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التي  ثوقةالمو هي أكثر األساليب العناصر الرئيسية لتحديد الهويةمن المتعارف عليه دوليا أن 

ل عليها علم األسنان ’’و‘‘ االحتكاكنقاط تحليل ’’هي  العناصروهذه تأكيد الهوية. ل يُعوَّ

تلف مخ لوصفالتالية  وتُستخدم على نطاق واسع الرموزُ ‘‘. البصمة الوراثية’’و‘‘ الجنائي

 أساليب تحديد الهوية.
 

 المحدَّدات الرئيسية للهوية

تحليل البصمة  طب األسنان الجنائي االحتكاك طتحليل نقا

 الوراثية

   

 

 ة:هويتحديد التحليل نقاط االحتكاك يشكل مؤشرا موثوقا ل أن تدل علىثمة أسباب ثالثة 

)باطن القدم  وأُخمص القدمإن نقاط االحتكاك على سطح راحة اليد )الكف واألصابع(  . 1

فتشكيالت نقاط االحتكاك هذه ال تتكرر بين اإلنسان فريدة من نوعها.  في جسمواألصابع( 

لتحديد هوية شخص ما أو  االستعانة بهاهذا يتيح بالتالي طابعها الفريد و شخص وآخر

 .استبعاده

إن نقاط االحتكاك على سطح راحة اليد وأُخمص القدم في جسم اإلنسان ثابتة منذ الوالدة إال  . 2

تضررت بشكل دائم أو تحللت بشكل كبير. وتتشكل األعراف الجلدية في مرحلة تكّون إذا 

على حالها حتى بعد الوفاة. وتُعاود النمو بنفس النمط في أعقاب جروح طفيفة الجنين وتظل 

 هذه التغيرات تسهمفر الجروح األشد خطورة عن ندبة دائمة. ويمكن أن سبينما يمكن أن ت

 .استبعادهفي تحديد هوية شخص ما أو  على الدوام

يمكن تصنيف أنماط نقاط االحتكاك على األصابع )بصمات األصابع( وتقّصيها. وبما أن  . 3

دة وتسجيلها بطريقة منهجية في قاع ترتيبها في فئات فمن الممكن أيضاتصنيفها ممكن، 

 بسهولة واالطالع عليها مجددابيانات أو ضمن مجموعة. ويمكن في مرحلة الحقة تقّصيها 

 : أساليب تحديد الهوية12التذييل 
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 الهوية. ألغراض المقارنة وتحديد

ين لمتوفّ ن الضحايا افي تبيّ  تجعل استخدامهاإن البنية والسمات الفريدة ألسنان اإلنسان وفكيه 

وتسجيلها وقت إجراء فحص ما بعد  بيانات األسنان الحصول على ويمكن .أمرا ممكنا واألحياء

الذي عالج  األسنانأو طبيب و/الوفاة ومقارنتها ببيانات ما قبل الوفاة التي يوفرها الطبيب العام 

في جوف الفم وتستطيع تحمل الكثير من  بشكل جيدواألسنان محمية  الضحية خالل حياتها.

 مواد هي األشد صالبة من األسنان وتتألف أو بعدها. أثناءهاالوفاة أو  قبلالتأثيرات الخارجية 

ى عل ،نالتبيّ  ألغراض البالغة األهمية ،ها، بحيث تظل سماتوقدرة على المقاومة داخل الجسم

الترميمية  العالجات فيويصح ذلك بوجه خاص  .الرخوةأنسجة الجسم  تتحللعندما  حالها

ت والبدال ،وزراعة األسنان وإجراءات نفق الجذر، ،والتيجان ،الحشوات)لألسنان  والتجميلية

مالعالجات هذه  ألن الثابتة والمتحركة( السنية ومن  .دةعلى ح فرد لحالة كل تبعا خصيصا تُصمَّ

 سمات تشريحية أخرى حتى لو لم تكن قد أجريت عالجاتب مقارنة البياناتالممكن أيضا 

 ن.بيانات مفيدة ألغراض التبيّ  لألسنان، وتوفر تلك السمات أيضا

لم ع يمكن ألخصائيي ،بعد الوفاة وما قبلهاما  سجالتمقارنة بيانات األسنان في  ومن خالل

 :التوصل إلى االستنتاجات التالية ين ضحايا الكوارثن بتبّ ييالمعناألسنان 

 ( يقين مطلق بأن سجالت ما بعد الوفاة وما قبلها تعود إلى نفس هناك تحديد الهوية

 الشخص(؛
 بيانات ما بعد الوفاة وما قبلها، في سماتالبين بعض تطابق هناك ) الهوية مرجح تحديد 

 ؛(ةمحدودبيانات ما بعد الوفاة أو ما قبلها أو كليهما  ولكن
  ولكن بيانات ما بعد الوفاة أو ما قبلها أو تحديد الهوية غير مستبعد) الهوية ممكنتحديد ،

 (كليهما محدودة
 سجالت ما بعد الوفاة وما قبلها تعود ألشخاص مختلفين(؛ تحديد الهوية مستبعد( 
  مقارنة سجالت ما بعد الوفاة وما قبلها(.عدم كفاية األدلة )ال يمكن 

ائيو يستطيع أخصن الهوية، إلى مقارنة سجالت ما بعد الوفاة وما قبلها من أجل تبيّ  وباإلضافة

من  معيشتهأو نمط  شخص ماتوفير استنتاجات بشأن بعض جوانب حياة  علم األسنان أيضا

اة قواعد بيانات ما قبل الوفي تقصّ  عندمة تكون هذه االستنتاجات قيّ  وقد خالل فحص األسنان.

ن ذلك ، فمن شأأن الضحية شخص بالغ اعتُبروعلى سبيل المثال، إذا  عن مضاهاة محتملة. بحثا

اإلنسان  فأسنان الوفاة. قبلجوانب معينة من قواعد بيانات ما ب تنحصرمعايير البحث  يجعلأن 

 كّونالتمراحل  ويمكن االستفادة منحتى البلوغ، وفي الرحم  تكّونهمراحل مختلفة منذ تمر ب

لى حتوي األسنان والفكين عوقد ت العمر الزمني للجثة عند الوفاة. األسنان لتقدير‘‘ بزوغ’’و

و ألقية و/أو مكتسبة تفيد في تقدير األصل العرقي للشخص، أو العادات الغذائية، خ  سمات 

 قد يكون من الممكن، بناء على نوع عالج األسنان القائم. والمتعلقة بصحة الفم الممارسات

 هذه ويمكن استخدام التي تعود إليها ضحية بعينها. المحتملة أو المنطقة المحتمل البلد معرفة

 تحليل البصمة الوراثية 3.1.12
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ما قبل لعن بيانات محتملة  في قاعدة البيانات نطاق البحث لتضييق أو حصر ئذالمعلومات بعد

 لجثة بعينها. مطابقة الوفاة

 من المعلومات الوراثية كبيراتشكل البصمة الوراثية مصدرا موثوقا لتحديد الهوية ألن جزءا 

ويختلف بالتالي من  ،ويعود لشخص محدد دون سواه من نوعه فريدالخلية  تتضمنهاالتي 

 .الحقيقيةالتوائم شخص آلخر باستثناء 

تحلال م في الحاالت التي يكون فيها الرفات البشري ويمكن إجراء اختبار البصمة الوراثية حتى

 جثة.ال أشالءبشكل جزئي أو كلي. ومطابقة البصمة الوراثية هي أفضل طريقة لتحديد هوية 

. هاوسرعة إجرائاالختبارات  جودة ، ما يضمنتحليل البصمة الوراثية بطريقة مؤتمتةويمكن 

نات يّ ، أو العالبيولوجيين إلى سمات األقارب استنادا البصمة الوراثية المطابقة بين يمكنو

أسلوب تحديد  وهذه المقارنة هي .الشخصيةالمرفوعة من الشخص المعني أو من أغراضه 

ع، بصمات األصاب تسجالبعكس المقارنة المباشرة ) والمستقل عنالهوية الرئيسي والوحيد 

 .األسنان( تسجال

أشالئها ومن مواد/مصادر مرجعية  من الجثة أو ويتطلب تحليل البصمة الوراثية أخذ عيّنة من

معروفة لمقارنتها. وينبغي إرسال العيّنات إلى مختبر معت مد وتحليلها وفقا لمعايير دولية ومقارنة 

السمات بعيّنات مرجعية معروفة )مع العلم بأن هذه العيّنات قد ال تكون متماثلة إذا كان منشؤها 

 أحد األقارب البيولوجيين(.
 

‘‘ ثانوية’’جودة في حين أن صفة  أقل عناصرعلى أنها  العناصر الثانوية لتحديد الهوية يُنظر إلى

دات الرئيسيةإذا كانت و تحيل إلى معنى المؤقت. ديد قد تتيح، منفردة أو مجتمعة، تحلهوية ل المحدِّّ

هوية الشخص المتوفي بطريقة موثوقة وسريعة، تُستخدم المحدّدات الثانوية عموما عندما يتعذر 

تحديد الهوية بشكل مأمون وقابل للتحقق باستخدام المحددات الرئيسية. وقد توفر المحددات 

ى االت التي يكون فيها الوصول إلالثانوية مجتمعة معلومات كافية لتحديد الهوية في بعض الح

الوسيلة الوحيدة لتحديد هوية الشخص  فتكون بذلكأو غير متاح،  محدوداالمحددات الرئيسية 

عدم إهمال المعلومات التي يمكن أن توفرها المحددات الثانوية، المتوفي. لذا، من األهمية بمكان 

 أثناء جمع بيانات ما قبل الوفاة.
 

 تحديد الهويةاألساليب الثانوية ل

 األدلة/المالبس طبية معلوماتبيانات شخصية/

 األساليب الثانوية لتحديد الهوية 2.12
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 أوارجية خسمات : يمكن تصنيف المعلومات الطبية التي سيُصار إلى جمعها في فئات مختلفة

لقيةداخلية،  ضيةو ،مكتسبة أو وخ  ر  ات . ويتولى جمع هذه المعلوممتصلة بتغيرات طبيعية أو م 

 خدماتاالستعانة ب لعل من المستحسن، ولكن أخصائيون عاملون في المجال الطبيبشكل رئيس 

ي ف الفريق المكلف بجمع البيانات الطبية ضمن أخصائي في علم األدلة الجنائية أنثروبولوجي

 قبل الوفاة. مرحلة ما

مجموعة من البيانات األساسية )العمر، نوع الجنس،  على وصف الشخص المعني ويشتمل

 ناتالبياوقد توفر  على خصائصه المحددة التي تميّزه عن غيره.الطول، االنتماء العرقي( و

عن  معلومات جوهرية   واستئصال األعضاء جراحياوعالمات المرض الطبية مثل الندوب 

العمليات الجراحية الشائعة  ي الحسبانأن تُؤخذ فيجب في هذا السياق، و .الطبي للضحية السجل

األرقام الفريدة الموجودة على  وتشكل .)مثل استئصال الزائدة( مميِّّزةتُخلِّّف بضعة آثار التي 

 ة.تحديد الهويفي  موثوقةوسائل  طراف االصطناعية األخرىواألالقلب  أجهزة تنظيم ضربات

 هوية الضحية. تفيد أيضا في تحديدوالشامة والتشوهات قد كما أن الوشم 

ن األشخاص الذي يوفرون بيانات ما قبل الوفاة )غالبا ما يكونون أقرباء  نباستخدام خريطة، يدّوِّ

لقية الخارجية التي ال تكون في العادة مشتركة لدى عموم  مقربين من الضحية( السمات الخ 

مثل شكل الرأس أو  منها تدوين األكثر شيوعا المفيدالناس. وهذه السمات عديدة ولكن من 

د يكون ، ولكن قمعرفة لون عينيه نادرا ما تفيدالشخص المعني،  وفاةخصائص العينين. وبعد 

ل قد تكون، الصدر وفيوكذلك حجم وشكل أنفه.  حدقتيهشكل  من المهم معرفة قية التشوهات الخ 

 تقّوس الركبتينمثل  األطراف، تُلحظ أشكال متغيرة وفيمن الخارج. ظاهرة  لعظمياللهيكل 

أو أصابع قدم أو وجود أصابع يد أو أصابع قدم إضافية أو حتى التصاق  وعدم وجود أصابع يد

 وباألخص أصابع القدم. ببعضها، أصابع اليد

عن عمليات جراحية أو وقد تُعزى السمات الخارجية المكتسبة إلى أمراض أو تكون ناجمة 

في شكل ندوب أو تشوهات  أثر الصدمة، غالبا ما يظهر الحالة األولى. وفي تجميلتقنيات 

عظمية، ولكن يمكن لألقارب أو الطبيب العام اإلشارة أيضا إلى أّي أمراض سرطانية جلدية 

  معلومات طبية  1.2.12

  علم األمراض  2.2.12
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و الجراحية أالعمليات . وفي حالة أو بطني أربينوعا ما. ومن الشائع أيضا وجود فتق  خطيرة

أمرا شائعا  أصبح ، هناك فئتان رئيسيتان هما الثقب والوشم. فثقب شحمة األذنتقنيات التجميل

. كما يمكن أن عدةإال إذا كانت هناك ثقوب  إليهمن اإلشارة  تُذكرللغاية عند النساء وال فائدة 

ن ، ولكن ال يزال مقرائن. وثقب شحمة األذن عند الرجال هو أمر شائع نسبيا األذنأقراط  تشكل

 الباغوبما أنها تُصورَّ الجسم تقريبا  مختلف أنحاء إحداث ثقوب في. ويمكن إليهالمفيد اإلشارة 

وم شائعة والوش .فقد تتوفر أدلة موثقة عنها – قد يكون شديد االنفتاحصاحبها  على اعتبار أن –

ة زاالجتماعية. وإذا كانت هذه الوشوم مميّ  الطبقات على اختالفللغاية أيضا لدى كال الجنسين 

 اختيار وشوم شائعة أو شعبية ولكن ،إلى حد كاف، فيمكن أن تسهم في تحديد هوية شخص ما

وعادة ما  ة.ية تجميليمليات جراحقد يتعين االستعانة بأخصائيين لكشف عو .أهميتهاقد يقلل من 

شيوعا هي  األكثر والعملياتالجلد.  طيّاتفي أو  الجسم ثنايا مخفية في اندوبهذه العمليات تترك 

 اناأحياألصول تحمل  يُجرى حسب يكشفها تشريح   أن يمكن وهذه الزرعات التي. ثديينزرع 

ألطراف ل بالنسبة. واألمر مماثل أيضا بطريقة موثوقة الهويةما يتيح تحديد  رقما تسلسليا،

 .االصطناعية

ولكن قد يتعين إجراء تشريح كامل و/أو تصوير وقد تكون السمات الداخلية مفيدة للغاية 

 ولكشفويُشجع على إجراء كليهما ألنهما متكامالن.  لكامل الجسم. طبقي حاسوبيشعاعي/

لقية أو المكتسبة في الهيكل العظمي، يُجرى تصوير طبقي حاسوبي، في حين أن  التغيرات الخ 

التين، وفي كلتا الح التشريح التقليدي غالبا ما يكون أكثر مالءمة لألنسجة الرخوة مثل األمعاء.

يجب أن تكون بيانات ما قبل الوفاة دقيقة، وسيكون من الضروري والمفيد المقارنة بين الصور 

عية أو الطبقية الحاسوبية لما قبل الوفاة وما بعدها. ويمكن أن يضطلع األنثروبولوجي اإلشعا

لقية  هنا بدور قيّم في هذا المجال. ومن غير الممكن إعداد قائمة شاملة باألمراض والتشوهات الخ 

األمراض والتشوهات األكثر شيوعا وأهمية من أجل تحديد الهوية التي يتعين مراعاتها ولكن 

دت عل في الملفات الطبية التي أُ . ويجب أن تُسجَّ جراحية لعملية استدعت الخضوعتلك التي هي 

سور والمرارة والرحم وكذلك الكاستئصال الزائدة الدودية  أثناء جمع بيانات ما قبل الوفاة عملياتُ 

والزرعات مثل التي تطلبت الخضوع لعملية ووضع أطراف اصطناعية ومسامير وبراغ. 

 كل عامبش تتضمنألنها  ،بل حاسمة مفيدة للغاية،يمكن أن تكون  القلب ظيم ضرباتأجهزة تن

 المتوفي. الشخص يمكن أن يفيد في تحديد هويةرقما تسلسليا 

األنثروبولوجي األخصائي بعلم األدلة  يهتمفي إطار الفريق المعني بمرحلة ما قبل الوفاة، 

البيانات  مع تتداخل إلى حد بعيد ، وهي جوانبالجنائية بالجوانب المتصلة بالتغيرات الجسدية

لبة أ على األنسجة الصالتغيرات التي تطرويركز األنثروبولوجي على التي يجمعها الطبيب. 

روبولوجي األنث وال سيما ،األنسجة الرخوةب المتصلةبالتغيرات  بالرغم من خبرته الواسعة أيضا

 البحث عنبباإلضافة إلى ذلك، يُعنى هؤالء األخصائيون في مجال التشريح. و تدريبااتبع الذي 

ض أمرا تبعات ويركزون على. اصطناعيةأطراف  وجود بصرف النظر عنأثار لكسور سابقة 

  علم األنثروبولوجيا  3.2.12
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 بطرلتحقق من صحتها تتيح حوادث يمكن ا كشف العظمي سعيا منهم إلىوصدمات على الهيكل 

 التي ُجمعت في مرحلة ما بعد الوفاة. باألدلةاألسرة  ُجمعت منالملفات الطبية أو البيانات التي 

أجل  من خالل مرحلة ما قبل الوفاة لشخص مفقود األشعةالحصول على صور  أيضا ومن المفيد

ب الجيومثل  ساحات العظميةالمبين المقارنة أو  ،الداخلي العظمي الهيكل مثلإجراء مقارنات 

 األنفية.
 

بس، الالموالتي يعثر عليها على جثث الضحايا )مثل الحلي،  األغراضتشمل هذه الفئة جميع 

  .(وثائق الهوية الشخصيةو

بعض  إلى أناالنتباه  ولكن من المهم .هوية الضحية لتبيّنهامة  قرائنوقد توفر الحلي المنقوشة 

ة هوية الجثة في حوز وثائقتكون قد  مثال،إلى جثة معينة ) بالفعلقد ال تعود  المادية األدلة

 قد أو قد تكون األدلة إلى شخص آخر؛عيرت لحلي أو المالبس قد أُ أو قد تكون ا؛ شخص آخر

 غةأهمية بالللحلي و .جثة أخرى( آخر، أو كيس في كيس ُوضعت أثناء جمعها، عن غير قصد،

زة في الغار’’الضحية )مثل أقراط الثقب أو خواتم الزفاف  جثة علىُوجدت إذا  تحديد الهويةفي 

 ‘‘.اللحم

دات  إلى أقصى حد ممكن، ينبغي أن يسعى المحققون إلى  الثانويةولتعزيز فوائد هذه المحدِّّ

دام استخاالطالع على معلومات مفصلة عن األغراض ذات الصلة وتوثيقها في سجالت. ومع أن 

تشكل أدلة دامغة في قضايا  فإنها قدالكثير من هذه الحاجيات قد يكون شائعا عند عامة الناس، 

دات الثانوية المذكورة أعاله. دعميمكن استخدامها فيها من أجل   أشكال أخرى من المحدِّّ
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