل هذه
الت�أثريات �إذا كانت كمية احلم�ض النووي املوجودة يف العينة �أقل من احلد املطلوب �أ�صال .ومع هبوط
نوعية وكمية احلم�ض النوويُ ،تظهر موا�ضع  STRذروة واحدة فقط بدال عن اثنتني كما هو ُمتوقع،
وبع�ضها لن ُتعطي �أية نتائج على الإطالقُ .تعرف هذه با�سم ب�صمات احلم�ض النووي اجلزئية .تظهر يف
ال�شكل � 9أق�سام من ب�صمات حم�ض نووي ،وقد ُو�ضعت �إ�شارة على الت�أثريات التقنية باعتبارها “ت�شوي�ش”.
و ُت�ستبعد عموما تلك الت�أثريات من املقارنة بني عينة م�أخوذة من م�رسح اجلرمية وعينة معروفة امل�صدر.
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�أو �زدياد عدد �لأ�شخا�ض �لذين يوجد حم�شهم/مع �نخفا�ض كمية �حلم�ض �لنووي ذي �لنوعية �جليدة و
 لناأخذ على �شبيل. تتناق�ض درجة �ليقني يف متييز عينة �حلم�ض �لنووي عن �لت�شوي�ض،�لنووي يف �لعينة
، حيث يكون �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض (�أ) هو �لغالب،�ملثال ب�شمة حم�ض نووي م�شدرها �شخ�شان
 ولكن �حلم�ض �لنووي لل�شخ�ض (ب) موجود فقط على م�شتوى.وبالتايل يوؤدي لظهور ذرو�ت عالية
 حينها لن يكون ممكنا حتديد فيما �إذ� كانت ذروة منخف�شة قرب خط. �أي بذرو�ت منخف�شة،�منخف�ض جد
�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
 ي�شتعني خرب�ء �لتحليل �جلنائي يف قر�ءتهم لب�شمات �حلم�ض �لنووي برب�مج �لكمبيوتر،ب�شورة عامة
 و�لتي، ونتائج �ختبار�ت �لتحقق.و�لبيانات �لتي تنتج عن �لختبار�ت �ملكثفة (�لتحقق) لعمليات �لتحليل
 ُت�شتخدم لإيجاد،)9 تت�شمن �أعلى �مل�شتويات �لتي ُتالحظ عندها �لتاأثري�ت �لتقنية (�ملو�شحة يف �ل�شكل
 وهي توجيهات �إر�شادية مدونة ل�شمان �أن يتو�شل �ملحللون �جلنائيون يف،”“�إجر�ء�ت عمل قيا�شية
 ويف حني �أنه �شتكون. مدعوما ببيانات حتليلية،�ملوؤ�ش�شة �إىل قر�ر�تهم ب�شاأن قر�ء�ت �لب�شمة ب�شكل مت�شق
. فاإن كل موؤ�ش�شة �شتكون قد حتققت من طرقها باأ�شلوب علمي،هناك تد�بري تختلف باختالف �ملوؤ�ش�شات
1و�أ�شلوب �لتحقق من �لطرق �ملتبعة م�رشوح يف مدونة �ملمار�شات و�ل�شلوك للهيئة �لتنظيمية للعلم �جلنائي
 وبالن�شبة لتحليل. كما حتدد تلك �ملدونة معايري �جلودة �ملطلوبة.2و�لإر�شاد�ت �لتوجيهية �مل�شاحبة
 وتت�شمن عملية �لعتماد.)ISO 17025(  من �ملطلوب �حل�شول على �عتماد �ملعيار �لدويل،�حلم�ض �لنووي
 وذلك من �أجل �شمان �أنها ت�شتويف،�إجر�ء فح�ض خارجي م�شتقل لكفاءة كل موؤ�ش�شة و�لطرق �لتي تتبعها
 ميكن �حل�شول على هذ� �لفح�ض �خلارجي عن طريق هيئة �لعتماد يف �ململكة �ملتحدة.�ملعايري �ملطلوبة
. حتليال مف�شال لكيفية مقارنة ب�شمات �حلم�ض �لنووي3  ويعر�ض �مللحق.)UKAS(

 من�شورة على �ملوقع.1
.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
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(�أ)  5.2ما هو تلوث احلم�ض النووي وكيف ُيكن منع حدوثه؟
ُيكن تعريف التلوث ب�أنه �إدخال حم�ض نووي� ،أو مادة بيولوجية حتتوي حم�ضا نوويا ،على عينة بعد �أن
تول ال�سيطرة على م�رسح اجلرمية.
درب) قد ّ
يكون م�س�ؤول ُ
(م َّ
ونظرا لكون عملية التو�صل لب�صمة احلم�ض النووي ح�سا�سة جدا ،يجب �أن يكون هناك حر�ص دائم ملنع
ويكن �أن يت�سبب عن�رص الأمن �أو امل�س�ؤول اجلنائي الذي يتفح�ص م�رسح اجلرمية ويجمع
حدوث تلوثُ .
الأدلة يف تلويث العينات �إن مل يتوخ القدر الكايف من احلذر .ومن الأمثلة على طرق تلوث العينات يف
يغي القفازات املطاطية كلما �أم�سك بدليل خمتلف،
م�رسح اجلرمية �أن امل�س�ؤول عن فح�ص موقع اجلرمية ال ّ
كمامة على فمه بال�شكل ال�صحيح .وباملثل ،قد يت�سبب اخلبري اجلنائي الذي يفح�ص
�أو �أن يتكلم دون و�ضع ّ
احلم�ض النووي بانتقال حم�ضه النووي هو �إىل العينة دون ق�صد .ولهذا ال�سبب ،ن�رشت الهيئة التنظيمية
للعلم اجلنائي يف اململكة املتحدة دليال �إر�شاديا مف�صال حول طرق تفادي تلوث احلم�ض النووي يف مواقع
اجلرمية ،ويف املختربات ،ويف مراكز �إحالة �شكاوى االعتداء اجلن�سي ،ومراكز االحتجاز لدى ال�رشطة.
من املهم �أن تكون كافة املواد املخربية التي ُت�ستخدم ملرة واحدة (مثال �أدوات م�سح العينات) وجميع
املواد الكيميائية والأدوات امل�ستخدمة يف التحليل خالية من احلم�ض النووي قبل اال�ستعمال .وقد ُن�رش
معيار عاملي خللو املواد من احلم�ض النووي 3ويتعني ا�ستيفاء متطلباته عند �رشاء احتياجات ال�رشطة
واملختربات .ومن الأمور التي هي يف غاية الأهمية بالن�سبة لل�رشطة �أثناء �إلقاء القب�ض على امل�شتبه بهم
والتعامل معهم يف �أماكن االحتجاز هو الت�أكد من تفادي انتقال التلوث ما بني امل�شتبه بهم� ،أو من �شخ�ص
م�شتبه به �إىل عن�رص �أمن ،ومن ثم احتمال انتقال التلوث �إىل املدعي/ة �أو مل�رسح اجلرمية .فمثال ،يجب
عدم نقل م�شتبه به باعتداء جن�سي بنف�س املركبة التي ا�س ُتخدمت م�سبقا لنقل املدعي/ة .وباملثل ،يف حال
اعتقال عدة �أ�شخا�ص م�شتبه بهم ،يجب التعامل مع كل واحد منهم واحتجازه و�أخذ العينات منه ب�شكل
منف�صل .و�إذا كانت هناك حاجة لأخذ عينات من �أماكن حميمة من اجل�سم ،يجب �أن ي�أخذها �أطباء �آخرون
يف موقع خمتلف.
يدرك �أخ�صائيو املختربات �أن التلوث قد يح�صل بني الأ�شخا�ص ،واملواد التي ُت�ستعمل ملرة واحدة ،وغريها
من املواد املُ�ستخدمة يف عمليات التحليل اجلنائي .وممار�سات العمل يف املختربات م�صممة بحيث متنع
التلوث وتك�شف وجوده� ،إن ح�صل .وا�ستخدام ال�ضوابط ال�صحيحة واالختبارات يوفر �ضمانات ب�أن يبقى
خطر حدوث التلوث بوجه عام يف حده الأدنى.

	.3معيار  ISO 18385:2016احلد من خطر تلوث عينات احلم�ض النووي الب�رشي من خالل الأدوات امل�ستخدمة يف جمع وتخزين
وحتليل املواد البيولوجية لأغرا�ض جنائية – املتطلبات .املعيار من�شور على املوقع التايل:
www.iso.org/standard/62341.html
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لكن حتى مع كل هذه الإجراءات االحرتازية ،ف�إن درجة ح�سا�سية طرق احل�صول على ب�صمة احلم�ض
النووي تعني �أن تلوث احلم�ض النووي يظل واردا .وقد يكون ذلك �إما يف ب�صمة كاملة �أو �شبه كاملة� ،أو
جمرد تلوث يف ذروة واحدة �أو اثنتني (�أليالت) .ويف احلالة الثانيةُ ،يعرف هذا النوع من التلوث الطفيف
جدا با�سم “التلوث الب�سيط” .ولدى ال�شك ب�أن التلوث قد �أثر �سلبا على �أية ق�ضية معينة ،يتم التعامل معه عن
طريق تقييم املعلومات املتاحة ب�ش�أن تدوين ا�ستمرارية انتقال الدليل املحدد منذ رفعه وحتى تقدميه يف
املحكمة ،وتقييم �سيناريوهات معينة.
(�أ)  6.2ما هي قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي وما هي فئات العينات التي حتتويها؟
ت�أ�س�ست قاعدة البيانات الوطنية الربيطانية للحم�ض النووي ( )NDNADيف �إبريل  ،1995وتديرها
وت�شغلها وزارة الداخلية ل�صالح قوات ال�رشطة الربيطانيةُ .يكن �أن توفر قواعد بيانات احلم�ض النووي
وتكّن املحققني �أي�ضا من �إيجاد الرابط
خيوط ا�ستدالل للتحقيقات يف الق�ضايا التي لي�س فيها م�شتبه بهُ ،
بني جرائم متكررة تدخل فيها الأدلة البيولوجية .هناك جمموعتان من البيانات ميكن البحث فيهما عن
الأ�شخا�ص من خالل مقارنتهما ببع�ضهما:
(	)1ب�صمات حم�ض نووي من جمرمني قد متت �إدانتهم� ،أو كان قد �ألقي القب�ض عليهم يف بع�ض احلاالت
جلرائم من النوع الذي ي�ستوجب توثيقه يف �سجالت ال�رشطة.
( )2ب�صمات حم�ض نووي من �أدلة م�أخوذة من عينات متعلقة باجلرمية.
ُي�ضاف �إىل ذلك �أن ب�صمات احلم�ض النووي للعاملني يف م�رسح اجلرمية ،والعديد من �ضباط ال�رشطة،
وكل العاملني يف خمتربات العلم اجلنائي ،والعديد من املوظفني املعنيني ب�صناعة املفاعالت واملواد ذات
اال�ستعمال الواحد التي ُت�ستخدم يف عمليات املختربات ،وبع�ض اخلرباء اخلارجيني ،يجري حفظها يف
كم�شتبه بهم ،ويتم التدقيق مبوجبها ل�ضمان
قواعد “بيانات اال�ستبعاد” التي ُت�ستخدم ال�ستبعاد �أ�صحابها ُ
�أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل يت�سببوا بتلويث نتائج التحليل دون ق�صد .قواعد بيانات اال�ستبعاد هذه منف�صلة عن
قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي .كما ُتفظ عينات احلم�ض النووي من متطوعني ومن �أ�شخا�ص
مفقودين ،ولكن �أي�ضا مبعزل عن قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي.
ومع مرور الوقت ،ارتفع عدد التكرارات الق�صرية املرتادفة ( )STRامل�ستخدمة للو�صول �إىل ب�صمات احلم�ض
النووي املحفوظة يف قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي مع تطور التكنولوجيا .وال يتم حفظ� ،أو
البحث عن ،بيانات  STRللكروموزوم  Yوال لت�سل�سل احلم�ض النووي للميتوكوندريا يف قاعدة البيانات
الوطنية للحم�ض النووي.
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امللحق  :3مقارنة ب�صمات احلم�ض النووي يف الق�ضايا
اجلنائية
(�أ)  1.3كيفية مقارنة ب�صمات احلم�ض النووي وح�ساب ن�سبة الأرجحية واحتمال التطابق
(�أ)  1.1.3عملية املقارنة
�إن �أف�ضل �أ�سلوب يجب اتباعه يف قراءة احلم�ض النووي هو �أن يلج�أ اخلبري اجلنائي لقراءة العينة امل�أخوذة
من م�رسح اجلرمية �أوال ،و�أن ي�سجل النتائج .ويجب �أن تكون اال�ستثناءات لها م�سوغاتها املنطقية و�أن
ُتوثق .وفقط بعد �أن يكون اخلبري اجلنائي قد تو�صل لقراءة عينة م�رسح اجلرمية يعمد �إىل قراءة �أية عينات
معروفة قبل �أن ُيجري مقارنة بني االثنتني .من �ش�أن ذلك �أن يقلل من خطر التحيز يف الت�أكيد .وبعد قراءة
كل من عينة احلم�ض النووي من م�رسح اجلرمية وعينة احلم�ض النووي املعروفة كل على حدةُ ،يكن
مقارنتهما ملعرفة �إن كانتا من نف�س امل�صدر� ،أو من م�صدرين ُمتلفني .وت�شري املقارنة �إىل م�صدر احلم�ض
النووي فقط� .أما كيف ومتى ُوجد احلم�ض النووي يف ذلك املكان ،فهذا يتطلب املزيد من التحقيق.
(�أ)  2.1.3احتمال التطابق
يف حال وجود تطابق تام بني ب�صمات  STRلكلتا العينتني من احلم�ض النووي ،تكون هناك ثالثة
تف�سريات ممكنة وهي:
� .1أن يكون املُ�شتبه به هو م�صدر املادة يف م�رسح اجلرمية.
�	.2أن تكون املادة قد جاءت من �شخ�ص �آخر له ب�صمة حم�ض نووي مطابقة لب�صمة امل�شتبه به.
�	.3أن يكون التطابق �إيجابيا خاطئا ب�سبب تبديل العينات �أو �أي نوع �آخر من الأخطاء.
�إن احتمال التطابق هو تقدير لأرجحية اكت�شاف تلك الب�صمة �إذا كان �شخ�ص �آخر غري امل�شتبه به ،وال ميت
له ب�صلة قرابة ،هو م�صدر احلم�ض النووي.
وحل�ساب �أهمية الدليل �إذا لوحظ وجود تطابق ،يتم احل�صول على تقدير وترية ورود الب�صمة من جمموعات
البيانات ذات ال�صلة ،ويجري تطبيق عوامل الت�صحيح الإح�صائية املنا�سبة ،بحيث يكون الرقم الذي ُيقدم
للمحكمة ُمن�صفا ومعقوال وال يبالغ يف �أهمية الدليل� .إن واحدا من كل � 1,000شخ�ص من ال�سكان لديه تو�أم
للم�شتبه به �أخ تو�أم ،فيجب افرتا�ض احلد الأعلى وهو  1من كل
مطابق .و�إذا مل تتوفر معلومات عما �إذا كان ُ
 ،1,000ولكن عادة ما تكون مثل تلك املعلومة متوفرة .يف اململكة املتحدة ،يبلغ �أدنى احتمال تطابق مت
توثيقه هو واحد يف املليار ،رغم �أن احل�ساب الفعلي قد ينتج عنه احتمال تطابق �أقل من ذلك ،كواحد يف
الرتيليون �أو حتى �أقل من ذلك .وقد ُو�ضع هذا “ال�سقف” الحتمال التطابق لل�سببني التاليني:

�	.1صعوبة اختبار الفر�ضيات املطلوبة يف احل�ساب للدرجة التي ميكن معها الت�أكد من دقة احتماالت
التطابق الأقل من ذلك ال�سقف.
� .2صعوبة فهم املعنى احلقيقي للأرقام بالرتيليونات فما فوق.
وبافرتا�ض �أنه قد مت ح�ساب احتمال التطابق ب�شكل دقيق ووفقا ملعايري املُخترب الإجرائية ،تظل هناك
حاجة للحر�ص ب�شكل خا�ص لدى تف�سري النتائج.
ف�إذا اقرت�ضنا مثال �أن احتمال التطابق كان  1من  3مليون ،فهذا احتمال �أن �شخ�صا اختري ع�شوائيا يحمل
ب�صمة حم�ض نووي خا�صة قد مت الك�شف عنها بتحليل عينات مت�صلة باجلرمية� .إال �أن ذلك يعني �أن �أكرث
من � 20شخ�صا بقليل يف اململكة املتحدة رمبا يكون لديهم نف�س الب�صمة .وهنا يكون مفاد “اجلدلية
املغلوطة ملحامي الدفاع” �أن هناك فر�صة  1من � 20أن يكون املُ�شتبه به هو م�صدر العينة .ولكن ي�صح
ذلك فقط �إذا كان هناك احتمال متكافئ بني كافة �أفراد املجتمع (مبا فيهم امل�شتبه به) ب�أن يكونوا جميعا
قد ارتكبوا اجلرمية وتركوا مادة بيولوجية يف م�رسح اجلرمية� ،أو �أن يكون قد مت التعرف على امل�شتبه به
فقط من خالل البحث يف ب�صمات احلم�ض النووي لأ�شخا�ص اختريوا ع�شوائيا من قاعدة البيانات الوطنية
للحم�ض النووي .وعادة ما ُت�ستخدم م�صادر �أخرى للأدلة لإر�شاد االدعاء �إىل امل�شتبه به.
وعلى عك�س ذلك ،يكون مفاد “اجلدلية املغلوطة لالدعاء” �أن الأخذ باحتمال التطابق يعني �أن هناك
�إمكانية �أن يكون امل�شتبه بريئا بن�سبة � 1إىل  3ماليني .وهذا الر�أي باطل �أي�ضا .حيث �إن احتمال الإدانة �أو
الرباءة على �أ�سا�س ب�صمة احلم�ض النووي يعتمد على عدة عوامل متباينة ال �صلة لها باحلم�ض النووي،
وهي عوامل فريدة خا�صة بكل ق�ضية .وتبلغ درجة الوثوق بتطابق العينة مع ال�شخ�ص �أعلى م�ستوى لها
حني يكون احتمال وجود عينة مطابقة �ضعيفا لدرجة �أنه لي�س من املرجح وجود �أي �شخ�ص �آخر �ضمن
جمموعة ال�سكان لديه نف�س ب�صمة احلم�ض النووي.
ولكن رمبا تكون هناك �أ�سباب �أخرى منطقية للعثور على احلم�ض النووي ل�شخ�ص معني يف م�رسح اجلرمية،
ويجب التق�صي عنها .قد ت�شمل تلك الأ�سباب �أن يكون هناك ما يدل على وجود تف�سري �آخر لتواجد احلم�ض
للم�شتبه به ،و�إن كانت املادة التي ُوجد عليها احلم�ض النووي لها �صلة باجلرمية ،و�إىل �أي درجة
النووي ُ
كان ُيكن �إزالة تلك املادة ب�سهولة ،و�إن كان هناك ارتباط جغرايف بني موقع اجلرمية وامل�شتبه به ،و�إن
كان من املرجح للحم�ض النووي يف هذا ال�سياق �أن يكون يف هذا املوقع عن طريق انتقال �أويل �أو ثانوي.
وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن وجود تطابق يف احلم�ض النووي يجب �أال ُي�ستخدم مبفرده �أبدا للداللة على �ضلوع
امل�شتبه به يف اجلرمية.
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(�أ)  3.1.3ن�سبة الأرجحية
ن�سبة الأرجحية هي ق�سمة احتمال احل�صول على ت�شابه جيني حتت فر�ضية متثل وجهة نظر االدعاء (والتي
هي عموما �أن امل�شتبه به هو م�صدر احلم�ض النووي) على احتمال احل�صول على تطابق حتت فر�ضية
متثل وجهة نظر الدفاع (وهي �أن امل�شتبه به ال �صلة له بامل�صدر احلقيقي للحم�ض النووي) .يف الق�ضايا
الب�سيطة ،تكون ن�سبة الأرجحية �أكرب بدرجة "واحد" من احتمال التطابق بالن�سبة لب�صمة احلم�ض النووي
التي جرت م�ضاعفتها ب�شكل كبري وامل�أخوذة من �شخ�ص واحد .ويف الق�ضايا الأكرث تعقيدا ،قد يجري تقييم
الدليل بناء على �سل�سلة من الفر�ضيات.
و ُتق َبل ن�سب الأرجحية عموما على �أنها الطريقة الأكرث مالءمة لتقييم قوة ب�صمة احلم�ض النووي كدليل.
وتتيح ح�سابات ن�سبة الأرجحية الأخذ بعدة تفا�سري للأدلة املتوفرة .فمثال ،يف حالة عينة خمتلطة حتتوي
على حم�ض نووي من ثالثة �أ�شخا�ص ،قد تكون نظرية االدعاء �أن احلم�ض النووي م�صدره امل�شتبه به،
واملدعي ،و�شخ�ص �آخر غري معروف وال عالقة له بهما� .إال �أن الدفاع قد يزعم �أن م�صدر احلم�ض النووي هو
املدعي و�أخو امل�شتبه به و�شخ�ص غري معروف ال �صلة له بهما� .أو قد يكون واقع احلال �أن م�صدر احلم�ض
النووي ثالثة �أ�شخا�ص خمتلفون متاما .وتختلف ح�سابات كلتا وجهتي النظر وتعطي نتائج متباينة.
على خرباء التحليل اجلنائي �أن يو�ضحوا االفرتا�ضات التي در�سوها ،مبا يف ذلك عدد الأ�شخا�ص الذين هم
م�صدر احلم�ض النووي ،و�أية افرتا�ضات �أخذوا بها بالن�سبة للأ�شخا�ص املعروفني �أو املُفرت�ضني امل�شمول
حم�ضهم النووي يف العينة ،و�أي افرتا�ضات فيما يخ�ص العالقة بني ه�ؤالء الأفراد ،كالتو�ضيح مثال �أن
وتكن ن�سبة الأرجحية �أي�ضا
ال �صلة قرابة بينهم ،حيث �أن كل ذلك �سوف ي�ؤثر على ح�سابات قوة الأدلةُ .
خرباء التحليل اجلنائي من تقدمي تف�سري عن الت�أثريات التقنية ،والتلوث املنخف�ض لب�صمة احلم�ض النووي،
والإ�شكاليات الأخرى مثل ت�أثريات �ضعف تركيز احلم�ض النووي ،والتي �ستتم مناق�شتها يف اجلزء التايل.
�أما بالن�سبة الحتماالت التطابق ،فقد ُو�ضع “�سقف �أعلى” لن�سبة الأرجحية يف اململكة املتحدة ،و�أكرب ن�سبة
�أرجحية موثقة هي مليار واحد.
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(�أ)  2.3ب�صمات احلم�ض النووي �ضعيفة الرتكيز واملتحللة والتالفة
“حتليل احلم�ض النووي ذي الرتكيز ال�ضعيف” ،والذي ُي�شار �إليه �أحيانا بتحليل عدد �ضئيل من ُن�سخ
احلم�ض النووي ،كان ُي�ستخدم يف املا�ضي للإ�شارة �إىل الطرق املتبعة لرفع درجة ح�سا�سية التحليل بوجه
خا�ص عن طريق تغيري �أ�سلوب التحليل للتمكن من احل�صول على نتائج من كميات �أقل من احلم�ض النووي.
ولكن نظرا للح�سا�سية البالغة للقدرات التحليلية لكافة الطرق املتبعة يف حتليل احلم�ض النووي يف الوقت
احلايل ،فقد �أ�صبح من النادر اللجوء الآن �إىل رفع ح�سا�سية التحليل.
حيث ُيكن الآن احل�صول على ب�صمات احلم�ض النووي ب�شكل اعتيادي من جمرد ب�ضعة خاليا .والكمية
املطلوبة من احلم�ض النووي هي الكمية التي تعطي ب�صمة كاملة دون احتمال احلاجة �إىل التدخل عن
طريق الت�أثريات التقنية �أو غريها من الو�سائل التقنية يف عملية قراءة الب�صمة .و�أحيانا تكون كمية
احلم�ض النووي من كل م�صدر يف العينة �أقل من املطلوب لأن احلم�ض النووي مزيج م�صدره �أكرث من
�شخ�ص واحد  -حيث قد حتتوي الكمية الإجمالية من احلم�ض النووي (من حيث ثقلها)ُ ،م�ضافا �إليها
التفاعل الكيميائي ،على ما يكفي من احلم�ض النووي من امل�صدر الرئي�سي يف املزيج للتو�صل �إىل ب�صمة
بنوعية جيدة ،ولكن قد تكون هناك كمية غري كافية من احلم�ض النووي من م�صدر ثانوي بحيث ال تتيح
التو�صل �إىل ب�صمة بنوعية جيدة من هذا امل�صدر “الثانوي”.
ومن جهة �أخرى ،رمبا كانت هناك كمية كافية من احلم�ض النووي ،ولكنها من نوعية رديئة ،ك�أن يكون
فيها الكثري من الأجزاء الق�صرية والقليل من الأطوال الالزمة للتحليل ،وي�سمى هذا باحلم�ض النووي
املتحلل .يتحلل (�أو يتفتت) احلم�ض النووي بالتدريج مع تقادمه ،وتت�سارع تلك العملية �إذا ظلت املادة
البيولوجية دافئة ورطبة .ولهذه الأ�سباب ،ال ُيكن ا�ستخدام كمية احلم�ض النووي املقا�سة وامل�ضافة
للتفاعل الكيميائي كدليل وحيد للحكم �إن كان يجب اعتبار ب�صمة احلم�ض النووي “�ضعيفة الرتكيز”.
وعندما تكون كمية احلم�ض النووي ذي النوعية اجليدة �أقل من املطلوب ،يجب توخي احلذر ب�شكل خا�ص
يف قراءة الب�صمة .وميكن حتديد الكمية املطلوبة من احلم�ض من خالل �إجراءات التحقق التي يطبقها
املخترب بناء على امل�ضاعفات املتزامنة املُ�ستخدمة للتو�صل �إىل الب�صمة.
الق�سم (�أ)  1.3يحدد النهج العام لقراءة احلم�ض النووي .و ُيظهر ال�شكل (8ب) فقدان بع�ض �أو كل املعلومات
عند مو�ضع �أو �أكرث من موا�ضع  .STRوحتدث كافة هذه الت�أثريات حلد ما ،وبطريقة �أقل توقعا ،عندما تكون
كمية احلم�ض النووي دون القدر املطلوبُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن ت�أثري تلوث احلم�ض النووي ُيكن �أن يكون
�أكرب حني تكون كمية احلم�ض يف عينة الدليل �ضئيلة جدا  -ف�إذا كان هناك القليل جدا من احلم�ض النووي
بالأ�سا�س ،فعندها ميكن حتى لكمية متناهية ال�صغر من احلم�ض الدخيل �أن “تطغى” ،بحيث تكون النتيجة
�سبب التلوث هو الذي ُيرى ولي�س احلم�ض الذي من امل�صدر.
�أن احلم�ض الذي ّ
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�ستكون هناك دائما مرحلة ال ُيكن بعدها لربنامج الكمبيوتر �أو �أية طريقة �أخرى لقراءة الب�صمة التعامل
ب�شكل فعال مع م�ستوى التباين يف ب�صمات حم�ض نووي �ضعيفة الرتكيز جدا ،ويجب �أال جتري قراءة تلك
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(�أ)  3.3تقييم قوة ب�صمة احلم�ض النووي كدليل
هناك نطاق وا�سع من الربجميات املتوفرة مل�ساعدة خرباء التحليل اجلنائي يف ح�ساب �أهمية الدليل
املُ�ستخل�ص من الت�شابه اجليني بني عينة معروفة وعينة م�أخوذة من م�رسح اجلرمية� .إال �أن طريقة القراءة
ال تت�ألف فقط من الربنامج امل�ستخدم ،بل �أي�ضا من تدابري العمل القيا�سية للمختربات والتي تعتمد على
بيانات التحقق (مبا يف ذلك �إظهار �إمكانية تكرار العملية و�إعادة الإنتاج والدقة) وكذلك قرار اخلبري
اجلنائي بالن�سبة للأمور التالية مثال:
	.1تقدير �إن كانت ب�صمة احلم�ض النووي منا�سبة للتقييم الإح�صائي ،مبا يف ذلك تف�سري �ضوابط اجلودة
املختلفة املُ�ستخدمة
	.2تقييم برنامج الكمبيوتر الأن�سب لال�ستخدام للب�صمات مو�ضع البحث
�	.3ضمان وجود فر�ضيتني بديلتني على الأقل م�رشوحتني بو�ضوح (�أحيانا ُيكن �أن يكون هناك �أكرث من
بديلني)
 	.4تقييم خمرجات الربنامج املُ�ستخدم
	.5تقييم ما تعنيه البقع البيولوجية املختلفة ب�شكل عام ،وكميات احلم�ض النووي يف العينة ،وب�صمات
احلم�ض النووي امل�أخوذة من عينات من م�رسح اجلرمية ،وعينات معروفة ،وال�ضوابط الداخلة �ضمن
�سياق الق�ضية.
الربجميات املُ�ستخدمة حل�ساب �أهمية الدليل امل�أخوذ من ب�صمة حم�ض نووي ُيكن تق�سيمها �إىل ثالثة
�أ�صناف ،كما هو مبني يف اجلدول  .2و�أيا كان الربنامج املُ�ستخدم ،فيجب التحقق من مالءمة طريقة
قراءة الب�صمة ،مبا يف ذلك الربنامج نف�سه (وذلك ي�شمل التحقق من �إمكانية التكرار و�إعادة الإنتاج والدقة)
بالن�سبة لأ�صناف ب�صمات احلم�ض النووي التي جتري قراءتها .وقد ن�رشت مدونة املمار�سات وال�سلوك
للهيئة التنظيمية للعلم اجلنائي النهج املطلوب من �أجل التحقق .وهي تبد�أ بتحديد الطريقة التي يجب
�أن ُت�ستخدم بو�ضوح وتنتهي “ببيان ا�ستكمال التحقق” الذي يحدد نقاط القوة ونقاط ال�ضعف للطريقة
امل�ستخدمة ،والأغرا�ض من ا�ستخدامها ،و�أي حدود لها .وبالتايل على اخلبري اجلنائي الذي يقدم دليال
با�ستخدام برنامج للم�ساعدة يف قراءة الب�صمة �أن يكون قادرا على �أن ي�رشح بو�ضوح �أ�صناف عينات
احلم�ض النووي التي مت التحقق من طريقتها (مبا يف ذلك برنامج الكمبيوتر).
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ح�صل تطور �رسيع يف ال�سنوات الأخرية بالطرق املُ�ستخدمة حل�ساب �أهمية احلم�ض النووي كدليل ،وذلك زاد
من نطاق الب�صمات املعقدة التي ُيكن تقييمها .كل طريقة لتقدير �أهمية الدليل:
 .1تقدم افرتا�ضات خمتلفة
َ
املعالة �أو غري املعاجلة التي حتتوي على ب�صمة
	.2ت�ستخدم جمموعات فرعية خمتلفة من البيانات
حم�ض نووي
 .3ت�ستخدم مناذج �إح�صائية خمتلفة.
ذلك يعني �أنه لدى تقدير �أهمية دليل م�أخوذ من ب�صمة حم�ض نووي معقدة با�ستخدام �أ�ساليب الربجميات
املختلفة ،حتى لو كانت الفر�ضيات التي يجري اختبارها متطابقة ،ف�سيتم التو�صل �إىل قيم متفاوتة
لن�سبة الأرجحية ،حيث �أن كل واحدة منها هي عبارة عن تقدير لالحتمال .وبرامج تقدير �أهمية الدليل التي
ت�ستخدم طرقا ثنائية �أو منف�صلة (اجلدول  )2ال ت�أخذ باحل�سبان ارتفاع الذروات يف ب�صمة احلم�ض النووي،
وبالتايل ال ت�ستخدم االرتفاعات للتمييز بني م�صادر احلم�ض النووي .والطرق املتوا�صلة (اجلدول  )2ت�شمل
معلومات �أكرث من ب�صمة احلم�ض ،مثل ارتفاع الذروات والت�أثريات التقنية .وغالبا ،ولكن لي�س دائما ،ما
يوفر هذا الأ�سلوب ن�سب �أرجحية �أقوى للتعرف على امل�صادر احلقيقية للحم�ض النووي.
يجري الآن حتديث وتطوير الربجميات اخلا�صة بهذا ال�ش�أن .ونظرا لأن الربامج احلالية ت�ستخدم يف الأ�سا�س
طرقا �إح�صائية خمتلفة جدا ،عندما يجري حتليل نف�س بيانات احلم�ض النووي ب�أنظمة برامج خمتلفة،
ميكن احل�صول على نتائج متفاوتة .ولكن لن ُتالحظ فروقات يف الكثري من ب�صمات احلم�ض النووي ،حيث
�أن �أي برنامج �سوف يح�سب ن�سبة الأرجحية على �أنها �أكرث من مليار ،وهذا �أعلى حد ُيكن �أن ت�صل �إليه
النتائج .ولن ُيكن ر�ؤية االختالفات �إال عندما تكون ب�صمات احلم�ض النووي غري مكتملة �أو عند درجة
منخف�ضة الرتكيز.
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2

�أنواع الربجميات لقراءة خليط من احلم�ض النووي
نوع الربنامج

اال�ستخدامات العادية

ثنائي

متغريات منف�صلة

متغريات متوا�صلة

خليط ب�سيط من احلم�ض النووي (وجود حم�ض نووي م�صدره �شخ�صان �أو ثالثة).

خليط من احلم�ض النووي (قد يكون م�صدره ما ي�صل �إىل
�أربعة �أ�شخا�ص) �أو خليط من حم�ض نووي �ضعيف الرتكيز
بحيث ت�صعب قراءته.

برنامج لقراءة حم�ض نووي �ضعيف الرتكيز يف
خليط معقد .ميكن ا�ستخدامه لقراءة خليط معقد
من احلم�ض النووي من ثالثة �أ�شخا�ص خمتلفني
على الأقل .بع�ض الربامج قد تكون قادرة على
قراءة ب�صمات خمتلطة حلم�ض نووي م�صدره �أكرث
من ثالثة �أ�شخا�ص.

يحدد اخلبري اجلنائي �أية ذروات من احلم�ض النووي هي
من م�صدر احلم�ض.

ي�ستبعد اخلبري اجلنائي عددا قليال من الت�أثريات
التقنية (انظر ال�شكل  ،)5ولكنه ال يحتاج لتقييم
�أي من ذروات احلم�ض النووي هي م�صدر
احلم�ض ،و�أي منها ناجم عن ت�أثريات تقنية (مثل
النتوءات) .الربنامج م�صمم ملعرفة كيف تتباين
تلك الت�أثريات التقنية وت�أثريات الرتكيز املنخف�ض
للحم�ض النووي يف خمتلف العينات .ومن خالل
تقدير ن�سبة الأرجحية ،يراعي الربنامج كافة
احتماالت كل ذروة :هل هي فعال جزء من م�صدر
احلم�ض النووي �أم �أنها ت�أثري تقني ،وهل هي
جزء من ب�صمة ال�شخ�ص (�أ) �أو ال�شخ�ص (ب) ،وما
�إن كان بالإمكان �أن يتفتت احلم�ض النووي �إىل
�أطوال �أق�رص (يتحلل) وهكذا.

هناك ما يكفي من احلم�ض النووي ،لذلك ال داعي للنظر يف م�سائل �ضعف تركيز احلم�ض
النووي.

كيف يعمل؟

يق ّدر اخلبري اجلنائي ما هي الذروات يف احلم�ض النووي التي تعود مل�صدر احلم�ض.
الربنامج ال ي�ستخدم املعلومات املتعلقة بارتفاعات ُمتلف ذروات احلم�ض النووي (على
الرغم من �أن اخلبري اجلنائي يكون قد در�س �أ�صال بيانات ارتفاع الذروات) ،وال ي�أخذ
باحل�سبان �إمكانية الت�أثريات غري املتوقعة التي مت �رشحها بالن�سبة حلاالت �ضعف تركيز
احلم�ض النووي .وبالتايل ،ف�إن هذا النوع من الربجميات لي�س منا�سبا لتقييم قوة الدليل
حينما ُتظهر ب�صمة واحدة �أو �أكرث ت�أثريات �ضعف تركيز احلم�ض النووي.
ُيجري الربنامج ح�سابات مبا�رشة ووا�ضحة لتقديرات احتمال التطابق �أو لن�سبة الأرجحية.

هذا الربنامج ال ي�أخذ باحل�سبان االرتفاعات املختلفة
للذروات ،ولكنه يحت�سب ت�أثريات انخفا�ض تركيز احلم�ض
النووي.
يقدر هذا الربنامج ن�سبة الأرجحية ،مع مراعاة ت�أثريات
انخفا�ض تركيز احلم�ض النووي.

بع�ض الربجميات من هذا النوع يتطلب �إدخال
بيانات من املخترب الذي ي�ستخدمها للت�أكد
من �أنها تعطي �صورة �صحيحة لكيفية تباين
الت�أثريات بني العينات يف عمليات املخترب .لذا،
فقبل �أن ي�ستخدم املخترب الربنامج للعمل على
ق�ضية ،يبد�أ بتحليل عينات من ب�صمات حم�ض
نووي معروفة برتكيزات خمتلفة و ُيدخل البيانات
من هذا التحليل يف الربنامج .فهذا ُيكّن الربنامج
من بلورة منوذج للموا�صفات لعمليات املخترب،
مثل ارتفاعات النتوءات.
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اجلدول ( 2تابع)

نوع الربنامج

قابلية �إعادة الإنتاج

�أمثلة عن برجميات متوفرة
لقراءة الب�صمات

ثنائي

متغريات منف�صلة

متغريات متوا�صلة

يف حال تقييم نف�س ب�صمات احلم�ض النووي يف منا�سبات خمتلفةُ ،يتوقع احل�صول على
نف�س النتائج.

�إذا جرى حتليل نف�س العينات من ب�صمات احلم�ض النووي
مرات خمتلفة ،فمن املتوقع احل�صول على نف�س النتائج.

و�إذا ا�ستخدم خرباء حتليل جنائي خمتلفون برجميات خمتلفة من هذا النمط ،فمن املتوقع
�أن يكون هناك تقارب �شديد (فرق �أقل من درجة واحدة يف مقدار االختالف) بني النتائج.

و�إذا ا�ستخدم خرباء حتليل جنائي خمتلفون برجميات
خمتلفة لتحليل نف�س البيانات ،فمن املتوقع �أن يكون هناك
تقارب �شديد بني النتائج (عموما فرق �أقل من درجة واحدة
يف مقدار االختالف) .و�ستكون �أية اختالفات ب�سبب التباين
يف كيفية �إعداد الربنامج للتعامل مع نتائج احلم�ض
النووي منخف�ض الرتكيز .و�إذا مت حتليل نف�س البيانات
بهذا النوع من الربامج وبربنامج ي�ستخدم طريقة تغريات
متوا�صلة ،فقد تكون النتائج خمتلفة ب�شكل �أو�ضح .ويف تلك
احلالة يجب البحث يف الأ�سباب التي جتعل اخلبري اجلنائي
يعتقد �أن طريقته مثبتة علميا ومالئمة للعينات التي يجري
حتليلها.

هذا النوع من الربجميات غالبا ما ي�ستعني
باملحاكاة (الآالف من التقديرات املختلفة
للنتائج) لإعطاء تقييم �إجمايل نهائي بحيث
يكون "الأن�سب" لبيانات ب�صمة احلم�ض النووي.
ويف حال ا�ستخدام الربنامج لتحليل نف�س
جمموعة ب�صمات احلم�ض النووي يف عدة
منا�سبات خمتلفة ،ف�سيعطي نتائج خمتلفة قليال
يف كل مرة .هذه االختالفات طبيعية ،ولأنها
�صغرية جدا باملقارنة مع النتيجة النهائية ،فلي�س
لها ت�أثري ُيذكر.

من املفرت�ض �أن يكون قد طور العديد من خمتربات التحليل اجلنائي جداول بيانات لإجراء
ح�سابات من هذا النوع.

;LRmix Studio; Resolve; LikeLTD 4+; LabRetriever

STRmix; TrueAllele; LiRA-HT; DNA View

LiRa

Mixture Solution; LikeLTD 6.+; European

و�إذا مت حتليل نف�س البيانات با�ستخدام برامج
خمتلفة ،فيمكن �أن تكون النتائج �أكرث اختالفا
ب�شكل ظاهر .وبالتايل يجب البحث يف الأ�سباب
التي جتعل اخلبري اجلنائي يعتقد �أن طريقته
ُمثبتة علميا ومنا�سبة للعينات التي يجري
حتليلها.

Forensic Mixtures
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(اأ)  .4.3العوامل التي يجب مراعاتها يف تقييم احلم�ض النووي
�إن تقييم قوة �لدليل كما هو مو�شوف يف �لق�شم (�أ)  3.3يتعامل 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:
� .1لنتقال من �شخ�ض لآخر
 .2منذ متى �نتقلت ،وما فعلناه منذ �أن غ�شلنا �أيدينا �أو �أج�شامنا
� .3شدة �ملالم�شة (مثال ،مالم�شة عابرة �أم م�شافحة قوية)
� .4إن كان �شطح �ملادة جافا �أم رطبا ،خ�شنا �أم ناعما ،ما�شا �أم غري ما�ض لل�شو�ئل.
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FIGURE 11
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been in direct contact with that object. This is known as secondary transfer. Tertiary
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transfer (person A to object 1 to person B to object 2) has also been demonstrated.
�إىل �ملادة ( .))2ي�شور �ل�شكل � 11إمكانية �لنتقال من �لنوعني �لثانوي و�لثالثي.
Possible secondary and tertiary transfers are illustrated in Figure 11.

يف �ل�شكل �(11أ) ،يلم�ض �ل�شخ�ض (�أ) �مل�شد�ض فيح�شل �نتقال �أويل حلم�شه �لنووي �إىل �مل�شد�ض .ويف
In Figure 11(a), person A touches the gun with primary transfer of A’s DNA to the gun.
�ل�شكل (11ب) يالم�ض �ل�شخ�ض (�أ) �ل�شخ�ض (ب) و�لذي بدوره يالم�ض �مل�شد�ض .و�شيكون بالإمكان ك�شف
In Figure 11(b), person A touches person B, who then touches the gun. It would be
�profile,أوB’sجمرد
و�ل�شخ�ض (ب)
�ل�شخ�ض (�
(ب) �B,أو مزيج
لل�شخ�ض
�لنووي
حم�ضpossible to see
person
ofأ) a mix
حم�ض person
من A and
person
or just
person
ب�شمة �حلم�ض A’s
�(gun.أ) �
�ل�شخ�ض
حدث �لنتقال
moreإذ�isكان قد
� likelyأكرث �
�لثانوي ifمرجح
�fromلنتقال
�مل�شد�ض A.وهذ�
�ل�شخ�ض (�أ) على
إىلprofile on
the
منThis
secondary
transfer
the contact
to B and
from B to the
(ج)gun
happens
مبا�رشةsoon.
after each
ح�شل In
11(c),قدFigure
person
A touches
�ل�شخ�ض (ب) the
� other.لآخر
و�حد� تلو
�مل�شد�ض
(ب) �إىل
ومن �ل�شخ�ض
يالم�ض
ويف �ل�شكل 11
mobile phone,
which
is
then
touched
by
person
B,
who
touches
the
gun.
If
person
�ل�شخ�ض (�أ) A’s
�لهاتف �ملحمول ،ثم يلم�ض �ل�شخ�ض (ب) �لهاتف ،وبعدها يلم�ض �مل�شد�ض .و�إذ� مت �كت�شاف
wereأنDNA profile
خاللon
the gun,
قد this
would
�مل�شد�ضhave ،
occurred
�tertiaryأ)by
observedورغم �
�نتقال ثالثي.
ح�شل من
فيكون ذلك
على
transfer.لل�شخ�ض (
ب�شمة �حلم�ض �لنووي
Although there is a low expectation of observing tertiary transfer, it is more likely if the
�لحتمال �شعيف يف ح�شول �نتقال ثالثي� ،إل �أنه ي�شبح �أكرث �حتمال �إذ� كان �لنتقال من �ل�شخ�ض (�أ) �إىل
contacts from A to the phone, from the phone to B and from B to the gun happen very
�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.
soon after each other.
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�أما الأ�سئلة عن املدة التي ميكن خاللها ا�ستخال�ص احلم�ض النووي بعد انتقاله �إىل املادة� ،أو عن كمية
احلم�ض النووي التي تنتقل ح�سب نوعية التما�س ،فال تزال الإجابة عليها ُمبهمة حلد بعيد .حيث تعتمد
�إمكانية انتقال احلم�ض النووي على الظروف املعينة للحالة املزعومة .وبالتايل ،حني يفح�ص اخلبري
اجلنائي �سيناريوهات االنتقال ،ي�ضع ترتيبا لالحتماالت بدل �أن يقول �إن احلالة (�أ) �صحيحة واحلالة
(ب) غري �صحيحة .ولأن كل حالة خمتلفة عن الأخرى ،لي�س هناك دائما �أبحاث �أو بيانات ميكن تطبيقها
مبا�رشة على كل جمموعة معينة من الظروف .والأبحاث املن�شورة تعالج م�سائل خمتلفة ،وقد �أُجريت
جتارب بطرق خمتلفة ،لذا لي�س بالإمكان دائما مقارنتها ببع�ض ب�شكل مبا�رش� .إال �أن الأبحاث العلمية
املن�شورة تت�ضمن املبادئ العامة التالية بخ�صو�ص انتقال احلم�ض النووي باملالم�سة وثباته على املادة:
 .1لي�س من املمكن حتديد متى حدث انتقال احلم�ض النووي.
	.يكن �أن يبقى احلم�ض النووي على املادة لعدة �أ�شهر بناء على جمموعة من املتغريات.
ُ 2
	.يكن �أن يح�صل االنتقال الثانوي (�أو الثالثي) بحيث �أن احلم�ض النووي ل�شخ�ص ما قد يكون على ج�سم
ُ 3
مادة رغم �أنه مل يالم�سها مطلقا.
تبي االنتقال الثانوي والثالثي دون �أن يرتك �أي�ضا ال�شخ�ص الناقل حم�ضه النووي ،ولكن
�	.4سبق و�أن ّ
فقط عندما يح�صل االنتقال واحدا تلو الآخر مبا�رشة .وال يزال مو�ضوع انتقال احلم�ض النووي يخ�ضع
لأبحاث متوا�صلة.
	.5مع كل عملية انتقال عادة ما نتوقع فقدان كمية من احلم�ض النووي املتوفر ،ولكن جودة ب�صمة
احلم�ض النووي ال ُيكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستبعاد نوع معني من االنتقال ،ذلك لأن النتيجة النهائية تعتمد
دائما على املادة الأوىل املتوفرة.
يف بع�ض احلاالت ال ُيكن للنتائج العلمية �أن تفيد يف حتديد كيف �أو متى انتقل احلم�ض النووي .ولكن
يف حاالت �أخرى ،مع �أخذ ظروف معينة باالعتبارُ ،يكن �إجراء تقييم مقارن بني تف�سريات بديلة .وعندما
يجري اخلبري اجلنائي ذلك التقييم ،عليه �أن يذكر الفر�ضيات التي انطلق منها ب�شكل وا�ضح .ويعترب من
املهم معرفة املالب�سات املعينة للحالة بعد �إمتام قراءة ب�صمة احلم�ض النووي وعملية املقارنة ،فذلك
�ضمن يف �سياق �أحدث
ي�سهل للمحلل �أن ّ
يقيم ب�شكل فعال �سيناريوهات االنتقال ،وهذه التقييمات يجب �أن ُت ّ
الأعمال البحثية.
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(�أ)  .5.3الفهم احلايل ملعدالت اخلط�أ يف احلم�ض النووي
�إذا لوحظ وجود تطابق بني احلم�ض النووي مل�شتبه به ودليل م�أخوذ من م�رسح اجلرمية ،فتكون هناك
ثالثة احتماالت� )1( :أن امل�شتبه به هو الذي ترك عينة حم�ضه النووي يف م�رسح اجلرمية ،و(� )2أن امل�شتبه
به لي�س هو م�صدر العينة ،ولكن لديه ب�صمة احلم�ض النووي بال�صدفة ،و(� )3أن امل�شتبه به لي�س هو م�صدر
العينة ،و�أن تطابق حم�ضه مع الدليل هو تطابق �إيجابي خاطئ نظرا لتبديل العينة� ،أو خط�أ من نوع �آخر،
�أو حلدوث انتقال .و ُيذكر �أن �أخطاء التعرف على النمط اجليني (كتلك التي ُيكن �أن حتدث نتيجة حتليل �آثار
�ضئيلة جدا للمادة البيولوجية) ُيكن �أي�ضا �أن ت�ؤدي �إىل تطابقات غري دقيقة.
اجلدول

3

معدالت اخلط�أ يف تقدمي العينات �إىل قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي .مت االعتماد على بيانات
�سنة كاملة يف جتميع هذه الأرقام.
م�صدر اخلط�أ
طريقة تعامل ال�رشطة مع عينة امل�شتبه به �أو مع �سجالت
عينات امل�شتبه به

وترية حدوثه ب�شكل عام
(كن�سبة من العينات التي متت معاجلتها)
�أقل من  1من 2,000

طريقة تعامل ال�رشطة مع عينة تتعلق باجلرمية �أو �سجالت
عينات تتعلق باجلرمية

�أقل من  1من 50,000

طريقة تعامل املخترب اجلنائي مع عينة امل�شتبه به �أو مع
�سجالت عينات امل�شتبه به

�أقل من  1من 10,000

طريقة تعامل املخترب اجلنائي مع عينة تتعلق باجلرمية �أو
�سجالت عينات تتعلق باجلرمية

�أقل من  1من 5,000

�أخطاء املخترب اجلنائي يف قراءة ب�صمة حم�ض نووي من
عينة معروفة*

�أقل من  1من 10,000

�أخطاء املخترب اجلنائي يف قراءة ب�صمات حم�ض نووي
خمتلطة من عينات متعلقة بجرمية*

�أقل من  1من 500

*	كل خط�أ يف معدالت �أخطاء قراءات املخترب امل�شار �إليها يخ�ص جزءا واحدا فقط من ب�صمة احلم�ض النووي .فب�صمة حم�ض نووي كاملة
يف �إجنلرتا وويلز و�إيرلندا ال�شمالية تت�ألف من  32رقما وكرومو�سوم " "XXللأنثى و" "XYللذكر .وكل واحد من هذه الأخطاء يخ�ص
واحدة فقط من  34قيمة �أبجدية رقمية ،بينما تكون  33قيمة املتبقية �صحيحة.
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امللحق  :4بع�ض الأمثلة عن الق�ضايا
هناك العديد من �إجراءات �ضمان اجلودة ملنع �أو تقليل احتمال اخلط�أ �أثناء �إجراء االختبارات على احلم�ض
النووي .ويتعني على كافة املختربات التي حتلل احلم�ض النووي ال�ستخدامه كدليل �أن تطبق معايري جودة
�صارمة .يجري تقييم كل خمترب من طرف خارجي مرة يف ال�سنة على الأقل ل�ضمان �أنه ميتثل للمعايري
الدولية التي و�ضعتها الهيئة التنظيمية للعلم اجلنائي ،وعليه �أن ي�رصح �إن كان ال ميتثل لها .ومع ذلك
حتدث �أخطاء ،كما هو احلال يف �أية عملية يدخل فيها اجلانب الب�رشي .هناك �أعمال تدقيق ربع �سنوية على
نوعية فح�ص ب�صمة احلم�ض النووي التي تقدمها املختربات لقاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي.
وهذا يتيح �إجراء تقدير ملعدالت الأخطاء العامة (اجلدول  .)3هذه الأخطاء قد مت ك�شفها من خالل الأنظمة
والعمليات امل�صممة لذلك الغر�ض .على �سبيل املثالُ ،يجرى تدقيق منتظم يف حاالت “�أخطاء كانت على
و�شك �أن تقع” املوجودة يف قاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي ل�ضمان التعرف على الب�صمات �شديدة
الت�شابه ولكنها تختلف فيما بينها يف �سمة واحدة فقط .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معدالت اخلط�أ يف اجلدول
 3تخ�ص تقدمي العينات لقاعدة البيانات الوطنية للحم�ض النووي .ويف الق�ضية التي ُتال �إىل املحكمة،
ُترى فحو�صات �إ�ضافية على النوعية �أثناء وبعد �إجراء املقارنة بني عينة امل�شتبه به والعينة امل�أخوذة
من م�رسح اجلرمية من جانب كل من اخلبري اجلنائي الذي يقدم النتائج �إىل املحكمة وخبري �آخر �أي�ضا.
وبالتايل ،ف�إن معدالت الأخطاء يف اجلدول � 3أعلى من املتوقع بالن�سبة للق�ضايا املُحالة للمحاكم .وال�س�ؤال
ربر بحدوث
املهم يف �أي ق�ضية معينة هو �إن كان قد حدث خط�أ يف تلك الق�ضية – ويف حال وجود ا�شتباه ُم ّ
خط�أ يف ق�ضية ميكن بحثه مبزيد من التمحي�ص عن طريق فح�ص ال�سجالت و�ضوابط اجلودة يف تلك
الق�ضية.

معرفة �صاحب �سائل اجل�سم
املثال  :1تعر�ض املدعي/امل�شتكي للطعن ب�سكني ،ومت احل�صول على ب�صمة احلم�ض النووي من بقعة كبرية
تبدو �أنها دماء على مالب�س �شخ�ص ُم�شتبه به� .أجرى اخلبري اجلنائي فح�صا للت�أكد مما �إذا كانت البقعة على
املالب�س هي بالفعل بقعة دماء .ورغم �أن هذا الفح�ص لي�س مثاليا (هناك احتمال ت�شخي�ص �إيجابي خاطئ
من عنا�رص �أخرى)� ،إال �أنه �أعطى م�ؤ�رشا قويا على �أن البقعة كانت فعال من الدم .جرى احل�صول على ب�صمة
حم�ض نووي خمتلطة من منطقة البقعة ،والتي كان م�صدرها الرئي�سي يطابق ب�صمة احلم�ض النووي
للمدعي/امل�شتكي ،وجزء �صغري منها يطابق ب�صمة امل�شتبه به .يف هذا املثال ،من املنطقي االفرتا�ض �أن
ُكون الرئي�سي لب�صمة احلم�ض النووي كان من بقعة الدم الكبرية ،و�أن املكون اجلزئي رمبا م�صدره من
امل ّ
كان يرتدي املالب�س.
املثال  :2تقدمت امر�أة ب�شكوى تزعم فيها �أنها تعر�ضت لالغت�صاب .وادعى امل�شتبه به �أنه مل يواقع املدعية،
ولكنه الم�س اجلانب اخلارجي من منطقة �أع�ضائها اجلن�سية ،و�أفاد �أنه كان قد ا�ستمنى قبل �ساعتني من
احلادثة املزعومة� .أُخِ ذت عينة بامل�سح من �أعلى مهبل املدعية/امل�شتكية من الداخل بحثا عن �أثر ال�سائل
املنوي .ولدى فح�ص العينة جمهريا تبني وجود عدد كبري من ر�ؤو�س احليوانات املنوية فيها .ثم �أُجريت
عملية خمربية لف�صل كافة احليوانات املنوية عن باقي اخلاليا ،فتبني �أن احلم�ض النووي املُ�ستخل�ص
من �آثار ال�سائل املنوي يطابق ب�صمة امل�شتبه به� .أما احلم�ض النووي من باقي اخلاليا فكان خمتلطا،
حيث كان اجلزء الأكرب منه يطابق ب�صمة املدعية/امل�شتكية .ومبا �أنه جرى ف�صل ال�سائل املنوي كيميائيا
عن باقي اخلاليا ،ولأنه لوحظ وجود عدد كبري من ر�ؤو�س احليوانات املنوية ،فيمكن الت�أكيد �أن احلم�ض
النووي املُ�ستخل�ص من ذلك اجلزء كان من ال�سائل املنوي .ونظرا لأن العينة كانت م�أخوذة بامل�سح من
�أعلى داخل املهبل ،فال ُيرجح �أن تتطابق النتائج العلمية مع رواية املتهم ب�أنه فقط الم�س املدعية بعد �أن
كان قد ا�ستمنى يف وقت �سابق .والنتائج العلمية ُترجح �أن يكون قد وقع ات�صال جن�سي كامل مع قذف
داخل املهبل� ،أكرث من �أن يكون الأمر قد اقت�رص على مالم�سة اجلوانب اخلارجية من منطقة الأع�ضاء
اجلن�سية باليد بعد اال�ستمناء.
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انتقال احلم�ض النووي
املثال  :3مت العثور على �سكني ُي�شتبه �أنها ا�س ُتخدمت يف جرمية طعن .وتبني �أنه قد جرى تنظيف الن�صل
ومل تكن عليه �آثار دماء ظاهرة� .أجرى اخلبري اجلنائي فح�صا بحثا عن الدم ،فلم يعرث على �أي �أثر له� .أخذ
اخلبري اجلنائي عينة بامل�سح على الن�صل للبحث عن احلم�ض النووي ،بينما جرى م�سح مقب�ض ال�سكني
ب�شكل منف�صل� .أظهر م�سح ن�صل ال�سكني ب�صمة حم�ض نووي �ضعيفة تطابق ب�صمة املدعي/امل�شتكي ،بينما
�أظهرت العينة امل�أخوذة من مقب�ض ال�سكني ب�صمة حم�ض نووي خمتلطة �ضعيفة ،وكان املُكون الرئي�سي
لها يطابق ب�صمة امل�شتبه به .يف هذا املثال ،ال ُيكن االفرتا�ض تلقائيا �أن ب�صمة املدعي/امل�شتكي
املوجودة على الن�صل م�صدرها دماء .ويف تلك احلال ي�صبح ال�س�ؤال “يف �أي مكان ُعرث على ال�سكني؟” ذا
�أهمية كبرية :ف�إذا كانت �سكني مطبخ من منزل املدعي/امل�شتكي ،فيمكن �أن يكون حم�ضه النووي موجودا
عليها لأنه قد ا�ستخدمها م�ؤخرا ،ولي�س لأنها ا�س ُتخدِمت يف طعنه .و�إذا كان امل�شتبه به قد دخل �إىل مطبخ
املدعي/امل�شتكي يف وقت �سابق (مثال �إذا كان امل�شتبه به �أي�ضا ي�سكن يف نف�س املنزل �أو يزوره بانتظام)،
فعندها ميكن تف�سري وجود حم�ضه النووي على مقب�ض ال�سكني ب�أنه ناجت عن مالم�سته لها يف وقت �سابق.
و�إذا كانت هي �سكني مطبخ من منزل امل�شتبه به ،ف�إن وجود حم�ضه النووي على املقب�ض �أمر متوقع ،بينما
وجود احلم�ض النووي للمدعي/امل�شتكي قد يكون �أو ال يكون له داللة� ،إذ يعتمد ذلك على ما �إذا كان قد
حدث تالم�س بني امل�شتبه به واملدعي/امل�شتكي �سابقا ،و�إن كان املدعي/امل�شتكي قد زار امل�شتبه به يف
منزله.
املثال  :4مت العثور على �سالح ناري غري مرخ�ص ملفوفا بكي�س بال�ستيكي يف �صندوق �أمانات ُم�ست�أجر من
قبل امل�شتبه به .وقد قال االدعاء �أن امل�سد�س يعود للم�شتبه به ،لكن امل�شتبه به يدعي �أن ال علم له به .جرى
م�سح زناد امل�سد�س لأخذ عينة ،وقد اختري الزناد للم�سح لأن واقي الزناد يحميه حلد ما من مل�سه ب�شكل
عر�ضي ،ولأنه من املتوقع �أن م�ستخدم امل�سد�س هو الذي يلم�س ذلك اجلزء من امل�سد�س� .أظهرت نتيجة
امل�سح وجود ب�صمة حم�ض نووي ذات تركيز �ضعيف تطابق ب�صمة املتهم ،ومل يكن هناك م�صدر لأي
حم�ض نووي من �شخ�ص �آخر .كما جرى �أي�ضا م�سح مقب�ض امل�سد�س و�سبطانته ،ولكن مل يتم احل�صول على
ب�صمة حم�ض نووي منهما .وقد قال امل�شتبه به �أن الكي�س البال�ستيكي يخ�صه ،لكنه زعم �أن حم�ضه النووي
ال بد و�أنه انتقل منه �إىل الكي�س ومن الكي�س �إىل امل�سد�س .يتعني على اخلبري اجلنائي لدى تقييم نتائج
التحليل �أن ي�أخذ باحل�سبان ما و�صل �إليه العلم حاليا من دالالت ب�ش�أن انتقال احلم�ض النووي ،وبقائه
على املادة ،وعمليات االنتقال املادي للحم�ض النووي التي حتدث يف كل حالة .تلك اخلطوات واالعتبارات
م�رشوحة ب�إيجاز يف اجلدول .4
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4

مراحل انتقال احلم�ض النووي الكت�شافه على زناد امل�سد�س
االنتقال
1

2

�سيناريو امل�شتبه به

�سيناريو االدعاء

انتقل احلم�ض النووي من امل�شتبه به �إىل الكي�س (احلم�ض النووي ال انتقل احلم�ض النووي
يكون على الكي�س بكامله ،بل فقط على موا�ضع مل�سه) .ولتقييم هذه مبا�رشة من امل�شتبه �إىل
الرواية ب�شكل كامل ،جرى م�سح عدة �أماكن من الكي�س وفح�صها .زناد امل�سد�س.
ولكن ب�صمة احلم�ض النووي للم�شتبه به ُعرث عليها على مقب�ض
الكي�س فقط.
مكان احلم�ض النووي الذي على الكي�س ال بد �أن يكون موازيا لزناد
امل�سد�س ،و�أن يدخل بني الزناد وواقي الزناد .ثم ينتقل احلم�ض
ويكن �أن يحدث ذلك ب�سهولة �أكرب لو كان
من الكي�س �إىل الزنادُ .
احلم�ض النووي بحالة رطبة ،ك�أن يكون قد انتقل مبجرد �أن الم�س
ال�شخ�ص الكي�س.

يف هذا املثال� ،أ�سهل �أ�شكال االنتقال هو االنتقال املبا�رش �إىل امل�سد�س .كما �أن رواية امل�شتبه ممكنة �أي�ضا،
لكنها ت�ستدعي متطلبات �إ�ضافية لكي تتحقق (�أن يدخل اجلزء من الكي�س الذي عليه احلم�ض النووي بني
الزناد وواقي الزناد الخ) .وبالتايل� ،سيميل اخلبري اجلنائي ال�ستنتاج �أن تلك النتائج �ستكون حمتملة بدرجة
�أكرب �إذا كانت رواية االدعاء هي ال�صادقة مما �إذا كانت رواية امل�شتبه به هي ال�صادقة.
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امللحق  :5قائمة امل�صطلحات
( Accuracyالدقة) :درجة االتفاق �أو التوافق بني
قيمة مقا�سة وقيمتها الفعلية.
( Alleleالأليل) :ن�سخة من اثنتني �أو �أكرث من
املجموعات اجلينية يف مو�ضع كروموزوم ي
معني يف اجلني.
( Allele drop-inاالختالف يف الذروات الأليلية):
حني تكون الذروات الأليلية يف خمطط رحالين
( )electropherogramغري متطابقة يف حتليالت
متعددة م�ستقلة؛ وهناك نظرية �أي�ضا �رشحت
مالحظة واحد �أو �أكرث من الذروات الأليلية يف
خمطط رحالين غري من�سجمة مع عوامل م�ساهمة
يف عينة مفرت�ضة/معروفة مل�صدر العينة.
( Allele drop-outف�شل الأليل) :عدم قدرة �أليل،
ميكن عادة ك�شف ظهوره ،على �إعطاء م�ؤ�رش �أعلى
من احلد الأدنى لتحليله ،وذلك �إما ب�سبب عدم
وجوده �أ�صال يف احلم�ض النووي (� )DNAأو لعدم
وجوده بكمية كافية.
( Allele frequencyوترية الأليل) :عدد مرات
ظهور الأليل يف جمموعة بيانات؛ �أو ن�سبة �أليل
معني يف جمموعة ما.
( Allelic ladderال�سلم الأليلي)� :أداة للعيار يف
حتليل التكرارات املزدوجة الق�صرية ( ،)STRوهي
�أداة م�ؤلفة من الأليالت الأكرث �شيوعا وت�ساعد يف
تخ�صي�ص �أليل ما لذروة ما يف خمطط رحالين يف
مو�ضع جيني معني.
( Amelogenin geneجني �أميلوجينني) :يوجد
يف كروموزوم ( )Xوكروموزوم ( )Yامل�ستخدم
لتحديد اجلن�س يف عينة حم�ض نووي.

( Baseقاعدة) :وحدة كيميائية يف احلم�ض
النووي ت�شكل جزءا من هيكله .توجد �أربع قواعد
مرتبطة ببع�ضها البع�ض لت�شكّل جديلة لولبية
طويلة للحم�ض النووي ،وهي� :أدينني ،ثاميني،
�سيتو�سني ،غوانني ،وتعرف باحلروف (.)ATCG
( Base pairزوج قاعدي) :عبارة عن اثنني من
القواعد متممني لبع�ضهما على جانبني متقابلني
من اجلديلة اللولبية املزدوجة للحم�ض النووي،
وتربطهما روابط كيميائية تعرف بالروابط
الهيدروجينية .يظهر هذا الرتابط بني �أدينني ()A
وثاميني ( ،)Tوبني غوانني ( )Gو�سيتو�سني (.)C
( Billionمليار)� :ألف مليون
( Buccal swabم�سح عينة من داخل الفم):
طريقة غري جارحة مل�سح عينة من داخل الفم
با�ستخدام ما�سحة من القطن �أو ما �شابه مل�سح
عينات من بطانة اخلد ،وهي طريقة �شائعة جلمع
وحفظ عينات الختبار احلم�ض النووي لأ�شخا�ص
معلومني.
املكون الأ�سا�سي لأي كائن
( Cellخلية) :هي
ّ
ع�ضوي .يحتوي ج�سم الإن�سان  100ترليون خلية،
و�أغلبها حتتوي احلم�ض النووي.
( Chromatidكروماتيد)� :رشيط خيطي ينق�سم �إليه
الكروموزوم طوليا قبل انق�سام اخللية ،ويحتوي
كل واحد على جديلة لولبية مزدوجة للحم�ض
النووي.

( Chromosomeكروموزوم) :يط طويل مت�صل من
احلم�ض النووي يوجد يف نواة اخللية.
املدعي/امل�شتكي :م�صطلح ي�شري �إىل ال�شخ�ص
الذي يطلب �إجراء حتقيق جنائي �ضمن الإطار
القانوين :يف �إجنلرتا  complainantويف ا�سكتلندا
.complainer
( DNAاحلم�ض النووي) :مادة جينية من الكائنات
الع�ضوية ،عادة ما تكون ثنائية ال�رشيط ،وتت�ألف
�سمى
من عدد كبري من جزيئات كيميائية ُت ّ
الأحما�ض النووية التي ت�ضم جزيئات نووية �أ�صغر
�سمى النويدات (ُ )nucleotideتعرف باحتوائها
ُت ّ
على ديوك�سي ريبوز ( - )deoxyriboseوهو مادة
�سكرية  -و�أربعة قواعد كيميائية .احلم�ض النووي
هو جزيء ثابت ،واالختالفات يف ت�سل�سل احلم�ض
النووي بني الأ�شخا�ص تتيح ر�سم �صيغة احلم�ض
النووي التي متيز الأ�شخا�ص عن بع�ضهم البع�ض.
( Detection limitاحلد الأدنى للقيا�س)� :أدنى
كمية من عن�رص معني ميكن قيا�سها يف عينة
واحدة مب�ستوى حمدد من الثقة.
( DNA databaseقاعدة بيانات احلم�ض
النووي) :خمزون يف احلا�سب الآيل ملختلف
ب�صمات احلم�ض النووي.
( DNA degradationحتلل احلم�ض النووي):
حتلل �أو انق�سام احلم�ض النووي بفعل عوامل
كيميائية �أو مادية �أو بيولوجية .وهذا يحدث عادة
عندما تتعر�ض عينات بيولوجية حتتوي حم�ضا
نوويا �إىل �أجواء دافئة رطبة �أو �أ�شعة فوق بنف�سجية
قوية.

( DNA profileب�صمة احلم�ض النووي) :عبارة
عن جمموعة من القيم (�أرقام �أو حروف) ُتمع من
نتائج اختبار احلم�ض النووي يف مو�ضع جيني
واحد �أو �أكرث؛ عدد التكرارات الق�صرية املزدوجة
التي م�صدرها احلم�ض النووي من الأم والأب يف
كل مو�ضع جيني يجري حتليله؛ ميكن �أن تكون من
م�صدر واحد �أو خليط من م�صادر متعددة.
( Double helixاجلديلة اللولبية املزدوجة):
ال�صيغة الأ�صلية للحم�ض النووي والتي تبدو على
ال�سلّم امللتوي .يكت�سب �رشيطان طوليان
�شكل ُ
من احلم�ض النووي هذا ال�شكل عندما يربطهما
ببع�ضهما �أزواج قاعدية متممة ،مماثلة لعوار�ض
ال�سلّم امللتوي.
ُ
( Electropherogramخمطط رحالين) :ر�سم
تو�ضيحي لب�صمة احلم�ض النووي ،حيث املحور
الأفقي ميثل حجم �أجزاء احلم�ض النووي التي
جرى حتليلها ،واملحور العمودي ميثل مدى وفرة
�أجزاء احلم�ض النووي التي جرى حتليلها.
( Geneاجلني) :هو الوحدة الوراثية الأ�سا�سية.
�سل�سلة من نويدات احلم�ض النووي يف كروموزوم
يورث من الأبوين �إىل الأبناء وت�ؤثر على عدد من
ال�سمات املميزة.
( Geneticsعلم الوراثة) :فرع من علم الأحياء
يخت�ص بالوراثة.
( Genomeجينوم) :الت�سل�سل الكامل للحم�ض
النووي يف اخللية .يت�ألف اجلينوم الب�رشي من نحو
 6,500,000,000زوج من القواعد.
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( Genotypeالنمط اجليني) :البنية اجلينية
للكائن الع�ضوي بناء على ت�سل�سل حم�ضه النووي.
مبوجب حتليل التكرارات املزدوجة الق�صرية
( )STRللحم�ض النووي ،يت�ألف النمط اجليني
أليلي موروثني عن الأم
للمو�ضع اجليني من � ْ
والأب.
( Haplotypeالنمط الفرداين) :جمموعة من
اجلينات �أو ت�سل�سالت احلم�ض النووي املوروثة عن
�أحد الأبوين.
( Likelihood ratioن�سبة الأرجحية) :احتمالية
الدليل مبوجب افرتا�ض ما مق�سوم على احتمالية
الدليل مبوجب افرتا�ض بديل م�ستقل .والقيمة
الناجتة تعرب عن مدى قوة الدليل .ون�سبة االحتمال
الأكرب هي حني يكون ال�سيناريو “الأعلى” �أكرث
احتماال.
( Lociموا�ضع جينية) :هي �صيغة اجلمع لكلمة
.locus
( Locusمو�ضع جيني) :مو�ضع مادي فريد
للجني (�أو لت�سل�سل معني من احلم�ض النووي) يف
الكروموزوم .يف ا�سكتلنداُ ،يطلق هذا امل�صطلح على
م�رسح اجلرمية.
Low copy number (LCN) DNA testing

(حتليل عدد �ضئيل من ن�سخ احلم�ض النووي):
ُيجرى حتليل عينة �صغرية من احلم�ض النووي
عادة عن طريق زيادة عدد دورات م�ضاعفة تفاعل
البوليمرياز املت�سل�سل (.)PCR
�( Low-level/low-template DNAضعف تركيز
احلم�ض النووي) :عادة ما تكون هذه الكمية �أقل
من نحو  100بيكوغرام �أو نحو كمية احلم�ض
النووي يف  15خلية ب�رشية.

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

( Major profileالب�صمة الأ�سا�سية) :الب�صمة
امل�شتقة من م�صدر احلم�ض النووي الغالب يف
عينة خمتلطة.
( Match probabilityاحتمال التطابق) :احتمال
م�رشوط ُي�ستعان به ملحاولة الرد على ال�س�ؤال
التايل“ :بالنظر �إىل ب�صمة حم�ض نووي معني
م�صدره الدليل ذو ال�صلة بالق�ضية ،و�صبغة
حم�ض نووي مطابقة م�صدرها عينة من ال�شخ�ص
املثري لالهتمام ،ما هو احتمال �أن يكون م�صدر
�صبغة احلم�ض النووي �شخ�ص �آخر يتم اختياره
ع�شوائيا؟”
( Matching profileب�صمة مطابقة)� :صيغ جينية
يظهر فيها نف�س الأليالت يف جميع املوا�ضع
اجلينية التي جرى اختبارها ،وبوجود اختالفات
ال ميكن تف�سريها.
)( Mitochondrial DNA (mtDNAاحلم�ض
جزيء حم�ض نووي
النووي للميتوكوندريا)ّ :
دائري �صغري يوجد يف ميتوكوندريا اخللية
ويتكون من نحو  16,500زوج قاعدي .وجود
مئات الن�سخ من احلم�ض النووي للميتوكوندريا
يف كل خلية فائدته امل�ساعدة يف حتليل عينات
من مواد بيولوجية حمدودة �أو تالفة.
 :Multiplex PCRم�ضاعفة متزامنة لعدد من
املوا�ضع يف اجلينوم مبا يتيح جمع املعلومات من
خمتلف الت�سل�سالت امل�ستهدفة يف ذات الوقت.
( Mutationطفرة)� :أي تغيري يف ت�سل�سل احلم�ض
النووي.
( Partial profileب�صمة جزئية) :عدم احل�صول
على نتائج كاملة لب�صمة حم�ض نووي يف جميع
املوا�ضع اجلينية التي مت اختبارها.

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

)( Polymerase chain reaction (PCRتفاعل
البوليمرياز املت�سل�سل) :عملية ُترى يف املخترب
تنتج ماليني الن�سخ من احلم�ض النووي املطلوب
من خالل تكرار دورة التفاعل لإنزمي بوليمرياز
احلم�ض النووي.
( Precisionالدقة) :قيا�س مدى قرب النتائج من
بع�ضها لدى تكرار التجارب.
( Probabilistic genotypingاحتماالت
النمط اجليني) :اال�ستعانة بنماذج �إح�صائية
ترتكز �إىل بيانات بيولوجية �أو نظرية �إح�صائية
�أو خوارزميات احلا�سوب �أو توزيع االحتماالت
لال�ستدالل على النمط اجليني و�/أو ح�ساب ن�سب
االحتماالت.
( Pull-upذروة غري طبيعية) :هو ت�أثري تقني
ُيكن �أن يحدث خالل حتليل جزيئات من احلم�ض
النووي ُمعلّمة ب�ألوان م�ضيئة عندما ي�صدر عن
�إ�شارة من �إحدى قنوات الألوان ذروة غري طبيعية
يف قناة لون �آخر ،عادة ما تكون جماورة ،على
مو�ضع م�شابه على املحور الأفقي يف خمطط
رحالين ،و ُي�شار �إليه �أحيانا بت�رسب اللون �أو ف�شل
يف التوليف الطيفي.
)( Short tandem repeats (STRتكرارات
ق�صرية مرتادفة) :ن�سخ متعددة لت�سل�سل حم�ض
نووي مطابق (�أو مماثل) مرتب يف تعاقب مبا�رش،
حيث يبلغ طول وحدة الت�سل�سل املتكررة ما بني
قاعديي �إىل �ستة �أزواج قاعدية .عدد
زوجني
ْ
الوحدات املتكررة ميكن �أن يكون متفاوتا من
�شخ�ص لآخر.
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( Stutter productنتوء �صغري) :نتوء ب�سيط يبدو
�أ�صغر بوحدة متكررة واحدة من �أليل التكرارات
املزدوجة الق�صرية الأ�سا�سي .ذلك ينتج عن انزالق
�رشيط احلم�ض النووي �أثناء عملية امل�ضاعفة،
عادة بن�سبة �أقل من  15%من ارتفاع ذروة الأليل
الفعلية.
( Touch DNAانتقال احلم�ض النووي باللم�س):
حم�ض نووي ميكن انتقاله من �أو �إىل �سطح ما عن
طريق اللم�س.
( Validationالتحقق) :عملية توفري دليل
مو�ضوعي على كون طريقة �أو عملية �أو �أداة ما
منا�سبة للغر�ض املطلوب.
�( Weight of evidenceأهمية الدليل) :ت�شري �إما
�إىل �إمكانية تطابق الدليل� ،أو ن�سبة احتماله� ،أو
ا�ستثنائه.
الكروموزوم � :Xأحد الكروموزومات املحددة
للجن�س .حتمل الأنثى ن�سختني منه ،بينما يحمل
الذكر ن�سخة واحدة.
الكروموزوم � :Yأحد الكروموزومات املحددة
للجن�س .يحمل الذكر ن�سخة واحدة منه ،بينما ال
حتمل الأنثى �أي ن�سخة.

فيما يلي قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء املجموعات
الكتيب الإر�شادي .وقد
امل�شاركني يف �إ�صدار هذا ّ
�شارك الأع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية ولي�س كممثلني
عن م�ؤ�س�ساتهم ،و�رصحوا عن احلاالت التي
يوجد فيها �أي ت�ضارب يف امل�صالح� .إ�سهاماتهم
كانت مبنية على خرباتهم ال�شخ�صية وح�سن
تقديرهم .وتعرب اجلمعية امللكية واجلمعية
امللكية يف �إدنربة عن خال�ص التقدير لهم على تلك
اال�سهامات.
امل�رشفون على الكت ّيب الإر�شادي
ال�سيدة القا�ضية �آن رافرتي
الربوفي�سورة نييف نِك دايد ،زميل اجلمعية امللكية
يف �إدنربة
�إدارة التحرير
القا�ضي بول فارير ،م�ست�شار للملكة
�سري �أليك جيفريز ،زميل كلية العلوم الطبية يف
اململكة املتحدة ،زميل اجلمعية امللكية
�سري بوول نري�س ،زميل كلية العلوم الطبية يف
اململكة املتحدة ،زميل اجلمعية امللكية
الربوفي�سورة فريونيكا فان هيننغن ،زميل كلية
العلوم الطبية يف اململكة املتحدة ،زميل اجلمعية
امللكية يف �إدنربة ،زميل اجلمعية امللكية
جمموعة امل�ؤلفني
د .جون بتلر
الربوفي�سور جيم�س ت�شاملرز
الربوفي�سور جليان ماكفني ،زميل كلية العلوم
الطبية يف اململكة املتحدة ،زميل اجلمعية امللكية
د .جيليان تويل

�شكر وتقدير
ما كان لهذا امل�رشوع �أن يتحقق لوال الدعم
وامل�ساهمات من جمموعة من الأفراد ،ونخ�ص
منهم بال�شكر:
لورد توما�س ،لورد كومغيث ،كبري ق�ضاة �إجنلرتا
وويلز 2017 – 2012
لورد كارلوواي ،رئي�س املحكمة املدنية العليا يف
ا�سكتلندا ،والقا�ضي العام
�سري جون �سيكيل ،زميل كلية العلوم الطبية يف
اململكة املتحدة ،زميل اجلمعية امللكية ،نائب
الرئي�س و�سكرتري ال�ش�ؤون البيولوجية يف اجلمعية
امللكية
املجموعة التوجيهية للكتيبات الإر�شادية
لورد هيوز ،لورد �أومربزيل (رئي�سا)
الربوفي�سورة دمي �سو بالك ،زميل اجلمعية امللكية
يف �إدنربة
لورد براكاديل ،م�ست�شار للملكة
د .ويليام دانكن
�سري ت�شارلز غودفري ،زميل اجلمعية امللكية
دمي اوتوالين لي�رس ،زميل اجلمعية امللكية
د .جويل ماك�ستون
الربوفي�سورة �آجنيال ماكلني ،زميل اجلمعية امللكية
الربوفي�سورة نييف نِك دايد ،زميل اجلمعية امللكية
يف �إدنربة
القا�ضية �آن رافرتي
�سري ميور را�سل ،زميل اجلمعية امللكية لإدنربة
القا�ضي مارك وول ،م�ست�شار للملكة

كتيب �إر�شادي للمحاكم
التحليل اجلنائي للحم�ض النوويّ :

اجلمعية امللكية هي زمالة ذاتية الإدارة ت�ضم العديد من �أبرز
علماء العامل الذين ميثلون كافة جماالت العلوم والهند�سة
والطب .الغر�ض الأ�سا�سي للجمعية ،منذ ن�ش�أتها عام  ،1660هو
الإعالء من �ش�أن التفوق العلمي وت�شجيعه ودعمه ،واحلث على
تطوير العلوم وا�ستخدامها خلدمة الإن�سانية.
الأولويات اال�سرتاتيجية للجمعية هي:
•

ت�شجيع التفوق العلمي

•

دعم العمل امل�شرتك الدويل

•

�إبراز �أهمية العلوم للجميع

ملزيد من املعلومات:

اجلمعية امللكية يف �إدنربة ،التابعة للأكادميية الوطنية يف
�إ�سكتلندا ،هي م�ؤ�س�سة خريية تعليمية رائدة تعمل ب�شكل
م�سي�س لتحقيق املنفعة العامة لكافة �أنحاء
م�ستقل وغري ّ
ا�سكتلندا .ت�أ�س�ست اجلمعية مبوجب ميثاق ملكي عام 1783
من قبل �أن�صار “التنوير الأ�سكتلندي” ،وهي ت�ضم الآن قرابة
 1600زميل من قطاعات وا�سعة من االخت�صا�صات .وي�شمل
عملها متويل الأبحاث ،وقيادة العمل يف التحقيقات العلمية
الكربى ،ور�سم ال�سيا�سات العامة ،وتنظيم فعاليات يف كافة
�أرجاء ا�سكتلندا للحث على املعرفة والتعلم.
ملزيد من املعلومات:
The Royal Society of Edinburgh
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