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  1/6 الصفحة الرسمي فقطلالستخدام  –اإلنتربول 

 

 لم يترَجم هذا النص ولم يراَجع في قسم الترجمة العربية في المنظمة
 البصمة الوراثيةفريق الخبراء المعني برصد 

 مبادئ الممارسات الفضلى:
 

 توصيات إلنشاء قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي

  

ن ددا اتعتبدداثات يضددم   متبعددا تصددميما منا ددباة هدد ا الوةي دد البصددمة الوثاةيددةاملعددب برصددد  فريددخ اددااء اإلن بددو  أعددد  
 لحمض النووي.لوالتوصيات الرئيسية للبلدان األعضاء يف اإلن بو  الراغبني يف إنشاء قاعدة بيانات وطنية 

  ا الوةي ة هب املعباجلمهوث يضم 

 الشرعيثؤ اء خمتاات الطب  •

 إنفاذ ال انون أجهزة ثؤ اء  •

 لسيا اتاصنع املعنية بالسلطات ال انونية و  •

  لطات العدالة اجلنائية األارى •
 

 موجز

حمدض الندووي. للالوةي ة حملة عامة ع  اتعتباثات اليت ينبغي معاجلتهدا عندد إنشداء قاعددة بياندات وطنيدة ه ا  ت د م
الدديت البصددمة الوثاةيددة أنددوا   ويفيف جمدداتت العدالددة اجلنائيددة   احتدداو  الددبقي حت ي هدد الدديت مدد  املهددم الن ددر يف النتددائ 

واألشددا  املددو لني ا دتددام املعلومدات الدواثية يف قاعددة البياندات  يدةكيفويف   يتم إيثاجهدا يف قاعددة البياندات  
 ه ا ال راثات. إبقغ  وآلية ا تددامها
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 البصمة الوراثيةالهدف من قاعدة بيانات 

العدالددة اجلنائيددة مدد  اددق   يدداية يف لحمددض النددووي يف حت يددخ نتددائ  إ ابيددة لإنشدداء قاعدددة بيانددات وطنيددة  يسدداهم
مجموعدة كبد ة الصوثة التحليلية للحمض الندووي عدا م اثنتهدا مال دثة على ت ييم ف. ثيعهااجلرمية و  حاال دثة على 

  يفإنفاذ ال انون  قد تعز  لحمض النووي أارى لصوث حتليلية ل بياناتم  

  اتعتداءاتغ ها م  جرائم ال تا واتعتداءات اجلنسية و  غراثمكافحة اجلرمية اخلط ة، على  •

  السطو و رقة السياثات غراث عمليات، على اجملتمعتؤةر جدا يف املتكرثة اليت مكافحة اجلرمية  •

 اجلرمية كمجزء م   لسلة  مساثح بني ربطالجلرمية وك لك يف ا توث طهم حتديد اجلناة احملتما •

  ظلما مم  التح يخ وتائة احملكوم عليه مشتبه هبم أفراي إ الة •

  بشرية جمهولة اهلويةالرفات الاألشدا  املف ويي  و املساعدة يف حتديد هوية  •

هتريددددب األشدددددا  واإلثهددددا  وات دددداث  غددددراثعددددابرة للحدددددوي، علددددى ال ميددددةر أنددددوا  معي نددددة مدددد  اجلمكافحددددة  •
 باملددثات 

 إنشاء أياة قوية وفعالة م  حيث التكلفة يف جما  مكافحة اجلرمية. •

 

 البصمة الوراثيةمحتويات قاعدة بيانات 

 .اجلرمية ثحامس وصوث حتليلية م  ألفراييف العاية على صوث حتليلية م  االبصمة الوثاةية  بيانات قاعدة تويحت

ت  ديما مد  ي هدرون يثجدات عاليدة مد   ،مرتكيب اجلرائم الناشدطني م البصمة الوثاةية  عينات على احلصو  ينبغي
   البصمة الوثاةيةعينات وتشما جمموعة اجملرمني امللزمني بت دمي . نزعة معاوية اإلجرام

  عنيفة أو اط ة جرائم باثتكا  نياملدان األفراي •

 املمتلكات ما ة ب جرائم باثتكا  املدانني األفراي •

  ‘‘توقيفهم’’أو  ‘‘اتشتباا هبم’’نتيمجة  عينات امللزمني بت دمي األفراي •

 املتطددوعني الوطنيددة البصددمة الوثاةيددة بيانددات قاعدددة يف إيثاجهددم أيضددا ميكدد  الدد ي  األفددراي مدد  أاددرى فئدداتوتشددما 
 اجملهويل اهلوية  واملتوفني واملف ويي 

الصدوث  حتديدد املهدم ومد . البيولوجيدة املدواي أندوا  مجيدع مد  عيندات اجلرميدة ثحامسد بياندات قاعددة تتضم  أن وينبغي
  التح يخ يف نتائ ال احلصو  على أفضا أجا م  ةبوتية قيمة هلا اليت املواي م  النووي لحمضالتحليلية ل

ت بدد  البياندات، قاعددة ها يفوا د ياي هدات ييمع  الصوث التحليلية للحمض الندووي و  لبحثا ايهوألغراض تس
  الشروط م  ديم  ا تيفاء ع
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تكددون  تُر ددى املعدداي  املنا ددبة  يف مددا يتعلددخ بددتيثار معلومددات أاددرى، مددا يف ذلددك املعلومددات الشدصددية. •
 الصوث التحليلية للحمض النووي مرتبطة  محديات هوية فريدة 

تكددون الصددوث التحليليددة للحمددض النددووي بددنعلى جددوية عكنددة مددع إيثار عدددي كبدد  مدد  املوا ددع الصددبغوية  •
 )أي الكرومو ومية( 

 بغوية مثق تُر ى املعاي  املنا بة لتحميا الصوث التحليلية اجلزئية، كاحلد األيىن لعدي املوا ع الص •

 املطابخ   البصمة الوثاةيةحُتد ي يثجة الصرامة املطلوبة يف املطاب ة وت اثير  •

 
 املدتلفة هبدف اجلرمية ثحامسبني  ربطبال تسمح  ليم قانوين تطاثبالبصمة الوثاةية  بيانات قاعدةعندما ترتبط 

 التعر ف إىل ومساثح اجلرمية هبدف األفراي بنيوالربط  ،ال ائم على املعلومات ات تدباثية حفظ األم  أمناط حتديد
 (.1 الشكا)يف ظا غيا  أي عققة هلم  اب ة معروفة  يافر األ بني ربطالو  احملتملني، اجلناة

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البصمة الوثاةيةالفر  املتاحة عند البحث يف قاعدة بيانات   1الر م البياين ثقم 
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 قاعدة بيانات الحمض النووي

 

 

 قاعدة بيانات اجلناة

 نات م  مسرح اجلرميةعي   عي نات م  األفراي

“ 
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 االعتبارات

 التشريع
يف وثا ددد  أ دددات متدددني علدددى  هاوا دددتددام البصدددمة الوثاةيدددةمجيدددع األنشدددطة املرتبطدددة بتنشددداء قاعددددة بياندددات  ت دددوم

تشدريعات جديددة أو  إث داء ،بلدداحلكدم املت بدع يف كدا لن دام  اهد ا األمدر، تبعد بقد يتطل دو التشريعات والسيا ات. 
املعتمددددددة يف شددددد  يف النمددددداذر ال انونيدددددة  الكامندددددة اتاتقفدددددات ألنإيادددددا  تعدددددديقت علدددددى التشدددددريعات ال ائمدددددة 

 مجددععمليددة  أن تددن  مال ددوانني  علددىالبيانددات علددى املسددتوى الددوطب.  ددب  حتددو  يون تبدداي  قدددمسددتويات احلكددم 
بشددنن التعريفددات  اتالتوجيهدد أن ت ددد ميف قاعدددة البيانددات، وكدد لك  هاوا ددتددام الصدوث التحليليددة للحمددض النددووي

بدددات نددات، ومتطل  مسددرح اجلرميدددة، املشددتبه بدده، اجملددرم اخلطددد (، وإجددراءات مجددع العي   ومنهددا ال انونيددة للمصددطلحات )
ال دوانني  علدىيف قاعددة البياندات.  الدواثية ، وأم  املعلوماتهاتدم   بالصوث التحليلية للحمض النووي أو اتحتفاظ

تطددو  الد ي ت ددد م بده م البصددمة الوثاةيدة ميكدد  البحدث يف، مدا إذا أي)املسددموح هبدا البحدث عمليددات  أن حتدد ي أيضدا
 سرح اجلرمية(.اخلاصة مالبصمة الوثاةية  اعدة بيانات ألغراض م اثنته ب

 

 إدارة الجودة
 هداوينبغدي تطبي  يهدا،حمدض الندووي واحلفداظ علللالة ة فع  إياثة اجلوية هي عاما ثئيسي يف بناء قاعدة بيانات وطني  

ل دد أصدبح . املسدؤولية، و لسدلة البصدمة الوثاةيدةصدوث عملية، ما يف ذلك مجع العينات، وحتليا ال مجيع مراحا على
 وعداية مدا يسدتند إىل معيداث اتعتمداي ،البصمة الوثاةيدةاأليلة اجلنائية املعنية بامل بو  ملرافخ  امل ياتاعتماي املدتاات 

املدتدددا شدددرطا للمشددداثكة يف أن مدددة قاعددددة بياندددات  اعتمددداي (. يكدددونISOلمن مدددة الدوليدددة للمعددداي  )ل 17025 ثقدددم
إياثة اجلددددوية عمليددددات إياددددا   تشددددماأن  ت بدددددعلددددى مسددددتوى إياثة قواعددددد البيانددددات، و الوطنيددددة.  البصددددمة الوثاةيددددة

 مددثق ،  لحمددض النددوويالصددوث التحليليددة لن ددام آيل لتحميددا  ا ددتددام عدد  طريددخمددات، البيانددات لضددمان يقددة املعلو 
 س ة.ت  املالتسميات  اعتماي وأ

 التبادل الدولي

الدددويل  تبدداي المدد  املهددم الن ددر يف فوائددد  ،لحمددض النددوويلقاعدددة بيانددات وطنيددة إلنشدداء   دددثاتالتطددوير   دديا  يف
 صدددوث تبددداي  ذلدددك ألن إمكانيدددةاإلن بدددو .  مدددةالددد ي تتيحددده من  التبددداي ى غدددراث ن دددام لدددع ،البصدددمة الوثاةيدددة لصدددوث

مزيدددد مددد  لليويل تعدددز  إجدددراءات إنفددداذ ال دددانون يف مجيدددع أ ددداء العدددا .  علدددى نطدددا  عنهدددا والبحدددث البصدددمة الوثاةيدددة
ملعلومددات  الدوليددةبوابددة ال -ميثددا  اإلن بددو   اتط ددق  علددىميكدد   البصددمة الوثاةيددةالتفاصدديا حددو  تبدداي  معلومددات 

البصدمة الوثاةيدة قاعددة بياندات يف  والتبداي  لبحدثا بشدنن توصديات – الفضدلىومبداي  املماث دات  البصمة الوثاةيدة
 .ةالدولي
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تطلبات م بولة لتباي  البيانات م اليت تليب املعاي  على النحو املبني يف ه ا الوةي ة البصمة الوثاةيةصوث  تستويف
 . البصمة الوثاةيةاخلاصة معلومات  وابة اإلن بو الدويل، ما يف ذلك ب

 الموارد

األعضاء يف اإلن بو  الراغبة يف إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي الن ر يف التكدالي  املاليدة  البلدانعلى 
هلدددد ا املشددددرو . فهدددد ا املشددددرو  ينطددددوي علددددى متطلبددددات يف جمدددداتت املددددواثي البشددددرية والتدددددثيب وهيكليددددة تكنولوجيددددا 

نتها. باإل ددافة إىل ذلدددك، تتطلدددب العمليدددات الددديت  ددب شدددراؤها وصددديا اإللك ونيدددةاملعلومددات مدددا يف ذلدددك األن مددة 
ذات الصدددلة ب اعددددة البياندددات تطدددوير أو احلصدددو  علدددى ن دددام منا دددب إلياثة البياندددات ومطاب تهدددا. الن دددام األكثدددر 

 مددد  ادددق وميكددد  احلصدددو  عليددده  CODIS البصدددمة الوثاةيدددةاجلدددامع ملؤشدددرات  ن دددامالا دددتددام ا يف هددد ا اجملدددا  هدددو 
   الفدثايل. اتمكتب التح ي 

 األخالقيات

قددددثة مثبتددددة علدددى يعدددم إنفدددداذ ال دددانون بصدددوثة أكثددددر فعاليدددة يف  ددديا  ثي  اجلرميددددة  البصددددمة الوثاةيدددةل واعدددد بياندددات 
ل دوانني ذات الصدلة أن ت ديم توا ندا وا دحا ومكافحتها وتعزيز محايدة اجملتمدع مد  اجلرميدة. هلد ا السدبب، ينبغدي علدى ا

ا بني العوامدا الديت ذكرناهدا مد  جهدة، وحدخ الفدري باخلصوصدية وغد ا مد  ح دو  اإلنسدان ذات الصدلة وقريندة وصرحي
 الااءة. 

 الحوكمة

 اعددة ل اليوميدةياثة اإللتعزيز ة ة اجلمهدوث ينبغدي أن يكدون هنداي آليدة للرقابدة ات د اتيمجية واحلوكمدة. تشدما الرقابدة 
وجهدة  م  أجدا تدنط  تعاجل مو و  احلكومةينبغي و ع وةائخ و مة والشفافية. املساءلة العا واحلفاظ علىالبيانات 

 حبسب اإلثشايات املكر  ة يف التشريعات.   البصمة الوثاةيةقاعدة بيانات  وطري ة ا تددام

 
 للمزيد من المعلومات

  expertise/Forensics/DNA-http://www.interpol.int/INTERPOL  اإلن بو 

  groups/dna-enfsi/structure/working-ww.enfsi.eu/abouthttp://w الشبكة األوثوبية ملعاهد علوم الطب اجلنائي

CODIS analysis/codis-us/lab/biometric-http://www.fbi.gov/about  

 http://www.iso.org املن مة الدولية لتوحيد امل اييس

 www.ascld.org –The American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD)   اجلمعية
 األمريكية ملدثاء املدتاات اجلنائية

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA
http://www.enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/dna
http://www.fbi.gov/about-us/lab/biometric-analysis/codis
http://www.iso.org/
http://www.ascld.org/


 توصيات فريق اإلنتربول المعني بالحمض النووي
 

 

  6/6 الصفحة 

 
 

 www.enfsi.eu –The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)  
 الشبكة األوثوبية ملعاهد علوم الطب اجلنائي

 The Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic Laboratories 
(SMANZFL) – anzfss.org 

 كباث مديري خمتاات الطب الشرعي ات  الية والنيو يلندية 
 The Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF) – 

www.aicef.net 
 www.asianforensic.net –The Asian Forensic Sciences Network (AFSN)   الشبكة اآل يوية

 لعلوم الطب اجلنائي

 
- - - - - - - 

http://www.enfsi.eu/
http://www.aicef.net/
http://www.asianforensic.net/

