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مقدمة

يف أغلب األحوال، يؤدي النزاع املسلح، سواًء كان حربًا أو عنًفا سياسيًا 
واسع االنتشار، إىل اختفاء أعداد كبرية من األشخاص. وقد يُجرب هؤالء 
وحرمانهم  عليهم  القبض  إلقاء  يتم  أو  قرًسا،  النزوح  عىل  األشخاص 
عسكريني  أفراًدا  يكونون  قد  أو  عائالتهم،  أو  بأصدقائهم  االتصال  من 
وأيًّا ما كان سبب  أو رمبا يكونون ضحايا ملذابح.  »مفقودي عمليات«، 
اختفائهم، فإن عدم توفر أخبار عنهم وعدم اليقني بشأن مكان وجودهم 

ميكن أن ميثل أمرًا ال ميكن للعائالت املترضرة تحمله.

نحبهم.  قضوا  قد  املفقودون  أولئك  يكون  الحاالت،  من هذه  كثري  ويف 
به  موثوق  تأكيد  تلقي  يف  لعائالتهم  باالرتياح  الوحيد  الشعور  ويتمثل 
عىل وفاتهم ومعرفة أن رفاتهم قد تم التعامل معه، أو أنه ميكن التعامل 
معه بكرامة عىل نحو يتفق مع ثقافتهم ومعتقداتهم الدينية. ومن ثم، 
تُعد استعادة الرفات البرشي وتحديد هوية أصحابه بطريقة مالمئة جزًءا 
أساسيًا من عملية تضميد جراح العائالت املعنية بل وحتى مجتمعات 

محلية بأرسها.1

وقد أدى التطور الذي شهدته العلوم الطبية والتقنية الرشعية، مبا يف ذلك 
املفقودين  عائالت  متكن  إمكانية  إىل   ،)DNA( النووي  الحمض  تحليل 
من تحديد مصري ذويهم املفقودين، وأيًضا تحديد هوية أصحاب الرفات 
البرشي وإعادته إىل العائالت املعنية. وقبل ظهور تحليل الحمض النووي، 
استُخدمت العوامل الوراثية كعنرص يف برامج تحديد الهوية البرشية، وال 
سيام يف األرجنتني يف مثانينيات القرن املايض، بيد أن نطاق هذا التحليل 
كان محدوًدا. ويف السنوات األخرية، أحدثت القدرة عىل استعادة كميات 
مادة  من  النووي(  )الحمض  ريبونوكلييك  ديوكيس  حمض  من  دقيقة 
بيولوجية وتحليلها ثورة يف العلوم الطبية والتقنية الرشعية. ومنذ إنتاج 
أول صورة للحمض النووي يف عام 1984، شهد تحليل الحمض النووي 
تطوًرا هائاًل؛ فقد أصبح أكرث دقة، وأكرث متييزًا، وأقل تكلفة، بل وأرسع. 
وميكن استخدام التكنولوجيا نفسها التي تتيح مطابقة العينات املأخوذة 
البرشي  الرفات  ملطابقة  به  املشتبه  من  عينة  مع  الجرمية  مرسح  من 

باألقارب البيولوجيني لألشخاص املفقودين.

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــة أجرته ــة يف دراس ــذه الحقيق ــىل ه ــد ع ــم التأكي 1 ت

عــن املفقوديــن وعائالتهــم. وخــالل عامــي 2002 و2003، ُعقــدت سلســلة مــن االجتامعــات 
ــان  ــز اجتامع ــة. ورك ــياقات املختلف ــن الس ــد م ــربة يف العدي ــني ذوي خ ــرباء دولي ــت خ ضم
ــات  ــة إىل توصي ــذه الوثيق ــتند ه ــة. وتس ــة الرشعي ــة والتقني ــوم الطبي ــىل دور العل ــا ع منه
هــذه االجتامعــات والخــربات املكتســبة منــذ ذلــك الحــني. انظــر: اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، املفقــودون وعائالتهــم وثائــق مرجعيــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف 
ــو 2009[(. ــه يف 10 متــوز/ يولي ــم الدخــول علي ــاح عــىل: www.icrc.org/ar  ]ت 2004. )مت
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

من  التسعينيات  أوائل  يف  النووي  الحمض  تحليل  استُخدم  البداية،  يف 
األشخاص،  قليل من  أو عدد  واحد  لتحديد هوية شخص  املايض  القرن 
عادة باتباع عمليات تحديد الهوية بصفة مبدئية باستخدام طرق أخرى. 
أما اليوم، فيُستخدم بصورة روتينية للمساعدة يف تحديد هوية العرشات 
تطبيقه  ويجري  السري،  حوادث  عقب  غالبًا  األشخاص،  من  املئات  أو 
النزاعات  ضحايا  هوية  تحديد  يف  املساعدة  أجل  من  متزايد  بشكل 

املسلحة وحاالت العنف املسلح األخرى.

ميكن االطالع عىل إرشادات إدارة الرفات البرشي يف بيئات ما بعد النزاع 
أو  الدولية«  »اللجنة  أصدرتها  أخرى  منشورات  يف  الكوارث  بعد  وما 
استخدام  عامة عن  الدليل ملحة  2و3ويقدم هذا  منها.  صدرت مبساعدة 
العلوم الطبية والتقنية الرشعية للتعرف عىل الرفات واالستعانة بتحليل 
هوية  لتحديد  النطاق  والواسعة  املحدودة  الربامج  يف  النووي  الحمض 
الرفات البرشي. باإلضافة إىل ذلك، يقدم الدليل بعض املشورة العملية 
العمل عىل  البيولوجية وجمعها وتخزينها من أجل  املواد  بشأن اختيار 
عىل  أيًضا  الضوء  يسلط  وهو  النووي.  الحمض  بواسطة  الهوية  تحديد 
املخاوف األخالقية والقانونية التي يجب أخذها يف االعتبار عند استخدام 

تحليل الحمض النووي.

املفقودون  األشخاص  من  واملوسعة  الجديدة  الطبعة  هذه  تتضمن 
دليل  البرشي:  الرفات  أصحاب  وتحديد هوية  النووي  الحمض  وتحليل 
ألفضل املامرسات يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف املسلح األخرى.. 
عىل  الرشعية  والتقنية  الطبية  العلوم  مجتمع  استخلصها  التي  الدروس 
مدار السنوات القليلة املاضية.4 وجاء إصدار هذا الدليل استجابة لتوصية 
لجنة الخرباء التي شكلتها »اللجنة الدولية« يف أيار/ مايو 2008 ملناقشة 
استخدام الحمض النووي يف تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي، وأيًضا 
بغية االستجابة مبزيد من الفعالية لالحتياجات التشغيلية التي حددتها 

»اللجنة الدولية«.

2 اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، أفضــل املامرســات التشــغيلية املتعلقــة بــإدارة الرفــات 

ــة للصليــب  ــة الدولي البــرشي واملعلومــات عــن املــوىت مــن جانــب غــر املتخصصــن، اللجن
ــه يف 10متــوز/  ــم الدخــول علي ــاح عــىل: www.icrc.org/ar  ]ت األحمــر، جنيــف، 2004 )مت

ــو 2009[(.  يولي
Morgan, O., Tidball-Binz, M., and van Alphen, D 3، إدارة الجثــث بعــد وقــوع 

الكــوارث: دليــل ميــداين موّجــه إىل املســتجيب األول، منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة، 
http://www.paho.org/english/dd/ped/dead- :2006. )متــاح عــىل  واشــنطن دي. يس.،

ــو 2009[. ــوز/ يولي ــه يف 10 مت ــول علي ــم الدخ bodiesfieldmanual.htm ]ت
ــة  ــوم الجنائي ــة للعل ــة الدولي ــة للجمعي ــووي التابع ــض الن ــة الحم Prinz, M., et al 4، لجن

الوراثيــة، »توصيــات بشــأن دور العلــوم الجنائيــة الوراثيــة يف تحديــد هويــة ضحايــا 
ــدد 1، 2007،  ــة، الع ــم الوراث ــة: عل ــة الوراثي ــوم الجنائي ــة للعل ــة الدولي ــوارث«، الجمعي الك

.12-3 ص. 
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أستاذ  غودوين،  ويليام  للدكتور  الشكر  تقديم  الدولية«  »اللجنة  وتود 
School of Forensic and Investiga- الرشعي،كلي الوراثة  ةعلم 

قدمه  ملا  املتحدة،  اململكة  النكشري،  سنرتال  جامعة   ،tive  Sciences
من مساعدة يف صياغة هذه النسخة الجديدة، وكذلك كبار علامء علم 
وهم:  املنشور،  النص  مبراجعة  تفضلوا  الذين  الوراثية  الرشعية  الوراثة 
والتكنولوجيا،  للمعايري  الوطني  املعهد  زميل  بتلر،  إم.  جون  الدكتور 
ومجموعة علم الوراثة التطبيقي، املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا، 
معهد  مدير  كاراسيدو،  أنجبل  والربوفسري  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
Institute of Legal Medicine، كلية الطب، سانتياغو دي كومبوستيال، 
إسبانيا، والدكتور كريستيان أوريغو، كبري أخصائيي علم الجرمية، مخترب 
جان باشينيسيك للحمض النووي، وزارة العدل، والية كاليفورنيا، الواليات 
املتحدة األمريكية، والدكتور مايكل ويسويك، كبري محارضي األنرثوبولوجيا 
الرشعية،  األنرثوبولوجيا  مساعد  أستاذ  سيمونز،  تال  والدكتور  الرشعية، 
 ،School of Forensic and Investigative Sciences يف  ويعمالن 

جامعة سنرتال النكشري، اململكة املتحدة.

كام كان للدكتور روبن كوبالند من اللجنة الدولية للصليب األحمر، الذي 
ساعد يف تجميع الطبعة السابقة من الدليل، مساهمته يف هذا املنشور.

الدكتور موريس تيدبول- بينز
منسق العلوم الطبية والتقنية الرشعية 

شعبة املساعدة
اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(
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أعقاب  يف  البرشي  الرفات  يف  الرشعية  والتقنية  الطبية  التحقيقات  إن 
األول  الهدف  هدفان.  لها  األخرى1  املسلح  العنف  وحاالت  مسلح  نزاع 
هو استعادة الرفات وفحصه من أجل إجراء التحقيقات الجنائية، مبا يف 
ذلك تحديد سبب الوفاة وطريقتها، أما الهدف الثاين فهو تحديد هوية 
أصحاب الرفات، وإذا أمكن، إعادته إىل عائالت املتوفني.2 ويساعد هذا 
الهدف الثاين أفراد العائالت عن طريق التحقق من مصري أقاربهم وإتاحة 
التعامل مع الرفات بطريقة مناسبة من حيث الثقافة السائدة، ومن ثم، 
لهدف  وليس  ذويهم.  عىل  الحداد  إعالن  من  املفقودين  عائالت  متكني 
أولوية عىل الهدف اآلخر، ومن واجب أخصائيي العلوم الطبية والتقنية 
الرشعية أن يحاولوا تحقيق كال الهدفني. ويف الحقيقة، يجب أن ال يكون 

هناك تضارب بني هذين الهدفني.

يُعرّف تحديد الهوية عىل أنه »تحديد الشخص عن طريق إسناد االسم 
عند امليالد أو اسم مناسب آخر للرفات البرشي«. وتحديد الهوية عملية 

تتضمن واحدة أو أكرث من الطرق التالية:

1. مقدمة عن استخدام العلوم الطبية والتقنية 
الرشعية للتعرف عىل الرفات

1 »النزاع املسلح وحاالت العنف املسلح األخرى« يشمل األحداث خالل أو بعد:

ــف 	  ــات جني ــام هــو محــدد يف اتفاقي ــر دويل ك ــزاع مســلح غ ــزاع مســلح دويل ون ن
ــام 1977. ــني لع ــا اإلضافي ــام 1949 وبروتوكوليه لع

الداخليــة( 	  )الرصاعــات  الداخليــة  االضطرابــات  يعنــي  الــذي  الداخــي  العنــف 
ــه  ــىل وج ــتقلة ع ــدة ومس ــيطة محاي ــة وس ــب تدخــل مؤسس ــي تتطل ــاالت الت والح
التحديــد، وفًقــا للنظــام األســايس للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 
املــادة 5)2()د( و5)3(، الــذي اعتمــده املؤمتــر الــدويل الخامــس والعــرشون للصليــب 
األحمــر يف جنيــف يف ترشيــن األول/ أكتوبــر 1986، واملعــدل يف املؤمتــر الــدويل 
الســادس والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف جنيــف يف كانــون األول/ 

ديســمرب 1995.
2

الفصل 1

ــة،  ــل إلكرتوني ــة عم ــة، ورش ــة الرشعي ــة والتقني ــوم الطبي ــرشي والعل ــات الب ــر: الرف  انظ

 -  2002/5/23 واألخــالق،  والسياســة  القانــون  البــرشي:  والرفــات  2002/3؛   -  2002/2
2002/5/24، والرفــات البــرشي: إدارة الرفــات البــرشي واملعلومــات عــن املــوىت، 2002/7/10 
- 2002/7/12، ورش عمــل: التقريــر النهــايئ والنتائــج. )متــاح عــىل: www.icrc.org/ar ]تــم 

ــو 2009[(. ــه يف 10 متــوز/ يولي الدخــول علي
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

عادة ما تشمل هذه الطريقة أقارب الشخص املفقود أو معارفه الذين 
أصحاب  هوية  لتحديد  عمليات  إجراء  أيًضا  وميكن  الرفات.  يشاهدون 
التعريف  أقراص  أو  الشخصية  الوثائق  بواسطة  مبدئية  بصفة  الرفات 
املرتبطة بها ومن خالل توثيق األحداث، مثل إفادات شهود العيان. وفيام 
ييل عدد من النقاط املهمة املتعلقة بالطريقة البرصية والطرق التقليدية 

لتحديد هوية أصحاب الرفات:
قد تكون هي الخيار العميل الوحيد؛	 
تنطوي عىل خطر كبري يتمثل يف الخطأ يف تحديد الهوية؛	 
يتزايد خطر الخطأ يف تحديد الهوية مع كرثة عدد املوىت؛	 
يتزايد خطر الخطأ يف تحديد الهوية مع جمع أعداد متزايدة من 	 

الجثث مًعا يف مكان واحد وعرضها عىل األقارب، الذين سيكونون 
حتاًم يف حاالت صدمة مختلفة؛

باعتبارها 	  التقليدية؛  الطرق  البرصية/  الطريقة  استخدام  ينبغي 
متحللة  الجثث  تكون  ال  عندما  الهوية  لتحديد  الوحيدة  الوسيلة 
مثلام  الضحية،  توجد فكرة جيدة عن هوية  أو مشوهة، وعندما 

يحدث عند وجود شهود عيان عىل قتل شخص ما ودفنه؛
ما 	  مراعاة  يجب  الهوية،  لتحديد  البرصية  الطريقة  استخدام  قبل 

قد يكون لها من تأثريات صادمة عىل العائالت، وأن رؤية الرفات 
قد تؤثر سلبًا عىل حكم أحد األقارب عند محاولة تحديد الهوية؛

قد يكون من املمكن جمع عينات بيولوجية من كل من األقارب 	 
والجثة إلجراء تحليل الحمض النووي الحًقا. وميكن استخدام هذا 
أصبح  إذا  وذلك  دحضها،  أو  الحق  تاريخ  يف  الهوية  لتأكيد  األمر 
تحليل الحمض النووي متاًحا. وعىل الرغم من أن هذا أمر مطلوب، 

فقد يتعذر تنفيذه ميدانيًا )انظر القسم الرابع(.

1.1 الطريقــة البرصيــة والطــرق التقليديــة األخــرى لتحديــد 
الهويــة



11

قد يؤدي التعرف البرصي عىل الرفات واألدلة ذات الصلة، مثل املتعلقات 
الشخصية وتوثيق األحداث، مثل إفادات شهود العيان، إىل تحديد هوية 
حالة واحدة بصفة مبدئية. وغالبًا ما تكون عمليات تحديد الهوية هذه 
غري موثوق بها، وينبغي، حيثام أمكن، تأييدها مبطابقة بيانات ما قبل 
الوفاة باملعلومات التي تم جمعها يف أثناء الفحص بعد الوفاة. وميكن 
الحاالت  بواسطة »سامت فعلية« إضافية، مثل  الهوية  تأكيد  بعد ذلك 
الطبية السابقة والكسور. وميكن أن يكون تحديد الهوية عىل هذا النحو 
مساويًا لتحديد الهوية بواسطة وسائل »علمية« )انظر أدناه( من حيث 
التأكد. ومع ذلك، فإن األمر يتوقف عىل الحكم الشخيص بشأن  درجة 
العمر،  أو  الطول  أو  النوع  مثل  بالشخص،  ارتباطًا  األكرث  النتائج  عدد 
املطلوبة إلمتام عملية تحديد هوية صاحب الرفات، ومن ثم، فإنه من 

الصعب الوصول إىل مامرسة موحدة.
ما 	  وبيانات  الوفاة  قبل  ما  بيانات  لجمع  موحدة  مناذج  توجد 

الجامعية  الكوارث  حالة  يف  استخداًما  األكرث  والنظام  الوفاة.  بعد 
تستخدمه  الذي    )DVI(الكوارث هوية ضحايا  تحديد  نظام  هو 
املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول( واملدعم بربنامج بالس 
هوية  لتحديد  اإلنرتبول  مناذج  ُصممت  وقد   .)Plass Data( داتا 
ضحايا الكوارث، وهي تناسب الرفات البرشي الذي ال يكون متحلالً 
لتسجيل  مناسبة  بالرضورة  ليست  فهي  ذلك،  ومع  كبرية.  بدرجة 
والذي  النزاع،  بعد  ما  بيئة  من  املستعاد  البرشي  الرفات  تفاصيل 
هياكل  عن  عبارة  يكون  أو  كبرية،  بدرجة  متحلالً  يكون  ما  عادة 

عظمية.
بيئات ما 	  الدولية« مناذج مصممة لالستخدام يف  »اللجنة  وضعت 

بعد النزاع. وتم تطوير برنامج كمبيوتر مساند يتيح مقارنة العديد 
من سجالت ما قبل الوفاة وما بعدها.

دون وجود عنارص علمية »فعلية« لتحديد الهوية، فإن مثة خطرًا 	 
كبريًا يتمثل يف الخطأ يف تحديد الهوية، وهو اإلعالن بشكل خاطئ 
صاحب  لهوية  تحديًدا  بوصفه  مبدئية  بصفة  الهوية  تحديد  عن 

الرفات.

2.1 املقارنــة املنهجيــة بــني بيانــات مــا قبــل الوفــاة وبيانــات 
مــا بعــد الوفــاة

3

4

3 منــوذج تحديــد هويــة ضحايــا الكــوارث )DVI( الــذي يســتخدمه اإلنرتبــول )متــاح عــىل: 

http://www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Forms/Default.asp ]تــم الدخــول 
عليــه يف 10 متــوز/ يوليــو 2009[(.

4 انظر 

]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 2009[.

الفصل 1

http://www.plass.dk/index.php?option=com_con tent&task=view&id=44&Itemid=78
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

يف 	  الخطأ  خطر  فإن  للهوية،  البرصي  التحديد  مع  الحال  هو  كام 
تحديد الهوية يتزايد مع كرثة عدد املوىت، ما مل يتم استخدام وسائل 

علمية/ موضوعية.
للعمليات 	  مهم  كفحص  بالشخص«  ارتباطًا  »األكرث  النتائج  تفيد 

العلمية/ املوضوعية لتحديد الهوية )انظر أدناه(.

3.1 الوسائل العلمية/ املوضوعية

جمع  عملية  من  جزًءا  تشكل  التي  التالية،  اإلجراءات  من  لكل  ميكن 
البيانات قبل الوفاة وبعدها، إمتام تحديد الهوية بدرجة عالية من الثقة 

مبا ال يدع مجااًل للشك املعقول يف معظم السياقات القانونية:
املطابقة بني بيانات األسنان قبل الوفاة وبعدها؛	 
املطابقة بني بصامت األصابع قبل الوفاة وبعدها؛	 
وبني 	  الرفات  من  املأخوذة  النووي  الحمض  عينات  بني  املطابقة 

العينات املرجعية. )انظر القسم الرابع(؛
الجسدية 	  السامت  األخرى مثل  الهوية  تحديد  املطابقة بني طرق 

والطبية الفريدة، مبا يف ذلك صور األشعة السينية للهيكل العظمي، 
والزرع الجراحي املرقَم، أو األطراف املركبة االصطناعية.

وال تكون فئات تحديد الهوية املذكورة أعاله متسلسلة بالرضورة، ولكن 
عادة عندما يصبح تحديد الهوية أكرث صعوبة فإن الرتكيز ينتقل من 1.1 

إىل 3.1 )الشكل 1(.

من الناحية العملية، قد تكون هناك قيود متعددة تحول دون تحديد 
هوية أصحاب الرفات البرشي يف حاالت النزاع، مبا يف ذلك غياب األمن 
للموظفني، وعدم القدرة عىل إنشاء نظم تضمن استمرارية قوية لألدلة، 
استخدام  من  القيود  هذه  تحد  وقد  املوارد.  ونقص  اإلرادة،  وغياب 

تقنيات أكرث تقدًما أو حتى تحول دون استخدامها.
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عنارص التحديد

إعداد صورة
 بيولوجية

عنارص تدعم 
تحديد الهوية

تحديد الهوية 
بطريقة علمية

التعرف البرصي

إفادات شهود العيان/ 
معلومات عن الحدث

الوثائق ذات الصلة/ 
عالمات تحديد الهوية

العمر، والعرق، والجنس، والبنية، واإلصابات امللتئمة، 
والتشوهات الخلقية

سامت غر عادية مثل الوشم، وتركيبات األسنان، وثقوب 
الحي، واملالبس والوثائق واملتعلقات، وإفادات شهود العيان/ 

معلومات عن الحدث

العنارص الطبية املميزةتحليل البصامت
 لتحديد الهوية

تحليل الحمض النووي عىل أساس 
التكرارات الرتادفية القصرة*

طب األسنان**

ية
رش

الب
ت 

رفا
 ال

ب
حا

ص
ة أ

وي
 ه

يد
حد

ىف ت
طأ 

لخ
ر ا

خط
ل 

قلي
ت

الشكل 1: ينبغي دعم عمليات تحديد الهوية باستخدام التعرف البرصي أو الطرق التقليدية األخرى، 
حيثام أمكن، مبقارنة بيانات ما قبل الوفاة وبيانات ما بعد الوفاة إلتاحة تحديد السامت البيولوجية 
وجمع أدلة إضافية لدعم عملية تحديد هوية أصحاب الرفات. ومن حيث الوضع األمثل، ينبغي أن 

تكون عمليات تحديد الهوية مدعومة بشكل واحد عىل األقل من أشكال التحديد العلمي للهوية، وهو 
األمر الذي يقلل إىل حد كبري من احتامل التحديد الخاطئ.* وميكن لتحليل الحمض النووي عىل أساس 
التعدد الشكيل للنويدات الوحيدة النواة )SNP( أن يوفر أيًضا تحديًدا علميًا ولكنه غري مستخدم عىل 
نطاق واسع. انظر القسم الثاين لالطالع عىل نظرة عامة عىل الطرق املختلفة لتحليل الحمض النووي. 

** وعادة ما يتطلب التحديد العلمي للهوية باالستعانة بطب األسنان مقارنة الخصائص املميزة لألسنان 
ومطابقتها.

الفصل 1
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

ويتمثل أحد العنارص األساسية التي يجب أخذها يف االعتبار، حتى من 
الطبية والتقنية الرشعية، يف  العلوم  العاملني غري املتخصصني يف  جانب 
بصورة  وإدارتها  به  املرتبطة  واألدلة  البرشي  الرفات  استعادة  رضورة 

سليمة.5

دون  الرشعية  والتقنية  الطبية  املعايري  تكون  قد  الحاالت،  بعض  ويف 
املستوى األمثل. وال يجعل هذا األمر هذه املامرسة غري أخالقية،6 ومع 
فيه  مبا  عالية  مبدئية  بصفة  الهوية  تحديد  معايري  تكن  مل  إذا  ذلك، 
هوية  تحديد  ملحاولة  املحتمل  الرضر  فإن  معينة،  نقطة  عند  الكفاية، 
أصحاب الرفات، أو خطر حدوث أخطاء يف تحديد الهوية يفوق الفوائد 
املحتملة. واألهم من ذلك أن مثة مبادئ معينة تتعلق مبعايري املامرسة يف 
املختربات، مبا يف ذلك حامية البيانات الشخصية والبيانات الجينية، التي 

ينبغي االلتزام بها يف جميع الظروف.

يف السنوات األخرية، تم توسيع نطاق التقنيات املستخدمة لتحديد هوية 
أصحاب الرفات البرشي وتحسينها وجعلها أكرث تعقيًدا من خالل ظهور 
تكنولوجيات تعتمد عىل تحليل الحمض النووي. ويف الحاالت التي ميكن 
مع  املطاف  نهاية  يف  ومطابقته  ومقارنته  النووي  الحمض  تحليل  فيها 
هوية  إثبات  ميكن  فإنه  املفقودين،  األشخاص  ألقارب  النووي  الحمض 
أصحاب الرفات البرشي مبا ال يدع مجااًل للشك العلمي والقانوين املعقول. 
وعىل العكس، ميكن أن يثبت تحليل الحمض النووي أيًضا عدم وجود 

أي صلة قرابة عائلية.

ــة،  ــة املادي ــي باملخــدرات والجرميــة، مــرح الجرميــة واألدل ــم املتحــدة املعن ــب األم 5 مكت

ــي  ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــايئ، مكت ــل الجن ــن يف التحلي ــر املتخصص ــن غ ــة املوظف توعي
.)www.unodc.org :باملخــدرات والجرميــة، نيويــورك، 2009 )متــاح عــىل

ــة،  ــل إلكرتوني ــة عم ــة، ورش ــة الرشعي ــة والتقني ــوم الطبي ــرشي والعل ــات الب ــر: الرف 6 انظ

 -  2002/5/23 واألخــالق،  والسياســة  القانــون  البــرشي:  والرفــات  2002/3؛   -  2002/2
2002/5/24، والرفــات البــرشي: إدارة الرفــات البــرشي واملعلومــات عــن املــوىت، 2002/7/10 
- 2002/7/12، ورش عمــل: التقريــر النهــايئ والنتائــج. )متــاح عــىل: www.icrc.org/ar ]تــم 

ــو 2009[(. ــوز/ يولي ــه يف 10 مت ــول علي الدخ
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يُعد الحمض النووي مفيًدا يف تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي ويف 
كل  به  ينفرد  النووي  الحمض  هي:  أسباب  لعدة  الجنائية  التحقيقات 
مع  للوراثة،  مندل  قوانني  يتبع  وهو  الحياة،  مدى  ثابتًا  ويبقى  شخص 
النووي  الحمض  متساوية من  أجزاء  للطفل من  النووي  الحمض  تكّون 
ميكن  له  صورة  عىل  للحصول  النووي  الحمض  تحليل  وميكن  لوالديه، 
مقارنتها بشكل موثوق به مع صور حمض نووي آخر، وميكن استعادته 
الدقيقة، مثل بقع دم أو حتى شعرة  البيولوجية  العينات  وتحليله من 
عىل  القدرة  لديه  عن جزيء  عبارة  فهو  بالربوتينات،  ومقارنته  واحدة، 
مام  واألسنان  العظام  مثل  الصلبة  األنسجة  يف  ببطء  ويتحلل  الصمود، 
الظروف  تكون  عندما  القدمية  البيولوجية  العينات  من  استعادته  يتيح 

البيئية مواتية.

الجينوم البرشي، الذي يحتوي عىل 3.2 مليار زوج من القواعد، مرتب 
فعليًا عىل 23 زوًجا من الكروموسومات )22 زوًجا من الكروموسومات 

.)Y و X الجسدية وزوج من الكروموسومات املحددة للجنس

اشتق مصطلح  ومنها  الخلية،  نواة  داخل  الكروموسومات  وتوجد هذه 
كل خلية من  كروموسوم يف  كل  نسختان من  النووي. وهناك  الحمض 
تحتوي  ال  التي  والبويضات  املنوية  الحيوانات  باستثناء  اإلنسان  خاليا 
تُعد  والتي  الحمراء،  الدم  خاليا  تحتوي  وال  واحدة.  نسخة  عىل  سوى 

استثناًء، عىل الحمض النووي.

أصحاب  هوية  لتحديد  النووي  الحمض  تحليل  استخدام  أن  والحقيقة 
الرفات البرشي هو عملية تتكون من خمس خطوات تتضمن ما ييل:

الرفات 	  النووي من  استعادة )جمع وتخزين واستخالص( الحمض 
البرشي؛

استعادة الحمض النووي، ألغراض املقارنة، إما من أقارب الشخص 	 
بيولوجية  مواد  أو  اللعاب  أو  الشعر  مثل  مصادر  من  أو  املفقود 

أخرى من املعروف أنها من الشخص املفقود وتسبق اختفاءه؛
إنشاء صورة للحمض النووي من كل من الرفات البرشي والعينات 	 

املرجعية؛

أصحاب 2.  هوية  وتحديد  النووي  الحمض 
الرفات البرشي

1.2 التحاليــل الطبيــة والتقنيــة الرشعيــة القياســية للحمــض 
النــووي

الفصل 2
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

مقارنة صور الحمض النووي؛	 
بني 	  املفرتضة  القرابة  صلة  مع  املتوافقة  املطابقة  درجة  يف  البت 

املتوىف وأحد أفراد العائلة )أو أي مواد مرجعية أخرى(، مع أخد أي 
أدلة أخرى يف االعتبار.

وميكن إجراء تحليل الحمض النووي املستخرج من عينات الدم الحديثة، 
ظروف  دامت  ما  ورسعة،  بسهولة  األنسجة  أو  الفم،  من  املسحات  أو 
استخالص  الصعب  من  كان  املايض،  ويف  كافية.  التحليل  قبل  التخزين 
الحمض النووي املناسب من مادة الهيكل العظمي. ومع ذلك، وبفضل 
التطورات الرسيعة التي شهدتها التكنولوجيا يف السنوات األخرية، أصبح 
للهيكل  مادة جديدة  من  النووي  الحمض  استخالص  اليوم  املمكن  من 
ميكن  مناسبة،  الحفظ  ظروف  فيها  تكون  التي  الحاالت  ويف  العظمي، 

استخالصه من مواد عمرها عدة سنوات.

من  جيد  نووي  حمض  استخالص  ميكن  عندما  مطابقة  أقوى  وتُجرى 
مادة بيولوجية مثل الشعر أو اللعاب الذي خلفه الشخص املفقود قبل 
وفاته، مام يتيح إجراء مقارنة مبارشة مع مجموعة من الرفات، أو عندما 
السهل  من  وليس  االختبارات.  إلجراء  األقارب  من  العديد  هناك  يكون 
استخدام التحليل النووي إلجراء عملية املطابقة مع أقارب آخرين غري 
أفراد العائلة املقربني، ومن حيث الوضع األمثل، يُستعان باألبناء واآلباء 

من أجل املقارنة.

يف معظم األعامل الطبية والتقنية الرشعية، ال يتم تحليل سوى جزء ضئيل 
الجينوم عىل مواضع تتفاوت عىل  النووي الكيل. ويحتوي  من الحمض 
وبعد  القصرية.  الرتادفية  التكرارات  وتسمى  األشخاص  بني  واسع  نطاق 
تحليل 15 موضًعا أو أكرث من هذه املواضع املفرطة التغري من الحمض 
الجنسية(،  )غري  الجسدية  الكروموسومات  عىل  توجد  والتي  النووي، 
الناتجة للتأكد من صلة القرابة العائلية بدرجة  ميكن استخدام الصورة 
ناجًحا  القصرية  الرتادفية  التكرارات  تحليل  يكون  ولن  الثقة.  من  كبرية 
دامئًا عند تحليل الرفات البرشي املتحلل. وقد تم تطوير تحليل بسيط 
مع  جيدة  نتيجة  يحقق  أن  ميكن  والذي  القصرية،  الرتادفية  للتكرارات 
الحمض النووي املتحلل، لزيادة معدل النجاح عند التعامل مع الرفات 

البرشي املتحلل.

)STRs( 1.1.2 التكرارات الرتادفية القصرة
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ويف بعض الحاالت، يتعذر إنشاء صورة للتكرارات الرتادفية القصرية من 
إنشاء صورة  املمكن  من  يكون  قد  أخرى،  حاالت  ويف  البرشي،  الرفات 
بواسطتها  ميكن  مناسبة  مرجعية  عينة  هناك  تكون  ال  قد  ولكن  لها، 
مقارنة الصورة وإمكان مطابقتها. ومن املمكن االستعانة بالتكنولوجيات 
امليتوكوندري، وصورة  النووي  الحمض  إنشاء صورة  املتمثلة يف  البديلة 
للتعدد الشكيل للنويدات الوحيدة النواة، والكروموسوم املحدد للجنس 

)كروموسوم X وY( يف محاولة للتغلب عىل بعض هذه املشكالت.

من  صغرية  دائرية  سلسلة  عن  عبارة  امليتوكوندري  النووي  الحمض 
الحمض النووي تحتوي عىل 16,569 زوًجا قاعديًا. وهو موجود داخل 
عضيَّات الخلية املنتجة للطاقة املعروفة باسم امليتوكوندريا. وتتمثل ميزة 
استخدام الحمض النووي امليتوكوندري يف أنه موجود يف نسخ متعددة 
غري  الرفات  من  استخالصه  األسهل  من  يكون  وبالتايل  الخلية،  داخل 

املحفوظ بشكل جيد.

وال ينتقل الحمض النووي امليتوكوندري إال من األم. ويعني هذا أنه ميكن 
مطابقة رفات الشخص مع عينة من األم أو الجدة ألم أو األخ أو األخت 
ألم أو الخاالت أو األخوال، أو حتى مع أقارب أكرث بُعًدا ما داموا ينتمون 
إىل خط الوراثة من جهة األم. وبينام تسّهل هذه امليزة العثور عىل عينة 
هذا  تقييم  يف  الحذر  توخي  ينبغي  أنه  تعني  فإنها  مرجعية،  )عينات( 

النوع من األدلة، إذ قد يصعب تقييم قوة املطابقة.

2.2 الحمض النووي امليتوكوندري

الفصل 2
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3.2 الكروموسومات املحددة للجنس

للجنس هام X وY. ولدى  املحدد  الكروموسوم  نوعان من  البرش  لدى 
الذكور الطبيعيني كروموسوم X واحد وكروموسوم Y واحد، يف حني لدى 

.X اإلناث الطبيعيات زوج من الكروموسوم

ومن املمكن تحليل مجموعة من التكرارات الرتادفية القصرية املوجودة 
عىل الكروموسوم Y بغرض مطابقة رفات املتوىف مع عينات من أقاربه 
الذكور. ويكون هذا التحليل مفيًدا عندما ال يوجد أقرب األقارب إلجراء 
مقارنة، وميكن االستعانة بأي شخص من جهة األب، مبا يف ذلك اإلخوة 
واألعامم وأبناء األعامم الذكور، من أجل عملية املطابقة. وكام هو الحال 
باستخدام  تُجرى  التي  املطابقة  فإن  امليتوكوندري،  النووي  الحمض  مع 
محددات الكروموسوم Y ليست بقوة العملية القياسية لتحديد صورة 
أن  وميكن  متفردة  ليست   Y الكروموسوم  صورة  ألن  النووي  الحمض 
يكون  أن  أيًضا  وميكن  املتوىف.  عن  الصلة  بعيدي  أشخاص  فيها  يشرتك 
الحاالت  بعض  مفيدة يف  القصرية  الرتادفية  والتكرارات   X الكروموسوم

الخاصة.

وراثية  يُعد عالمات  النواة  الوحيدة  للنويدات  الشكيل  التعدد  أن  ثبت 
توجد ظروف،  الرشعية. ورمبا  والتقنية  الطبية  التحاليل  أجل  قيمة من 
عىل سبيل املثال عندما يكون الحمض النووي الذي يجب تحليله متحلاًل 
النواة هو  الوحيدة  للنويدات  التعدد الشكيل  بشكل كبري، حيث يكون 

التعدد الشكيل الوحيد للحمض النووي الذي ميكن تحليله بنجاح.

)SNPs( 4.2 التعدد الشكي للنويدات الوحيدة النواة
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مسلح  نزاع  أي  يف  املنخرطة  واألطراف  السلطات  أن  من  الرغم  عىل 
غالبًا  أحبائهم،  جثث  من  التخلص  بشأن  العائالت  إبالغ  عن  مسؤولة 
استعادة  وعند  ذلك.  فعل  إرادة  كليهام  أو  أحدهام  لدى  يكون  ال  ما 
الرفات البرشي، ميكن االستعانةبالعلوم الطبية والتقنية الرشعية لتحديد 
رفاتهم  إعادة  وإتاحة  األشخاص  تحديد مصري  ثم  أصحابها، ومن  هوية 
إىل عائالتهم. وتختلف فعالية استخدام تحليل الحمض النووي، وبالتايل 
مالءمته، كجزء من برنامج تحديد هوية أصحاب الرفات حسب الظروف 

املحددة.

عقب التحديد املبديئ لهوية أصحاب مجموعة من الرفات البرشي، ينبغي 
عمل محاوالت لتقديم أدلة إضافية عىل هويتها، وذلك من الناحية املثىل 
للهوية  العلمي  التحديد  أشكال  من  األقل  عىل  واحد  شكل  باستخدام 
الطرق  هذه  إحدى  النووي  الحمض  تحليل  ويُعد   .)1 الشكل  )انظر 
لتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي. ومن أجل إجراء تحليل الحمض 

النووي، من الرضوري اتباع ما ييل:
الحصول عىل الحمض النووي من الرفات البرشي؛	 
الحصول عىل عينات الحمض النووي املأخوذة من الشخص املفقود 	 

أو  األبناء،  أو  )الوالدان  البيولوجيني  أقاربه  من  أو  اختفائه  قبل 
األشقاء يف بعض الحاالت(. ومن املستحسن أخذ عينات من أكرث 
من قريب ألن ذلك يجعل عمليات املطابقة أكرث قوة )ذات داللة 
إحصائية(. وينصح أيًضا بأخذ العينة املرجعية للحمض النووي عند 

إجراء مقابلة لجمع بيانات ما قبل الوفاة؛

لتحديد  النووي  الحمض  تحليل  استخدام 
املتعدد  البرشي  الرفات  أصحاب  هوية 
العنف  حاالت  أو  مسلح  نزاع  عن  الناتج 

املسلح األخرى

.3

1.3 تحليــل الحمــض النــووي لدعــم تحديــد الهويــة بصفــة 
مبدئيــة

الفصل 3
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مقارنة داللة وجود تطابق بني الحمض النووي املأخوذ من الرفات 	 
والحمض النووي من العينة )العينات( املرجعية وتقييمها.

لتحليل  الرشعية  والتقنية  الطبية  املعامل  أحد  مخترب  وجود  حالة  ويف 
مقبولة  معايري  وفق  يعمل  املعني  البلد  داخل  النووي  الحمض  عينات 
)انظر القسم الخامس(، فيجب أن يكون مبقدوره إجراء تحليل للحمض 
النووي للعينات املرجعية املأخوذة من األقارب مع استخدام العمليات 
نفسها أو عمليات مشابهة كحاالت روتينية. وميكن أن يكون استخالص 
الهيكل العظمي،  الرفات البرشي، وال سيام عنارص  النووي من  الحمض 
أكرث تعقيًدا، وقد يتطلب طرقًا مختلفة.1 ويجب أن تكون مقارنة صور 
الحمض النووي من الرفات البرشي بالحمض النووي للعينات املرجعية 
يف نطاق عمل معظم املختربات، إذ تعتمد العملية عىل املبادئ نفسها 
عىل غرار اختبار تحديد األب. ومع ذلك، تكون مقارنة الكثري من الرفات 
البرشي بالكثري من العينات املرجعية أكرث تعقيًدا من االختبار البسيط 

لتحديد األب.

فإنه ميكن  العينات  لتحليل  تقنيات أحدث  إىل  عندما تكون مثة حاجة 
استحداثها يف املخترب، رمبا بأجهزة أكرث تقدًما، أو إرسال الحمض النووي 
إجراء  تعذر  وإذا  التقنيات.  هذه  مثل  يف  متخصص  مخترب  يف  لتحليله 
التحليل داخل البلد املعني، فقد يتعني نقل العينات عرب الحدود الدولية 
لتحليلها يف الخارج. وقد يتطلب السيناريو األخري إطاًرا قانونيًا وإجرائيًا 
ولوجستيًا خاًصا، مبا يف ذلك من أجل نقل العينات، وحفظها، وتسلسل 

عهدتها.

1 انظر امللحق )أ(.
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2.3 برامج تحديد الهوية بواسطة قواعد البيانات

تقارن برامج تحديد الهوية بواسطة قواعد البيانات عنارص تحديد الهوية 
الفردي، مثل بصامت األصابع وبيانات ما  الرفات البرشي  املأخوذة من 
قبل/ ما بعد الوفاة والحمض النووي، وقاعدة عنارص تحديد الهوية عىل 
للبحث  املستخدمة  الخاصة  الكمبيوتر  برامج  السكان. وتعرض  مستوى 
يف قواعد البيانات عىل مستوى السكان حاالت التطابق املمكنة.2 وتكون 
حاالت التطابق هذه مبدئية وتتطلب مزيًدا من التحليل قبل اعتبارها 
تحديًدا علميًا لهوية أصحاب الرفات البرشي. وتسمى اسرتاتيجية تحديد 
لتحقيق  النووي  الحمض  صور  بيانات  قاعدة  تستخدم  التي  الهوية- 

حاالت التطابق- تحديد الهوية »بواسطة الحمض النووي«.

وعندما يتعذر تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي، وال سيام يف أعقاب 
تحديد  برامج  بأحد  االستعانة  تقنيًا  املمكن  من  يكون  قد  مسلح،  نزاع 
هذه  عمل  نطاق  يرتاوح  أن  وميكن  النووي.  الحمض  بواسطة  الهوية 
الربامج من حادث محيل، ال يشمل سوى عدد قليل من األشخاص، إىل 
برامج تحاول تحديد هوية عرشات اآلالف من األشخاص. وقد ساعد أكرب 
برنامجني لتحديد الهوية بواسطة الحمض النووي حتى اآلن عىل تحديد 
البلقان بني عامي 1991 و2000،  الذين قتلوا يف  هوية آالف األشخاص 
ونحو 1700 شخص لقوا مرصعهم يف هجامت سبتمرب/ أيلول 2001 عىل 

مركز التجارة العاملي يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

الحمض  صور  أي  املبارشة،  املرجعية  العينات  توفر  ذلك،  إىل  باإلضافة 
النووي املأخوذة من األشخاص املفقودين، حاالت تطابق قوية إحصائيًا 
عند مقارنتها بصور الحمض النووي للرفات البرشي، وينبغي استخدامها 
عند توفرها. ومع ذلك، ال تتوفر هذه املادة املرجعية املبارشة يف كثري من 
الحاالت. ويف تلك الحاالت، يجري تحليل العينات املرجعية من األقارب 
أجل  من  البرشي  الرفات  من  املأخوذ  النووي  الحمض  بصور  ومقارنتها 
التوصل إىل حاالت التطابق. ويف معظم الحاالت، تتطلب حاالت التطابق 
هذه إجراء تقييم إضايف، يشمل مزيًدا من أفراد العائلة، لتقييم داللتها 
اإلحصائية. وبغية تقليل احتامل وجود أخطاء يف حاالت التطابق، يجب 
بيانات ما  بأدلة أخرى، مثل مقارنة  التطابق مدعومة  أن تكون حاالت 
قبل الوفاة وبيانات ما بعد الوفاة، ومعلومات عن األحداث، واملتعلقات 

الشخصية )الشكل 2(.

الفصل 3

 Automated ــع ــامت األصاب ــىل بص ــرف اآليل ع ــام التع ــج: نظ ــذه الربام ــىل ه ــة ع ــن األمثل 2 تتضم

Fingerprint Identification System)AFIS، إلجــراء عمليــات البحــث يف قواعــد بيانــات بصــامت 
 ،Combined DNA Index System )CODIS  األصابــع، والنظــام املركــب لفهــرس الحمــض النــووي
ــوارث  ــة يف الك ــة القراب ــل صل ــج تحلي ــة M-FISys، وبرنام ــات الجامعي ــة الوفي ــد هوي ــام تحدي ونظ
الجامعيــةMDKAP ، واســتعراض الحمــض النــووي DNAView لعمليــات البحــث يف قاعــدة بيانــات 
ــم  ــول واملدع ــتخدمه اإلنرتب ــذي يس ــوارث ال ــا الك ــة ضحاي ــد هوي ــام تحدي ــووي، ونظ ــض الن الحم
بربنامــج بــالس داتــا INTERPOL DVI’s Plass Data، وقاعــدة بيانــات »اللجنــة الدوليــة« لبيانــات 
ــث يف  ــات البح ــاة ICRC AMD/PMD Database لعملي ــد الوف ــا بع ــات م ــاة/ بيان ــل الوف ــا قب م

بيانــات مــا قبــل الوفــاة/ بيانــات مــا بعــد الوفــاة.

(
  (
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العمر، والعرق، والجنس، والبنية، واإلصابات امللتئمة، 
والتشوهات الخلقية

سامت غر عادية مثل الوشم، وتركيبات األسنان، وثقوب 
الحي، واملالبس والوثائق واملتعلقات، وإفادات شهود العيان/ 

معلومات عن الحدث

صورة الحمض 
النووي من 

الرفات البرشية

صورة )صور( 
الحمض النووي

من عينة )عينات(
مرجعية

حاالت تطابق

مقارنة

مقارنة

التقييم اإلحصايئ لحاالت التطابق

صورة الحمض 
النووي من 

الرفات البرشية

صورة الحمض 
النووي من عينات 
مرجعية من أفراد

 العائلة

املطابقة باستخدام 
الحمض النووي

تقييم حاالت 
التطابق

إعداد صورة 
بيولوجية

عنارص تدعم 
تحديد الهوية

الشكل 2 يعتمد تحديد الهوية بواسطة الحمض النووي عىل حاالت التطابق بني صور الحمض النووي التي 
أُنشئت باستخدام الرفات البرشي والعينات املأخوذة من أقارب الضحايا. ويجب تقييم حاالت التطابق 
الناتجة عن مقارنة قواعد البيانات باستخدام جميع صور الحمض النووي العائلية املرجعية املتاحة، وذلك 
الرفات البرشي  لتقييم الداللة اإلحصائية للتطابق. ويتم تقليل احتامل الخطأ يف تحديد هوية أصحاب 
إذا أمكن تدعيم نتائج مطابقة الحمض النووي بواسطة تحديد الصور البيولوجية وأشكال تحديد الهوية 

األخرى.
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البرشي  الرفات  أصحاب  هوية  لتحديد  النطاق  املحدودة  الربامج  ويف 
بواسطة الحمض النووي والتي تتضمن عدًدا قلياًل من األشخاص، تكون 
لتأكيد  النووي  الحمض  استخدام  عند  يتم  ملا  جًدا  مشابهة  العملية 
عمليات التحديد املبديئ لهوية الرفات البرشي. ومع ذلك، عندما يتضمن 
برنامج تحديد الهوية املئات أو حتى اآلالف من األشخاص غري محددي 

الهوية، فهناك اعتبارات إضافية عىل النحو التايل:
بواسطة 	  البرشي  الرفات  أصحاب  هوية  تحديد  لربنامج  بالنسبة 

النووي، ينبغي تقييم ما ييل فيام يتعلق بحجم الربنامج  الحمض 
ونسبة  رفاتهم،  استعادة  يُحتمل  الذين  األشخاص  نسبة  وتكلفته: 
الرفات الذي ميكن بواسطته تكوين صورة الحمض النووي، ونسبة 
من  كاٍف  عدد  عىل  الحصول  ميكن  الذين  املفقودين  األشخاص 

العينات املرجعية من أقاربهم لتحديد هوية رفاتهم؛
يجب أن تفوق الفائدة اإلضافية املتوقعة من الربنامج، أي اإلمكانية 	 

الواقعية لتحقيق تحديد الهوية، التكلفة اإلضافية لالسرتاتيجية التي 
تستخدم تحليل الحمض النووي وما تتسم به من تعقيد؛

الرفات 	  من  العينات  آالف  أو  مئات  مع  التعامل  مهمة  ستتجاوز 
معظم  قدرات  صعوبات،  عىل  تنطوي  ما  غالبًا  التي  البرشي، 
املختربات. لذلك، قد يكون من الرضوري زيادة إمكانيات املرافق 

القامئة أو االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ العمل؛
غري 	  للتأثري  مسبق  اهتامم  إیالء  يجب  السابقة،  للنقطة  بالنسبة 

والتقنية  الطبية  والخدمات  القانونية  الخدمات  عىل  املقصود 
تنفيذ  يؤدي  قد  املثال،  سبيل  عىل  بالفعل.  املوجودة  الرشعية 
الطبية  العلوم  الربنامج إىل استنزاف الخربات املتاحة يف  مثل هذا 
املحلية  الرشعية  والتقنية  الطبية  الخدمات  من  الرشعية  والتقنية 

وجعلها غري قادرة عىل التعامل مع القضايا الجنائية اليومية؛
أعىل 	  املطلوبة  والرقابة  الجودة  لضامن  املقبولة  املستويات  تكون 

املشكالت  بسبب  النطاق  واسعة  برامج  مع  التعامل  عند  بكثري 
املتفاقمة الناجمة عن أي أخطاء يف إدارة العينات ومعالجتها، مبا 
أو  النووي،  الحمض  تكوين صورة  أو يف  العهدة،  يف ذلك تسلسل 

تفسريها، أو مقارنتها؛
هوية 	  لتحديد  النطاق  واسعة  الربامج  اكتامل  يستغرق  سوف 

العنف  سياقات  أو  النزاعات  أعقاب  يف  البرشي  الرفات  أصحاب 
األخرى عدة سنوات، ومن املرجح أن ال يتم تحديد هوية جميع 
لعائالت  الحقيقة  هذه  توضيح  ويجب  املفقودين.  األشخاص 
املفقودين، والسلطات التي تضطلع بالعمل، والسلطات/ املنظامت 

التي متّول العمل؛

الفصل 3
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هوية 	  تحديد  برنامج  يف  النووي  الحمض  تحليل  إلدخال  ميكن 
أصحاب الرفات البرشي الذي استخدم وسائل غري علمية لتحديد 
الهوية أن يكشف وجود أخطاء سابقة يف تحديد الهوية. ومن ثم، 
فإنه يستحسن التفكري يف كيفية التعامل مع أي أخطاء قد تكتشف 

يف تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي؛
االعتبار 	  يف  التطابق  حاالت  بتقييم  الخاص  اإلطار  يأخذ  أن  يجب 

األعداد الكبرية من املقارنات، ومن ثم احتامل وجود حاالت تطابق 
عرضية؛

الحمض 	  صور  ملقارنة  كمبيوتر  لربنامج  حاجة  هناك  تكون  سوف 
النووي املأخوذ من األقارب والرفات البرشي )انظر 2.3(. وتتجاوز 
عملية املطابقة هذه نطاق العمل العادي يف معظم املعامل الطبية 
األخرى،  العمليات  جميع  مع  الحال  هو  وكام  الرشعية.  والتقنية 

ينبغي التحقق من صحة تقنية املطابقة لضامن قوتها؛
البرشي، 	  الرفات  أصحاب  هوية  تحديد  يف  أخطاء  تحدث  عندما 

تقدمها  التي  الطلبات  فإن  األخطاء،  هذه  مثل  يُعتقد حدوث  أو 
الحكومات أو املنظامت أو األفراد إلعادة فحص الرفات الذي سبق 
النووي يجب  الحمض  تحديد هوية أصحابه بغرض إجراء تحليل 

البت فيها عىل أساس كل حالة عىل حدة؛و
ينبغي أن تكون هناك »اسرتاتيجية خروج« ميكن من خاللها إنهاء 	 

العملية عندما تتجاوز التكلفة والتعقيد املنفعة االجتامعية.

للغاية  ومتداخالً  مفكًكا  مفتتًا/  العظمي  الهيكل  رفات  يكون  عندما 
املمكن  فمن  آخرين(،  ألشخاص  العظمية  الهياكل  بعنارص  )مختلطًا 
استخالص  ميكن  عندما  النووي،  الحمض  تحليل  استخدام  بني  الجمع 
الحمض النووي وتكوين صورته بنجاح، وأساليب العلوم الطبية والتقنية 
للهيكل  )املورفولوجي(  الظاهري  الشكل  تحليل  مثل  األخرى،  الرشعية 
العظمي، للمساعدة يف إعادة تجميع العنارص. ومن شأن إعادة تجميع 

الرفات البرشي أن تحقق ما ييل:

3.3 إعادة تجميع الرفات البرشي
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زيادة عدد الرفات املادي الذي ميكن إعادته إىل العائلة، والذي قد 	 
يكون له أهمية ثقافية كبرية؛

إىل جانب التحليل األنرثوبولوجي، الذي ميكن أن يساعد يف تحديد 	 
الحد األدىن لعدد األشخاص الذين اختلط رفاتهم.

الرفات  مع  للتعامل  اسرتاتيجيات  وجود  إىل  حاجة  مثة  أن  والحقيقة 
أصحاب  هوية  تحديد  سيتم  هل  املثال،  سبيل  عىل  واملختلط.  الجزيئ 
جميع الرفات البرشي املستعاد، أم سيقترص األمر عىل تلك األجزاء التي 

ميكن التعرف عليها يف الجسم أو األنسجة من حجم معني؟

أصحاب  هوية  تحديد  عملية  تشمل  أن  احتامل  هناك  يكون  عندما 
الرفات البرشي أطرافًا مختلفة، رمبا تعمل يف بلدان مختلفة ووفًقا ألطر 
قانونية مختلفة، فإنه ينبغي السعي للحصول عىل موافقة مسبقة فيام 

يتعلق مبا ييل:
والتخزين 	  الجمع  ذلك  يف  مبا  العينات،  لتداول  اللوجستية  اآلثار 

والنقل وتسلسل العهدة؛
العينات 	  جمع  عن  مسؤولة  تكون  عامة  تنسيقية  هيئة  وجود 

وتوصيفها ونقلها وتحليلها. ويف حالة عدم وجود مثل هذه الهيئة 
ومن  اإلجراءات،  تلك  اتخاذ  كيفية  تحديد  يجب  فإنه  التنسيقية، 

الذي يجب أن يحددها مسبًقا وفًقا للصالحيات؛
بروتوكوالت لتحليل املواد، وآليات ملقارنة النتائج؛	 
املعايري املستخدمة لتحديد الهوية؛	 
)إعادته 	  النهايئ  وتوزيعه  ونقله  الرفات  مبلكية  تتعلق  مسائل  أي 

إىل الوطن(؛
ويجب 	  والعينات.  البرشي  الرفات  عن  إنشاؤها  تم  التي  البيانات 

التعامل معها وفًقا للقواعد التي تنظم حامية البيانات الشخصية 
والرفات البرشي، والتي تشمل حامية بيانات ما قبل الوفاة وعينات 

الحمض النووي ونتائج تحليلها )انظر: القسم السادس(.

4.3 التعاون بني أطراف متعددة

الفصل 3
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البيولوجية  املواد  لجمع  التقنية  الجوانب 
وتخزينها

.4

يتمثل أحد متطلبات أي عملية لتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي 
باستخدام تحليل الحمض النووي يف أن تؤخذ املواد البيولوجية التي يتم 

جمعها وتحليلها من:
الرفات البرشي؛	 

أو من 
أقارب الشخص املفقود؛	 
أو من
العينات البيولوجية التي خلفها الشخص املفقود، يف شكل عينات 	 

طبية أو بقايا بيولوجية أخرى.

من املبادئ األساسية يف جميع األعامل الطبية والتقنية الرشعية أنه يجب 
للعهدة  وقوي  مَؤّمن  تسلسل  وجود  لضامن  إجراءات  هناك  تكون  أن 
يكون  التي  الربامج  نفسه عىل  املبدأ  وينطبق  يجري جمعها.  أدلة  ألي 
وليس  العائالت  ملصلحة  البرشي  الرفات  أصحاب  هوية  تحديد  فيها 
لالستخدام يف املحاكم. وقد يؤدي عدم الحفاظ عىل تسلسل العهدة إىل 
املكلومة. وينبغي  العائلة  أفراد  الرفات إىل  إعادة مجموعة خاطئة من 
األدلة  لكل  منتظمة  بيانات  بطاقات  وضع  العهدة  تسلسل  يتضمن  أن 
األدلة  فيها  وجدت  التي  األماكن  »ترتيب  لتوضيح  املناسبة  والوثائق 
الذي تم جمعها  الوقت  الذين كانت بحوزتهم منذ  املادية، واألشخاص 
فيه إىل وقت تقدميها يف املحاكمة«.1 وعند تحديد هوية أصحاب الرفات 
البرشي، قد تُقدم األدلة عن طريق إجراءات قانونية بخالف املحاكمة، 
ومع ذلك، يف كلتا الحالتني، قد يتأثر قبول األدلة عىل نحو مامثل إذا مل 

يكن تسلسل العهدة مَؤّمًنا وقويًا.

1.4 تسلسل العهدة

 Wild, S.E., ed., Webster’s 1 وايلــد، ويس. إي. قامــوس ويبســر العاملــي الجديــد للقانــون

 ،John Wiley & Sons, Inc دار جــون وايــيل وأبنائــه ،New World Law Dictionary
ــرييس، 2006. ــني، نيوج هوبوك

الفصل 4
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2.4 جمع الرفات البرشي لتحليل الحمض النووي

إىل  والتفكك  التحلل  يف  النووي  الحمض  يبدأ  شخص،  أي  وفاة  بعد 
قطع صغرية. وإذا كان تحلل الحمض النووي كبريًا، يصبح التحليل بالغ 
الصعوبة، بل ومستحياًل يف بعض األحيان. ويتوقف التحلل بشكل كبري 
البيئات  مثل  البيئات،  بعض  إن  إذ  الوفاة؛  بعد  للجسم  يحدث  ما  عىل 
تساعد  النووي، يف حني  للحمض  للغاية  مدمرة  تكون  والرطبة،  الدافئة 

بعض البيئات األخرى الباردة والجافة عىل الحفاظ عليه.

الرخوة برسعة  األنسجة  النووي يف  الحمض  يتحلل  الظروف،  يف معظم 
كبرية. ومع ذلك، عند استعادة الرفات البرشي بعد الوفاة بوقت قصري، 
تحليل  إلجراء  الرخوة  األنسجة  من  عينة  أخذ  املمكن  من  يكون  قد 

الحمض النووي.

كانت 	  إذا  مبارشة،  الوفاة  بعد  الرخوة  األنسجة  جمع  يجب 
لدى  يكون  أن  ويجب  النووي.  الحمض  تحليل  ستُستخدم إلجراء 
بوضوح  محددة  إجراءات  األمر  بهذا  تكليفها  املحتمل  السلطات 
العلوم  يف  املتخصصني  املوظفني  تدريب  ويجب  العينات،  لجمع 
الطبية والتقنية الرشعية/ املوظفني الطبيني عىل جمع هذه العينات.

ميكن أن تحتفظ األنسجة العضلية بالحمض النووي. وتعتمد الفرتة 	 
الظروف  عىل  فيها  موجوًدا  النووي  الحمض  يظل  التي  الزمنية 
البيئية. ففي املناخ الحار، ميكن أن يبدأ التعفن وما يصاحبه من 
تحلل للحمض النووي يف غضون ساعات، يف حني يف الظروف األكرث 
بعد  العضلية  األنسجة  من  النووي  الحمض  أخذ  ميكن  برودة، 
عدة أيام من الوفاة، بل وبعد مدة أطول من ذلك بكثري يف بعض 

الحاالت.
من 	  قليلة  كميات  النووي سوى  الحمض  تكوين صورة  يتطلب  ال 

أخذ  يجب  أنه  إىل  املنشورة  التوجيهية  املبادئ  وتويص  العضالت. 
غرام واحد من العضالت.2 ويف معظم الحاالت، توفر 100 ملليغرام 
النووي  الحمض  من  عينة  مكعب(  ملليمرت   4-3( األنسجة  من 

ألغراض التحليل.

1.2.4 جمع األنسجة الرخوة

2 يــويص »دليــل تبــنيُّ ضحايــا الكــوارث، مبــادئ توجيهيــة« الصــادر عــن اإلنرتبــول، ولجنــة 

ــا  ــغ غراًم ــة تبل ــذ عين ــي بأخ ــة الرشع ــم الوراث ــة لعل ــة الدولي ــووي يف الجمعي ــض الن الحم
ــة يف امللحــق )أ(. ــر: املنشــورات التقني ــة.. انظ ــة العميق ــن األنســجة العضلي ــًدا م واح
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ذلك، ألن 	  أمكن  كلام  العميقة  األنسجة  من  العينات  يجب جمع 
العضالت السطحية قد تتعرض للتلوث بسبب التالمس مع الحمض 

النووي من جثث أخرى.
حيثام أمكن، ينبغي تكرار أخذ العينات من أجزاء أخرى من الجسم 	 

ال تظهر عليها أي عالمات ظاهرية للتعفن أو التحلل.
يجــب تخزيــن عينــات العضــالت يف ظــروف مــن شــأنها أن تحــد 	 

مــن أي تحلــل آخــر يف الحمــض النــووي. وتتمثــل أبســط طريقــة 
لتخزيــن األنســجة يف التجميــد عنــد -20 درجــة مئويــة )ويف 
ــد -80  ــة عن ــإن األنســجة املخزن ــة، ف ــق الالزم ــر املراف ــة توف حال
درجــة مئويــة تكــون أكــرث ثباتًــا(. وإذا تعــذر التخزيــن املســتمر 
ــرتات  ــن لف ــه يفضــل التخزي ــر، فإن يف درجــات حــرارة دون الصف
ــة  ــد- اإلذاب ــة، ألن دورات التجمي ــات مئوي ــد 4 درج ــرية عن قص

ــووي. ــل الحمــض الن ــرية تحل ــد وت تزي
هناك شكل بديل وبسيط للحفظ هو التخزين يف اإليثانول برتكيز 	 

ويقلل  للحفظ.  أخرى  محاليل  األسواق  يف  أيًضا  وتتوفر   ،%95
إىل  الحاجة  األخرى  الحفظ  ومحاليل  الكحول  من  كل  استخدام 

التربيد.3
أمكن، 	  حيثام  للرقابة،  خاضعة  ظروف  يف  العينات  أخذ  ينبغي 

لتجنب أي تلوث محتمل.
يف بعض الظروف، لن يكون من املناسب أخذ عينات من األنسجة 	 

العضلية، وذلك ألسباب عملية أو ثقافية. وتشمل املصادر األخرى 
الشعر  النووي  الحمض  الستخالص  األنسجة  يف  تتوغل  ال  التي 
واملسحات  األظافر،  وقصاصات  الجذور،  ذلك  يف  مبا  املنتزع، 
املأخوذة من الفم. وميكن تخزين هذه العينات بالطريقة نفسها 
املتبعة يف تخزين األنسجة العضلية. عىل الرغم من ذلك، سيكون 
من الصعب يف معظم الحاالت تحليل هذه العينات، ويزيد احتامل 

فشل التحليل عنه عند استخدام عينات العضالت.
ضعيفة 	  مصادر  الوفاة  بعد  الدم  وعينات  الجلد  عينات  تكون 

للحمض النووي.

عينات  من  النووي  الحمض  استخالص  إمكان  يف  شك  هناك  كان  إذا 
العضالت، فإنه يوىص بأخذ عينة من األنسجة الصلبة )انظر أدناه(.

3 انظر: املنشورات التقنية يف امللحق )أ(.
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2.2.4 جمع مواد الهيكل العظمي وتخزينها

تكون الخاليا املوجودة داخل األنسجة الصلبة )العظام واألسنان( مدمجة 
كبري  حد  إىل  ومحمية  البيولوجية  املعادن  من  كثيفة  مصفوفة  داخل 
الصلبة  األنسجة  تعمل  أن  ميكن  ثم،  ومن  والتحلل.  التعفن  آثار  من 
كمصدر للحمض النووي.4 ومن املستحسن أخذ عينات األنسجة الصلبة 
الحمض  الحصول عىل صورة  إمكانية  زيادة  البرشي بغرض  الرفات  من 
استعادة  يف  تأخري  هناك  يكون  حيث  الحاالت،  من  كثري  ويف  النووي. 
الرفات البرشي، غالبًا ما تكون عنارص الهيكل العظمي هي كل ما هو 
متاح ألخذ العينات. وهناك عدد من النقاط التقنية التي يجب وضعها 

يف االعتبار عند جمع األنسجة الصلبة:
يجب أن تتم استعادة رفات الهياكل العظمية باالستعانة بالتقنيات 	 

حاالت  ويف  واألنرثوبولوجيا.  الحفريات  يف  املستخدمة  املناسبة 
آثار  الرفات بشكل غري كامل واختالطه إىل  استعادة  كثرية، تؤدي 
سلبية عىل تحليل الحمض النووي، ورمبا ضياع فرص تحديد هوية 
بعض  أصحاب  هوية  تحديد  يف  الخطأ  إىل  باإلضافة  األشخاص، 

الرفات البرشي؛
النووي. 	  للحمض  أفضل مصدر  األسنان  تكون  الحاالت،  معظم  يف 

ومن الناحية املثالية، يجب أخذ اثنني من األسنان، التي ال تحمل 
أي دليل عىل خضوعها للعالج او تعرضها للتسوس، مثل التجاويف 
للتفضيل:  التايل  الرتتيب  حسب  التحليل  أجل  من   ،)cavities(

الرضوس، ثم الطواحن، ثم األنياب، ثم القواطع؛
ال ينبغي أخذ األسنان التي لها خصائص ميكن أن تساعد يف تحديد 	 

الهوية، عىل سبيل املثال األسنان األمامية التي ميكن مقارنتها بصورة 
للشخص املفقود. وإذا مل تكن هناك بدائل، ينبغي توثيق خصائص 
األسنان بشكل كامل، مبا يف ذلك مقارنتها مع الصور الفوتوغرافية، 

قبل عملية االستخالص؛
األنسجة 	  من  النووي  الحمض  استخالص  طرق  معظم  تستخدم 

الصلبة نحو 100 ملليغرام من املواد، ومع ذلك، فإن بعض األساليب 
املنشورة تستخدم ما يصل إىل 10 غرامات.5 ومن شأن بعض املعرفة 
بعملية االستخالص التي سيستخدمها املخترب أن تساعد يف توجيه 

إجراء أخذ العينات؛

4 انظر: املنشورات التقنية يف امللحق )أ(.

5،2007 انظر: دافورين وآخرينDavoren et al،         يف امللحق )أ(.
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تحتوي كل العظام عىل الحمض النووي، ولكن بعض العظام تحفظ 	 
الطويلة،  العظام  وتُعد  غريها.  من  أفضل  بصورة  النووي  الحمض 
وخاصة عظام الفخذ، أفضل مصدر للحمض النووي بعد األسنان. 
 .)3 )الشكل  الطويلة  العظام  منتصف  من  قطاع  أخذ  ويجب 
ويكفي أخذ جزء يبلغ نحو 2-5 سم، باستخدام معظم بروتوكوالت 
ويوىص  متعددة.  استخالص  عمليات  إجراء  إلتاحة  االستخالص 
املناشري  أن  إال   ،)®Stryker )منشار  طبي  قص  منشار  باستخدام 
ينبغي  ال  )مالحظة:  الطبي.  املنشار  يتوفر  مل  إذا  ستكفي  األخرى 
األنرثوبولوجي  التقييم  األمر سيعيق  العظام عرضيًا ألن هذا  نرش 

للامدة، مثل تقديرات طول القامة(؛
هذه 	  ويف  الفخذ.  عظم  فحص  سيتعذر  الظروف،  من  العديد  يف 

الساق  قصبة  العينات هو:  التفضيل ألخذ  ترتيب  يكون  الحاالت، 
والشظية، ثم العضد، ثم الكعربة، ثم الزند؛

يف الرفات البرشي غري املتحلل بشكل كبري، توفر أجزاء من الضلوع 	 
مصدًرا جيًدا للحمض النووي يسهل نسبيًا أخذ عينة منه كجزء من 

الفحص بعد الوفاة؛
بعد أخذ عينات من العظام أو األسنان من الرفات البرشي، يكون 	 

النووي.  الحمض  تحلل  من  املزيد  ملنع  مهاًم  املناسب  التخزين 
وتتطلب العينات املأخوذة من رفات برشي سليم نسبيًا التخزين 
يف درجات حرارة منخفضة، وتبلغ الدرجة املثالية -20 درجة مئوية، 

وذلك ملنع منو امليكروبات؛

ــوذ  ــاع مأخ ــكل 3- قط الش
ــذ ــم الفخ ــن عظ م
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يجب أيًضا تخزين العينات املأخوذة من العظام »الجافة« األقدم 	 
األمر ممكًنا عمليًا يف  يكون هذا  مئوية. ورمبا ال  -20 درجة  عند 
حرارة  درجة  يف  العينات  تخزين  وميكن  السياقات،  من  العديد 

الغرفة، غري أن تحلل الحمض النووي سيستمر يف هذه الحالة؛و
إذا كان التجميد غري ممكن، يجب أن تبقى العينات باردة وجافة 	 

وترية  تزيد  فسوف  رطبة،  العينات  أصبحت  وإذا  اإلمكان.  قدر 
النشاط امليكرويب تحلل الحمض النووي.

عند استعادة الرفات البرشي وإمكان تحليلها باستخدام تقنيات تحديد 
للمقارنة  النووي، فمن الرضوري وجود عينات مرجعية  الحمض  صورة 
من أجل توفري حاالت التطابق. والنوع األكرث شيوًعا للعينة املرجعية هو 
العينات املأخوذة من أحد األقارب البيولوجيني. ويف بعض الحاالت، ميكن 

استعادة األدلة البيولوجية التي تخص الشخص املفقود وتحليلها.

يشـرتك األقـارب البيولوجيـون يف نسـبة مـن حمضهـم النـووي. وتحـدد 
درجـة القرابـة مقـدار مـا يشـرتك فيـه شـخصان مـن التكويـن الـورايث 
لهـؤالء األقـارب. ويشـرتك اآلبـاء واألبنـاء يف نصـف حمضهـم النـووي، 
ويشـرتك الشـخص أيًضا، يف املتوسـط  ، يف ربع حمضه النووي مع أجداده 
وأحفـاده. ومـا مل يتـم إجـراء تحليـل الحمـض النـووي امليتوكونـدري أو 
الحمـض النـووي للكروموسـوم Y )انظـر القسـم الثـاين(، ميكـن إجـراء 
أقـوى مقارنـات الحمـض النـووي باسـتخدام عينـات مـن آباء األشـخاص 

املفقوديـن وأبنائهـم.6

ويثري جمع العينات من األقارب عدًدا من القضايا األخالقية والقانونية 
التي يستعرضها القسم السادس. وعند التخطيط لربنامج لجمع العينات، 

يجب مراعاة ما ييل:
تعتمد العينات املرجعية التي ينبغي جمعها عىل الظروف املحيطة 	 

قلياًل  املفقودين  األشخاص  عدد  كان  فإذا  املفقودين.  باألشخاص 
أو  الوالدين  أحد  من  واحدة  مرجعية  بعينة  يكتفى  فقد  نسبيًا، 
األبناء، عىل الرغم من أنه من األفضل دامئًا جمع عينات مرجعية 
من اثنني عىل األقل من األقارب املقربني )الوالدان أو األبناء( متى 
أمكن ذلك. وعندما يكون عدد املفقودين باملئات أو اآلالف، يصبح

3.4 جمع عينات مرجعية لتحليل الحمض النووي

1.3.4 األقارب البيولوجيون

6 انظر: امللحق )ب(.
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لبًسا 	  البيولوجية  العالقات  لوصف  املستخدمة  اللغة  تحدث  رمبا 
باستخدام  يوىص  ولذلك  املفقودين.  وأرس  الرفات  جامعي  لدى 
الدقيقة  البيولوجية  العالقة  لتحديد  العائلة  لشجرة  مصور  عرض 
األفراد  تدريب  وينبغي  املفقود.7  والشخص  بعينه  شخص  بني 
الذين يجمعون العينات املرجعية عىل طرق إجراء املقابالت وأن 
يتمتعوا بالكفاءة يف استخدامها لتحديد الطبيعة الدقيقة للعالقات 
البيولوجية وتسجيلها. ومن األفضل االستعانة بأحد علامء الوراثة، 
الذي سيكون قادًرا عىل توضيح مدى مالءمة قريب معني كمرجع؛

العينات 	  جمع  يف  العاملون  املوظفون  يكون  أن  الالزم  من  ليس 
أن  يفضل  ولكن  الرشعية،  والتقنية  الطبية  العلوم  يف  أخصائيني 
يكون لديهم إملام بعملية أخذ العينات البيولوجية والتعامل معها، 

ومعرفة ما يرتبط بها من مسائل الصحة والسالمة؛
بغض النظر عن خلفياتهم، يجب تدريب جميع املوظفني املشاركني 	 

يف جمع العينات عىل اإلجراءات الواجب اتباعها وأهمية تسلسل 
العهدة. ومن املهم أيًضا تعليم جامعي العينات أساليب التكيف 
التعامل  عند  محالة  ال  سيواجهونها  التي  النفسية  الضغوط  مع 

املبارش مع عائالت املفقودين؛
منهجية 	  األفراد بصورة  أو  للعائالت  النفيس  الدعم  يجب تخطيط 

وتقدميه كجزء ال يتجزأ من عملية جمع العينات من أجل املساعدة 
عىل تجنب املزيد من الصدمات؛

حقيقة أن عملية تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي ال تتضمن 	 
تحليل الحمض النووي يف وقت معني ال تعني أن العينات ال ينبغي 
من  يكون  وقد  وتخزينها،  العينات  ميكن جمع  ثم،  ومن  جمعها. 
أو من الرضوري تحليلها يف وقت الحق. وينبغي توضيح  املمكن 
ذلك ألفراد العائلة، وكذلك احتامل عدم استخدام العينات. ويتوقف 
قرار امليض قدًما يف عملية جمع العينات عىل ما إذا كان هناك إطار 
قانوين ُمرٍض، مبا يف ذلك ضامن تسلسل العهدة عىل مدار العملية، 
وما إذا كان ميكن تخزين العينات وتصنيفها بشكل آمن، وما إذا 
كان هناك احتامل واقعي أن يتم تحليل العينات يف املستقبل. ومن 
حيث املبدأ، يجب أن يتمثل الهدف يف تجنب املقابالت املتعددة 
والطلبات غري املنسقة ألخذ عينات الحمض النووي. ومن ثم، فمن 
األفضل جمع بيانات ما قبل الوفاة وعينات الحمض النووي كجزء 

من املقابلة نفسها.

 ،)2.3 القسم  )انظر  كبريًا  عرضية  تطابق  حاالت  حدوث  احتامل 
من  إضافية  مرجعية  عينات  جمع  يجب  املثالية،  الناحية  ومن 

األقارب املقربني؛

7 انظر: امللحق )ج(.
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وميكن استخدام طرق مختلفة لجمع العينات املرجعية. وفيام ييل بعض 
املشكالت الفنية التي تواجه هذه العملية:

تتضمن األشكال األكرث شيوًعا لجمع العينات وخذ اإلصبع وجمع 	 
قطرات الدم عىل ورق ماص. ويجري استخدام منتج تجاري، هو 
ورق FTA®،  عىل نطاق واسع إلنشاء سجالت للمواد البيولوجية. 
وإذا مل يتوفر هذا النوع أو أي منتج تجاري مامثل، فيمكن جمع 
النشاف أو  الورق  العينات باستخدام أي ورق ماص نظيف، مثل 

ورق الرتشيح؛
بعد جمع العينات، يجب ترك بقعة )بقع( الدم لتجف متاًما ويجب 	 

أن تبقى جافة. وبعد أن تجف يف الهواء، يوىص بالتخزين يف عبوة 
الغلق مع كيس صغري  بالستيكية أو من ورق األلومنيوم محكمة 
من هالم السيليكا. وما دامت عينة الدم والورقة جافتني، سيكون 
عىل  تُجمع  التي  العينات  وتكون  نسبيًا.  مستقرًا  النووي  الحمض 
حرارة  درجة  يف  )سنوات(  طويلة  لفرتات  مستقرة   ®FTA ورق 

الغرفة؛
الدم. 	  بيولوجية بخالف  العينات باستخدام مواد  أيًضا جمع  ميكن 

يف  الفم  تجويف  من  املأخوذة  املسحات  استخدام  الشائع  ومن 
العلوم الطبية والتقنية الرشعية. ويجب تحريك املسحة بقوة عىل 
سطح الخد الداخيل لنحو 30 ثانية لجمع املادة الخلوية. وكام هو 
تركها تجف يف  يتطلب  العينة  فإن حفظ  الدم،  الحال مع عينات 
الهواء. ومبجرد أن تجف، ميكن تخزينها يف مظروف ورقي أو من 
السيليكا حتى تصل  األلومنيوم يحتوي عىل كيس من هالم  ورق 
 20- عند  املثالية،  األحوال  يف  املسحات،  تُخزن  حيث  املخترب،  إىل 
درجة مئوية. وميكن أيًضا جمع العينات من الفم باستخدام ورق 
منخفضة  التخزين يف درجة حرارة  يتطلب رشط  ال  الذي   ،®FTA

قبل التحليل؛

   8

ــن االطــالع عــىل  ــة. وميك ــان Whatman® ورق FTA® يف أشــكال مختلف ــة وامت ــر رشك 8 توف

تفاصيــل املنتجــات عــىل املوقــع: http://www.whatman.com ]تــم الدخــول عليــه يف 10 
متــوز/ يوليــو 2009[.
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إذا كان التجفيف يف الهواء غري عميل يف أثناء عملية جمع العينات، 	 
أو إذا مل تكن أجهزة التجميد متاحة للتخزين، فإن محاليل الحفظ 
وباستخدام  العينات.  تجميع  عند  بدياًل  األسواق9 توفر  يف  املتاحة 
محلول  ويضاف  بالستييك  أنبوب  يف  املسحة  توضع  الطرق،  هذه 

يؤخر عملية تحلل الحمض النووي.

يف بعض الحاالت، قد ميكن مطابقة عينات طبية أو متعلقات شخصية 
يف  األشياء  هذه  تكون  ورمبا  اليقني.  من  كبري  بقدر  مفقود  شخص  مع 

شكل:
عينات طبية، مثل عينات النسيج، وعينات الدم؛	 
الحبل الرسي، واألسنان، وأجزاء أخرى من الجسم، والتي عادة ما 	 

يتم االحتفاظ بها كتذكار يف بعض الثقافات؛
املتعلقات الشخصية، مثل فرشاة الشعر، وفرشاة األسنان، وشفرات 	 

الحالقة.

تختلف رشوط تخزين هذه البقايا حسب نوع املادة، ومع ذلك، تساعد 
جميع  عىل  الحفاظ  عىل  الجافة  والظروف  املنخفضة  الحرارة  درجات 

أنواع العينات البيولوجية.

وتتمثل امليزة الرئيسية الستخدام البقايا الشخصية يف أنها تتيح مطابقة 
الحمض النووي سواًء البسيطة أو القوية. وتكون صورة الحمض النووي 
يكون  أن  برشط  متطابقة،  البرشي  والرفات  البقايا  هذه  من  املأخوذ 
كاملة  للحصول عىل صورة  يكفي  مبا  الرفات سلياًم  النووي يف  الحمض 
له. ومع ذلك، فإنه يفضل استخدام البقايا الشخصية جنبًا إىل جنب مع 
مَؤّمن  تسلسل  يوجد  مل  ما  وذلك  املفقود،  الشخص  أقارب  من  عينات 
للعهدة. ويتيح هذا األمر اختبار هوية أصحاب هذه البقايا. عىل سبيل 
املثال، إذا تم تحليل الحمض النووي عىل شفرة الحالقة الخاصة بشخص 
مفقود، فإنه ميكن مقارنته بصورة الحمض النووي من األم، أو األب، أو 
أبناء هذا الشخص لتأكيد هوية صاحب املادة البيولوجية، التي يفرتض 

أنها من الشخص املفقود.

2.3.4 البقايا البيولوجية من األشخاص املفقودين

9 انظر: املنشورات يف امللحق )أ(.

الفصل 4
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الحمض  تحليل  يف  الجودة  ورقابة  ضامن 
النووي

.5

لضامن  صارمة  إجراءات  وضع  إىل  النووي  الحمض  تحليل  قوة  أدت 
ورقابة الجودة بغية تقليل احتامل تقديم املختربات نتائج مضللة أو غري 
صحيحة. وتتألف إجراءات ضامن ورقابة الجودة من عدة عنارص، مبا يف 
ذلك توثيق املنهجيات واعتامدها، واختبار الكفاءة الداخلية والخارجية، 
ومراجعة الحالة بشكل دوري. وميكن للمختربات إثبات التزامها باملعايري 
 ISO/IEC املواصفة  وتُعد  خارجية.  جهات  اعتامد  بواسطة  الدولية 
تنتهجها  التي  االعتامد من جهات خارجية شيوًعا  أنظمة  أكرث    17025

مختربات فحص الحمض النووي.
أصحاب 	  هوية  تحديد  عملية  إلجراء  املختربات  أحد  اختيار  عند 

إذا  بعناية فيام  النظر  ينبغي  النووي،  الحمض  الرفات عىل أساس 
من  العديد  وهناك  معتمد.  مخترب  يف  االختبار  إجراء  ينبغي  كان 
أنها مل تحصل عىل  باالحرتام غري  التي تحظى  املعروفة  املختربات 
االعتامد  عدم  يتسبب  ال  أن  ويجب  خارجية،  جهة  من  اعتامد 
بالرضورة يف استبعاد تلك املختربات من املشاركة، ما مل ينص النظام 
تكون  ال  التي  الحاالت  يف  ذلك،  ومع  ذلك.  عىل  املعني  القانوين 
فيها املختربات معتمدة من جهة خارجية، يجب العمل عىل معرفة 
تفاصيل إجراءات ضامن ورقابة الجودة. وهناك اتجاه متزايد من 
ISO/ املختربات للحصول عىل اعتامد جهة خارجية وفًقا للمواصفة
بحصول  املنظامت  مطالبة  نطاق  يتسع  واليوم،   .IEC 17025
الرشعية  والتقنية  الطبية  التحاليل  بإجراء  تكلفها  التي  املختربات 

للحمض النووي عىل هذا املعيار.

1 املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس، املواصفــة) ISO/IEC 17025:2005)E، »املتطلبــات 

العامــة لكفــاءة مختــربات الفحــص واملعايــرة«، جنيــف، 2005.
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

يجب أن تكون تقنيات جمع الحمض النووي وتحليله موضع ثقة 	 
التي  العملية  هو  العلمية  الصحة  من  والتحقق  علميًا.  وصحيحة 
يجري بواسطتها تقييم إجراء ما لتحديد مدى فعاليته وموثوقيته يف 
القضايا الطبية والتقنية الرشعية. وتشمل عملية التحقق االختبار 
وتحديد رشوط  معروفة،  متغريات  مقابل  التقنيات  لهذه  الدقيق 
استخدامها عىل العينات الطبية والتقنية الرشعية والقيود عىل هذا 

االستخدام.
ينبغي أن تضع املختربات مجموعة من الربوتوكوالت للتعامل مع 	 

جميع جوانب عملية تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي، مبا يف 
ذلك جمع الرفات البرشي وتخزينه والتخلص منه يف نهاية املطاف، 
وجمع العينات املرجعية وتخزينها والتخلص منها، ومعالجة الرفات 
البرشي والعينات املرجعية، واملقارنة والتحليل اإلحصايئ للبيانات، 

وإعداد تقارير بحاالت املطابقة وحاالت عدم املطابقة.
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القضايــا األخالقيــة والقانونيــة املتعلقــة 
لتحديــد  النــووي  الحمــض  باســتخدام 

هويــة أصحــاب الرفــات البــرشي

.6

تكون املعلومات التي يحتوي عليها الحمض النووي حساسة لكونها عاماًل 
معرفًا فريًدا، وقد تحتوي عىل معلومات عن عائلة الشخص وأقرب الناس 
الخصوصية.  يف  الحق  لضامن  صارم  بشكل  حاميتها  يجب  لذلك،  إليه. 
الحمض  من  املستقاة  املعلومات  تحتوي  أن  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
النووي عىل تفاصيل حول االستعداد الورايث لدى الشخص ألمراض معينة، 
األسباب،  ولهذه  ضده.  منحازة  التأمني  رشكات  تجعل  أن  ميكن  والتي 
فحيثام يسمح الترشيع املحيل باستخدام تحليل الحمض النووي ألغراض 
إنفاذ القانون، يف كل الحاالت تقريبًا، تم اعتامد قوانني لحامية البيانات 
الوراثية التي يتم جمعها. ومع ذلك، يفحص اختبار التكرارات الرتادفية 
البرشي،  النووي  الحمض  يف  تصنيفها  يصعب  مواضع  القيايس  القصرية 

ومن ثم ال يفيد يف تحليل االستعداد الورايث.

الوراثية.  البيانات  الدويل أي أحكام محددة لحامية  القانون  ومل ترد يف 
ويقر القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، برضورة 
املسلحة.1 ومع  النزاعات  املترضرين من  لألشخاص  توفري حامية خاصة 
تتعلق  عامة  مبادئ  سوى  هذه  القوانني  مجموعتا  تتضمن  ال  ذلك، 
ميكن  والتي  اإلنسان  وكرامة  التمييز،  وعدم  والخصوصية،  بالرسية، 

تطبيقها عىل حامية البيانات الوراثية.

للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  أكتوبر 2003، وضعت  األول/  يف ترشين 
البيانات الوراثية  والعلوم والثقافة )يونسكو( نص اإلعالن الدويل بشأن 
اإلعالن  واعتباًرا من عام 2009، كان هذا  النهائية.2  البرشية يف صيغته 
واإلعالن العاملي بشأن الجينوم البرشي وحقوق اإلنسان )1997( الصادر 
اللذان  الوحيدان  الدوليان  اإلعالنان  سابق هام  وقت  اليونسكو يف  عن 
عىل   2003 عام  إعالن  ويشدد  الوراثية.  البيانات  حامية  مسألة  تناوال 
الوراثية  للبيانات  أو حفظ  أو استخدام  أو معالجة  أن أي عملية جمع 

البرشية يجب أن تكون متفقة مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ــى،  ــم، والجرح ــن حريته ــني م ــخاص املحروم ــوص إىل األش ــه الخص ــىل وج ــذا ع ــري ه 1 يش

ــم. ــن أقاربه ــار ع ــم أخب ــس لديه ــن لي ــخاص الذي ــني، واألش ــني، والالجئ والنازح
http://:2 اليونســكو، اإلعــالن الــدويل بشــأن البيانــات الوراثيــة البرشيــة، 2003، متــاح عــىل

portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=3479&URL_DO=DO_TOP-
IC&URL_SECTION=201.html  ]تــم الدخــول عليــه يف 10 متــوز/ يوليــو 2009[.
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

وتحتوي ديباجة اإلعالن عىل بعض املالحظات التي تعكس بُعد النظر:
»... بأن للبيانات الوراثية البرشية وضًعا خاًصا بسبب طابعها الحساس، 
قدرتها  وألن  لألفراد،  الوراثية  باالستعدادات  تُنبئ  أن  ميكن  ألنها  وذلك 
التنبؤية ميكن أن تكون أعظم مام كان مقدًرا وقت جمع البيانات؛ وميكن 
أن يكون لها تأثري هام عىل األرسة، مبا يف ذلك عىل الذرية، ميتد لعدة 
تحتوي  أن  وميكن  بأرسها؛  الجامعة  األحيان  بعض  يف  ويشمل  أجيال، 
عىل معلومات قد ال تكون أهميتها معروفة حتاًم وقت جمع العينات 
أو  لألشخاص  بالنسبة  ثقافية  داللة  ذات  تكون  أن  وميكن  البيولوجية؛ 

الجامعات ...«.

يف معظم البلدان، مل تواكب الترشيعات التي تتعامل عىل وجه التحديد 
الرسيع  التقدم  التكنولوجية  التطورات  نتيجة  تنشأ  التي  القضايا  مع 
الطبية والتقنية  العلوم  النووي يف كل من تطبيقات  يف تحليل الحمض 
»اللجنة  نظمتها  تناولت حلقة عمل  الطبية. وقد  والتطبيقات  الرشعية 
جانب  إىل  الدولية  والتوصيات  االتفاقيات   2002 عام  يف  الدولية« 
املتعلقة  القانونية  املبادئ  الوطنية، وجمعت مجموعة من  الترشيعات 
جميع  يف  احرتامها  يجب  التي  والوراثية  الشخصية  البيانات  بحامية 
البحوث  من  ملزيد  نتيجة  املبادئ  هذه  تطوير  جرى  وقد  الظروف.3 

القانونية وميكن تلخيصها عىل النحو التايل:

1.6 حاميـة املعلومـات الشـخصية والوراثية: املبـادئ املقبولة 
بشـكل عام

ــة للصليــب األحمــر، »املفقــودون: العمــل لحــل مشــكلة األشــخاص  ــة الدولي 3 انظــر: اللجن

الذيــن ال يعــرف مصريهــم نتيجــة النــزاع املســلح أو العنــف الداخــيل ومســاعدة عائالتهــم، 
ــاح عــىل:  ــف، 2003 )مت ــات البــرشي«، جني ــات الشــخصية والرف ــة للبيان ــة القانوني والحامي
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5CALLJ/$File/ICRC_

ــو 2009[(. ــوز/ يولي ــه يف 10 مت ــول علي ــم الدخ TheMissing_072002_EN_1.pdf ]ت
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البيانات  ذلك  يف  مبا  الشخصية،  البيانات  جميع  بحامية  ييل  ما  يتعلق 
الوراثية:

شكل 	  يف  إما  املفقود،  الشخص  خلفها  التي  البيولوجية  العينات 
عينات طبية، أو بقايا بيولوجية أخرى. وتعني »البيانات الشخصية« 
أي معلومات تتعلق بشخص محدد الهوية أو ميكن تحديد هويته؛

يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بصورة عادلة وقانونية؛	 
يجب الحصول عىل موافقة الشخص عىل جمع البيانات الشخصية 	 

واستخدامها، إال إذا اقتضت مصلحة عامة كبرية أو حامية املصالح 
الحيوية للشخص املعني خالف ذلك؛

رضوري 	  هو  ما  عىل  ومعالجتها  الشخصية  البيانات  جمع  يقترص 
للغرض املحدد وقت جمع البيانات أو قبل ذلك؛

ال ينبغي جمع البيانات الحساسة ومعالجتها إال باستخدام ضامنات 	 
مناسبة؛

ينبغي أن تكون البيانات الشخصية دقيقة، وكاملة، ومحدثة عىل 	 
النحو الالزم للغرض الذي تستخدم من أجله؛

حساسية 	  تناسب  التي  األمنية،  الضامنات  تحمي  أن  ينبغي 
املعلومات، البيانات الشخصية؛

نقلها 	  أو  عنها،  الكشف  أو  الشخصية،  البيانات  استخدام  يجوز  ال 
ألغراض أخرى بخالف األغراض التي ُجمعت من أجلها دون موافقة 
حامية  أو  كبرية  عامة  مصلحة  اقتضت  إذا  إال  املعني،  الشخص 

املصالح الحيوية للشخص املعني خالف ذلك؛
ال يجوز نقل البيانات الشخصية إال إىل أطراف ثالثة تحرتم مبادئ 	 

حامية البيانات الشخصية؛
يجب حذف البيانات الشخصية مبجرد استيفاء الغرض من جمعها، 	 

لفرتة  بها  االحتفاظ  يجوز  ذلك،  ومع  رضورية.  تعد  ال  عندما  أو 
محددة إذا لزم األمر ملصلحة الشخص املعني، أو إذا كانت رضورية 

ألداء املهام اإلنسانية للمنظمة التي جمعت البيانات؛و
البيانات الشخصية. 	  الوصول إىل  ينبغي منح الشخص املعني حق 

وينبغي أيًضا السامح بالحق يف الطعن يف دقة البيانات واكتاملها، 
وإدخال تعديالت عليها حسب االقتضاء.

الفصل 6



42

األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

العينات  باستخدام  التحديد  وجه  عىل  التالية  املبادئ  مجموعة  تتعلق 
البيولوجية وصور الحمض النووي الناتجة عنها:

عنها 	  والكشف  واستخدامها  النووي  الحمض  صور  جمع  يخضع 
للقواعد املتعلقة بحامية البيانات الشخصية؛

معني 	  لغرض  إال  وتحليلها  النووي  الحمض  عينات  جمع  يجوز  ال 
ومحدد بوضوح؛

تحليل 	  طريق  عن  البرشي  الرفات  أصحاب  هوية  تحديد  ينبغي 
الحمض النووي عندما تكون طرق التحقيق األخرى غري كافية؛

ال ميكن أخذ عينات الحمض النووي وتحليلها إال مبوافقة مستنرية 	 
املصلحة  كانت  إذا  إال   ،)2.6 القسم  )انظر  املعني  الشخص  من 
العامة العليا تقتيض خالف ذلك. ويجب أن تقترص املصلحة العامة 
العام، وتقترص، يف حالة  األمن  أو  الجنائية  التحقيقات  العليا عىل 
الوفاة، عىل تحديد هوية أصحاب الرفات البرشي. ويجب أن يكون 

الغرض املحدد هو التحديد املبارش لهوية الشخص املعني؛
تدريبًا 	  املدربني  األفراد  عىل  النووي  الحمض  عينات  أخذ  يقترص 

مناسبًا؛
ال تُستخدم معلومات الحمض النووي التي يتم جمعها والكشف 	 

عنها إال للغرض الذي تم تحديده يف وقت جمع العينات أو قبل 
ذلك؛

ينبغي تدمري عينات الحمض النووي وصوره أو حذفها بعد استيفاء 	 
الغرض الذي ُجمعت من أجله، ما مل تكن مطلوبة ألغراض ذات 

صلة؛
لديها 	  التي  املختربات  يف  إال  النووي  الحمض  تحليل  إجراء  يتم  ال 

القدرات التقنية املناسبة والتي تطبق تدابري ضامن/ رقابة الجودة؛
حامية 	  وسجالته  وصوره،  النووي،  الحمض  عينات  حامية  ينبغي 

كافية من الوصول واالستخدام غري املرصح بهام؛و
أو 	  نقلها  أو  عيناته  أو  النووي  الحمض  صور  عن  الكشف  يتم  ال 

مقارنتها إال يف سياق التعاون الدويل للغرض املحدد وقت جمعها، 
التي  الحاالت  يف  إال  املعنيني،  األشخاص  ومبوافقة  ذلك،  قبل  أو 

يحددها القانون.
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2.6 املوافقة املستنرة

عندما يُطلب من األقارب التربع بعينات مرجعية، ينبغي تقديم تفسري 
لسبب جمع املادة البيولوجية للشخص الذي يُبدي موافقته، وذلك بلغة 
يفهمها الشخص العادي قدر اإلمكان. ويجب أن يكون قادًرا عىل فهم 
مدى تأثري عملية جمع العينات عليه. ورمبا يقال إن األشخاص قد أبدوا 

موافقة مستنرية إذا فهموا ما ييل:
سبب جمع العينات وكيفية عمل برنامج تحديد الهوية؛	 
الجوانب العملية للمشاركة يف الربنامج والفوائد املرجح أن يحصلوا 	 

عليها من املشاركة؛
مبادئ 	  واحرتام  واستخدامها،  بهم  املتعلقة  البيانات  إدارة  كيفية 

حامية البيانات )انظر القسم 1.6(؛
تفاصيل استامرة املوافقة التي يستوفونها؛	 
كيفية تلقيهم املعلومات يف أثناء برنامج تحديد الهوية؛و	 
أن املشاركة طوعية، وأن بإمكانهم االنسحاب من الربنامج إذا غريوا 	 

رأيهم الحًقا، وأنهم ليسوا بحاجة إلبداء أي سبب النسحابهم.

ويجب إعطاء املشاركني تفاصيل االتصال يف حال أرادوا طرح أي أسئلة 
أو االنسحاب من الربنامج.

ويتعني أن يحول رشط املوافقة املستنرية دون إكراه األشخاص عىل تقديم 
عينات ضد رغبتهم.

الفصل 6
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األشخاص املفقودون وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

امللحق )أ(: املنشورات املتعلقة باستخالص الحمض النووي من األنسجة البرشية وحفظه

مبادئ توجيهية الستخدام علم الوراثة الرشعي لتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

الوراثة  لعلم  الدولية  للجمعية  التابعة  النووي  الحمض  لجنة   ،Prinz, M. et al وآخرون  وإم.  برينز، 
 Forensic الوراثة الرشعي يف تحديد هوية ضحايا الكوارث«، مجلة  الرشعي، »توصيات بشأن دور علم 

Science International: Genetics، آذار/ مارس 2007، املجلد 1، العدد 1، صفحة 12-3.

بودول، ويب.، وبييرب، وإف. آر.، وأيزنربغ، وإيه. جيه. »جوانب العلوم الطبية والتقنية الرشعية للكوارث 
Budowle, B., Bie-  الجامعية: اعتبارات اسرتاتيجية لتحديد الهوية البرشية عىل أساس الحمض النووي
 ber, F.R., Eisenberg, A.J, Forensic aspects of mass disasters: strategic considerations for
DNA-based human identification” ، مجلة Legal Medicine، متوز/ يوليو 2005، املجلد 7، العدد 

4، صفحة 243-230.

املنظمة الدولية للرشطة الجنائية، دليل تبنُّ ضحايا الكوارث، مبادئ توجيهية، 2009. متاح عىل:
 http://www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Guide.asp ]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 

.]2009

الرشعية  والتقنية  الطبية  العلوم  الستخدام  دليل  الجامعية:  الوفيات  حوادث  للعدالة،  الوطني  املعهد 
 National  Institute of Justice, Mass Fatality Incidents: A Guide for Human للتعرف عىل الرفات
 http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/199758.htm :متاح عىلForensic Identification، 2005

]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 2009[.

املعهد الوطني للعدالة، الدروس املستفادة من أحداث 11/ 9: تحديد الهوية بواسطة الحمض النووي 
National Institute of Justice, Lessons Learned from 9/11: DNA ،يف حوادث الوفيات الجامعية

 

النووي يف  الحمض  بواسطة  الهوية  تحديد  لعمليات  التوجيهية  املبادئ  الدم،  لبنوك  األمريكية  الجمعية 
 AABB Guidelines for Mass Fatality DNA Identification Operations حاالت الوفيات الجامعية

http://www.aabb.org :2009)، متاح عىل

حفظ األنسجة الرخوة

غراهام، وإي. إيه. إم.، وتورك، وإي. إي.، ورويت، وجي. إن، »حفظ الحمض النووي لألنسجة الرخوة يف 
درجة حرارة الغرفة لالستخالص الرسيع للحمض النووي: إضافة إىل مجموعة أدوات محققي تحديد هوية 
 Graham, E.A.M., Turk, E.E., Rutty, G.N. , »Room temperature DNA الكوارث«  ضحايا 
 preservation of soft tissue for rapid DNA extraction: An addition to the disaster victim
identification investigators toolkit«، مجلة Forensic Science International: Genetics، كانون 

الثاين/ يناير 2008، املجلد 2، العدد 1، صفحة 34-29.

(

Identification in Mass Fatality Incidents، 2006. http://www.massfatality.dna.gov :متاح عىل
]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 2009[.
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كيلباتريك، ويس. دبليو، »الحفظ غري املربد ألنسجة الثدييات الستخالص الحمض النووي: تقييم أساليب 
 Kilpatrick, C.W, Non-cryogenic preservation of mammalian tissue for DNA »التخزين
 ،40 العدد   ،Biochemical Genetics مجلة   ,extraction: An assessment of storage methods

2002، صفحة 62-53.

استخالص الحمض النووي من مواد الهيكل العظمي

إدسون، وإس. إم. وآخرون، »تحديد هوية املوىت: مواجهة حقائق التحديد الرسيع لرفات الهيكل العظمي 
Edson, S.M. et al, Naming the Dead: Confronting the realities of rapid iden-  املتحلل«

tification of degraded skeletal remains، مجلة Forensic Science Review، املجلد 16، العدد 1، 
2004، صفحة 89-64.

الكاملة  اإلزالة  بواسطة  العظام  النووي بكفاءة عالية من  الحمض  وآخرون، »استخالص  إم.  لوريل، وأو. 
Loreille, O.M. et al, High efficiency DNA extraction from bone by total dem- «للمعادن

ineralization ، مجلة Forensic Science International: Genetics، حزيران/ يونيو 2007، املجلد 1، 
العدد 2، صفحة 195-191.

دافورين، وجيه. وآخرون، »الطريقة الفعالة الستخالص الحمض النووي من أجل اختبار التكرارات الرتادفية 
 Davoren, J. et al, Highly effective DNA »القصرية لرفات الهياكل العظمية من املقابر الجامعية
 extraction method for nuclear short tandem repeat testing of skeletal remains from
mass graves، مجلة Croatian Medical Journal، آب/ أغسطس 2007، املجلد 48، العدد 4، صفحة 

.485-478

امللحق )أ(
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امللحق )ب(: القيمة اإلحصائية لألقارب البيولوجيني لتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي

إذ يشرتكون يف نصف  األبناء(،  )اآلباء/  املبارشين  البيولوجيني  األقارب  عينات مرجعية من  بجمع  يُنصح 
الحمض النووي للشخص املفقود. ويوضح الرسم البياين التايل فائدة وجود مجموعات مختلفة من األقارب. 
أن  من  الرغم  وعىل  الهوية.  تحديد  يف  األقارب  عينة  فائدة  زادت  املئوية،  النسبة  قيمة  ارتفعت  وكلام 
العينات املأخوذة من األقارب املبارشين توفر أعىل احتامل لتحديد الهوية، فإنه ال يزال من املستحسن 
جمع عينات مرجعية من أكرث من قريب لتقليل احتامل حدوث تطابقات زائفة )من قبيل املصادفة( بني 

األقارب والرفات البرشي.

                            

% 99.8

% 98

% 99.4

% 99.91

% 99.9

% 99.996

% 99.95

% 99.996

% 99.993

% 96.7

% 99.99

% 99.994

احتامل تحديد الهوية*املرجع من العائلة

أحد اإلخوة األشقاء )أخ أو أخت(
أخ أو أخت وعمة )أو عم(

أخ أو أخت وعمتان أو عاّمن من الجهة نفسها من العائلة
أخ أو أخت وعمة وعم من جهات مختلفة من العائلة

أخ أو أخت شقيقان وأخ أو أخت غري شقيقني
أخ أو أخت واثنان من اإلخوة أو األخوات غري األشقاء )من األم 

نفسها،  ومن آباء مختلفني(
شقيقان أو شقيقتان

والد/ ابن
أخ أو أخت ووالد

أب وأخ أو أخت ألم
أب واثنان من اإلخوة أو األخوات ألم

أب وخالة
ثالثة أجداد

أربعة أجداد
ثالثة أجداد وأخ أو أخت

% 94.4

% 97.8

% 92.1

الجدول رقم 1 متوسط   احتامل تحديد الهوية،* مع األخذ يف االعتبار احتامل مسبق لتحديد الهوية بنسبة 10% )أي أنه قبل 
تحليل الحمض النووي، يكون هناك احتامل بنسبة 10% أن يرتبط املتوىف بصلة قرابة بالعائلة التي يجري اختبار حمضها 
النووي(. وتحققت هذه النتائج باستخدام 15 موضًعا عىل التكرارات الرتادفية القصرية، املتضمنة يف مجموعة أدوات تعزيز 
تفاعل البوليمرياز املتسلسل لتحديد الهوية Kit Amplification PCR Identifiler ، )رشكة Applied Biosystems، فوستري 

سيتي، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية(.

Brenner, C.H., Reuniting El Salvador fam-  البيانات مستقاة من: بريرن، ويس. إتش، »جمع شمل عائالت السلفادور«
ilies. متاح عىل: http://dna-view.com/ProBusqueda.htm ]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 2009[.
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امللحــق )ج(: مثــال عــىل شــجرة عائلــة ميكــن إدراجهــا يف ســجل لجمــع املــواد البيولوجيــة 
مــن أقــارب املفقوديــن

استناًدا إىل النموذج الوارد يف الدروس املستفادة من أحداث 11/ 9: تحديد الهوية بواسطة الحمض النووي 
 Lessons Learned from 11/9: DNA Identification in Mass Fatality،يف حوادث الوفيات الجامعية
 www.DNA.gov :التي نرشها املعهد الوطني للعدالة، الواليات املتحدة األمريكية. متاح عىل ،Incidents
]تم الدخول عليه يف 10 متوز/ يوليو 2009[. ويرجى من املانحني وضع دائرة حول موضعهم عىل شجرة 

العائلة لتقليل األخطاء يف تسجيل صلتهم بالشخص املفقود.

 

الشخص املفقود

ابنابن ابنةابنة

الزوجة الثانيةالزوجة األوىل

والد الزوجة 
األوىل

والدة الزوجة 
األوىل

والد الزوجة 
الثانية

والدة الزوجة 
الثانية

أخت غرأختأخ
شقيقة

أخ غر
شقيق

أخ غر
شقيق

أخت غر
شقيقة

زوج األماألب البيولوجىزوجة األب األم البيولوجية

جدة األمجد األمجدة األبجد األب

امللحق )ج(



املهمة

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــري متحيــزة ومحايــدة 
ومســتقلة، تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حاميــة أرواح وكرامــة 
وتقديــم  العنــف  حــاالت  مــن  وغريهــا  املســلحة  النزاعــات  ضحايــا 

املســاعدة لهــم.
وتبــذل أيًضــا اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة 
ــادئ اإلنســانية العامليــة وتعزيزهــا.  بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملب
أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد متّخضــت عنها 
ــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر.  ــات جنيــف والحركــة الدولي اتفاقي
وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة يف حــاالت 

النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف.
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