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فريق الخبراء المعني برصد البصمة الوراثية

مبادئ الممارسات الفضلى:
توصيات إلنشاء قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي
أعددد فريددخ ادااء اإلن بددو املعددب برصددد البصددمة الوثاةيددة هد ا الوةي دة متبعددا تصددميما منا ددبا يضددم ن ددا اتعتبدداثات
والتوصيات الرئيسية للبلدان األعضاء يف اإلن بو الراغبني يف إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي.
يضم اجلمهوث املعب هب ا الوةي ة
• ثؤ اء خمتاات الطب الشرعي
• ثؤ اء أجهزة إنفاذ ال انون
• السلطات ال انونية واملعنية بصنع السيا ات
• لطات العدالة اجلنائية األارى
موجز
ت دم ه ا الوةي ة حملة عامة ع اتعتباثات اليت ينبغي معاجلتهدا عندد إنشداء قاعددة بياندات وطنيدة للحمدض الندووي.
م د املهددم الن ددر يف النتددائ الدديت حتدداو الددبقي حت ي ه دا يف جمدداتت العدالددة اجلنائيددة ويف أن دوا البصددمة الوثاةيددة الدديت
يتم إيثاجهدا يف قاعددة البياندات ويف كيفيدة ا دتددام املعلومدات الدواثية يف قاعددة البياندات واألشددا
ا تددامها وآلية إبقغ ه ا ال راثات.
تاريخ النشر  1تشري األو /أكتوبر
النص األصلي :باإلنكليزية
يُنشر :باإل بانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية
2014
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الهدف من قاعدة بيانات البصمة الوراثية
يسدداهم إنشدداء قاعدددة بيانددات وطنيددة للحمددض النددووي يف حت يددخ نتددائ إ ابيددة يف العدالددة اجلنائيددة م د اددق يدداية
ال دثة على حا اجلرمية وثيعها .فال دثة على ت ييم الصوثة التحليلية للحمض الندووي عدا م اثنتهدا ممجموعدة كبد ة
م بيانات أارى لصوث حتليلية للحمض النووي قد تعز إنفاذ ال انون يف
• مكافحة اجلرمية اخلط ة ،على غراث جرائم ال تا واتعتداءات اجلنسية وغ ها م اتعتداءات
• مكافحة اجلرمية املتكرثة اليت تؤةر جدا يف اجملتمع ،على غراث عمليات السطو و رقة السياثات
•
•
•
•

حتديد اجلناة احملتما توثطهم يف اجلرمية وك لك الربط بني مساثح اجلرمية كمجزء م
إ الة أفراي مشتبه هبم م التح يخ وتائة احملكوم عليهم ظلما
املساعدة يف حتديد هوية األشدا املف ويي والرفات البشرية جمهولة اهلوية
مكافح ددة أن د دوا معين ددة م د د اجلرمي ددة الع ددابرة للح دددوي ،عل ددى غ د دراث هتري ددب األش دددا

لسلة

واإلثه ددا وات دداث

باملددثات
• إنشاء أياة قوية وفعالة م حيث التكلفة يف جما مكافحة اجلرمية.
محتويات قاعدة بيانات البصمة الوراثية
حتتوي قاعدة بيانات البصمة الوثاةية يف العاية على صوث حتليلية م األفراي وصوث حتليلية م مساثح اجلرمية.
ينبغي احلصو على عينات البصمة الوثاةية م مرتكيب اجلرائم الناشدطني ،ت ديما مد ي هدرون يثجدات عاليدة مد
نزعة معاوية اإلجرام .وتشما جمموعة اجملرمني امللزمني بت دمي عينات البصمة الوثاةية
• األفراي املدانني باثتكا جرائم اط ة أو عنيفة
• األفراي املدانني باثتكا جرائم ما ة باملمتلكات
• األفراي امللزمني بت دمي عينات نتيمجة ’’اتشتباا هبم‘‘ أو ’’توقيفهم‘‘
وتشددما فئددات أاددرى مد األف دراي الد ي ميكد أيضددا إيثاجهددم يف قاعدددة بيانددات البصددمة الوثاةيددة الوطنيددة املتطددوعني
واملف ويي واملتوفني اجملهويل اهلوية
وينبغي أن تتضم قاعددة بياندات مسداثح اجلرميدة عيندات مد مجيدع أندوا املدواي البيولوجيدة .ومد املهدم حتديدد الصدوث
التحليلية للحمض النووي م املواي اليت هلا قيمة ةبوتية م أجا احلصو على أفضا النتائ يف التح يخ
وألغراض تسهيا البحث ع الصوث التحليلية للحمض الندووي وت ييمهدا وا د يايها يف قاعددة البياندات ،ت بدد
م ا تيفاء عدي م الشروط
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• تُر ددى املعدداي املنا ددبة يف مددا يتعلددخ بددتيثار معلومددات أاددرى ،مددا يف ذلددك املعلومددات الشدصددية .تكددون
الصوث التحليلية للحمض النووي مرتبطة محديات هوية فريدة
• تكددون الصددوث التحليليددة للحمددض النددووي بددنعلى جددوية عكنددة مددع إيثار عدددي كب د م د املوا ددع الصددبغوية
(أي الكرومو ومية)
• تُر ى املعاي املنا بة لتحميا الصوث التحليلية اجلزئية ،كاحلد األيىن لعدي املوا ع الصبغوية مثق
• ُحتدي يثجة الصرامة املطلوبة يف املطاب ة وت اثير البصمة الوثاةية املطابخ
عندما ترتبط قاعدة بيانات البصمة الوثاةية بتطاث قانوين ليم تسمح بالربط بني مساثح اجلرمية املدتلفة هبدف
حتديد أمناط حفظ األم ال ائم على املعلومات ات تدباثية ،والربط بني األفراي ومساثح اجلرمية هبدف التعرف إىل
اجلناة احملتملني ،والربط بني األفراي يف ظا غيا أي عققة هلم اب ة معروفة (الشكا .)1
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االعتبارات
التشريع
ت ددوم مجي ددع األنش ددطة املرتبط ددة بتنش دداء قاع دددة بيان ددات البص ددمة الوثاةي ددة وا ددتددامها عل ددى أ ددات مت ددني وثا د د يف
التشريعات والسيا ات .وقد يتطلدب هد ا األمدر ،تبعدا لن دام احلكدم املتبدع يف كدا بلدد ،إث داء تشدريعات جديددة أو
إياد ددا تعد ددديقت علد ددى التش د دريعات ال ائمد ددة ألن اتاتقفد ددات الكامند ددة يف النمد دداذر ال انوني د ددة املعتمد دددة يف ش د د
مسددتويات احلكددم قددد حتددو يون تبدداي البيانددات علددى املسددتوى الددوطب .ددب علددى ال دوانني أن تددن م عمليددة مجددع
الصدوث التحليليددة للحمددض النددووي وا ددتددامها يف قاعدددة البيانددات ،وكد لك أن ت دددم التوجيهدات بشددنن التعريفددات
ال انونيددة للمصددطلحات (ومنهددا مسددرح اجلرميددة ،املشددتبه بدده ،اجملددرم اخلط د ) ،وإج دراءات مجددع العينددات ،ومتطلبددات
اتحتفاظ بالصوث التحليلية للحمض النووي أو تدم ها ،وأم املعلومات الدواثية يف قاعددة البياندات .علدى ال دوانني
أيضدا أن حتددي عمليددات البحدث املسددموح هبدا (أي ،مدا إذا ميكد البحدث يف البصددمة الوثاةيدة الد ي ت دددم بده متطددو
ألغراض م اثنته ب اعدة بيانات البصمة الوثاةية اخلاصة مسرح اجلرمية).
إدارة الجودة
إياثة اجلوية هي عاما ثئيسي يف بناء قاعدة بيانات وطنية فعالة للحمدض الندووي واحلفداظ عليهدا ،وينبغدي تطبي هدا
على مجيع مراحا العملية ،ما يف ذلك مجع العينات ،وحتليا صدوث البصدمة الوثاةيدة ،و لسدلة املسدؤولية .ل دد أصدبح
اعتماي املدتاات امل يات امل بو ملرافخ األيلة اجلنائية املعنية بالبصمة الوثاةيدة ،وعداية مدا يسدتند إىل معيداث اتعتمداي
ثقددم  17025للمن مددة الدوليددة للمعدداي ( .)ISOيكددون اعتمدداي املدتددا ش ددرطا للمشدداثكة يف أن مددة قاعدددة بيانددات
البص ددمة الوثاةي ددة الوطني ددة .وعل ددى مس ددتوى إياثة قواع ددد البيان ددات ،ت ب ددد أن تش ددما إياثة اجل ددوية عملي ددات إيا ددا
البيانددات لضددمان يقددة املعلومددات ،ع د طريددخ ا ددتددام ن ددام آيل لتحميددا الصددوث التحليليددة للحمددض النددووي مددثق،
أو اعتماي التسميات املتس ة.
التبادل الدولي
يف دديا تطددوير ال دددثات إلنشدداء قاعدددة بيانددات وطنيددة للحمددض النددووي ،مد املهددم الن ددر يف فوائددد التبدداي الدددويل
لصددوث البصددمة الوثاةيددة ،عل دى غ دراث ن ددام التبدداي ال د ي تتيحدده من مددة اإلن بددو  .ذلددك ألن إمكانيددة تبدداي صددوث
البصددمة الوثاةيددة والبحددث عنهددا علددى نطددا يويل تعددز إج دراءات إنفدداذ ال ددانون يف مجيددع أ دداء العددا  .للمزيددد م د
التفاصدديا حددو تبدداي معلومددات البصددمة الوثاةيددة ميكد اتطددق علددى ميثددا اإلن بددو  -البوابددة الدوليددة ملعلومددات
البصمة الوثاةيدة ومبداي املماث دات الفضدلى – توصديات بشدنن البحدث والتبداي يف قاعددة بياندات البصدمة الوثاةيدة
الدولية.
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تستويف صوث البصمة الوثاةية اليت تليب املعاي على النحو املبني يف ه ا الوةي ة متطلبات م بولة لتباي البيانات
الدويل ،ما يف ذلك بوابة اإلن بو اخلاصة معلومات البصمة الوثاةية.
الموارد
على البلدان األعضاء يف اإلن بو الراغبة يف إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي الن ر يف التكدالي املاليدة
هلد د ا املش ددرو  .فهد د ا املش ددرو ينط ددوي عل ددى متطلب ددات يف جم دداتت املد دواثي البشد درية والت دددثيب وهيكلي ددة تكنولوجي ددا
املعلومددات مددا يف ذلددك األن مددة اإللك ونيددة الدديت ددب ش دراؤها وصدديانتها .باإل ددافة إىل ذلددك ،تتطلددب العمليددات
ذات الصددلة ب اع دددة البيانددات تط ددوير أو احلص ددو عل ددى ن ددام منا ددب إلياثة البيان ددات ومطاب ته ددا .الن ددام األكث ددر
ا ددتدداما يف ه د ا اجملددا هددو الن ددام اجلددامع ملؤش درات البصددمة الوثاةيددة  CODISوميك د احلص ددو عليدده م د ا ددق
مكتب التح ي ات الفدثايل.
األخالقيات
ل واع ددد بيان ددات البص ددمة الوثاةي ددة ق دددثة مثبت ددة عل ددى يع ددم إنف دداذ ال ددانون بص ددوثة أكث ددر فعالي ددة يف دديا ثي اجلرمي ددة
ومكافحتها وتعزيز محايدة اجملتمدع مد اجلرميدة .هلد ا السدبب ،ينبغدي علدى ال دوانني ذات الصدلة أن ت ديم توا ندا وا دحا
وصرحيا بني العوامدا الديت ذكرناهدا مد جهدة ،وحدخ الفدري باخلصوصدية وغد ا مد ح دو اإلنسدان ذات الصدلة وقريندة
الااءة.
الحوكمة
لتعزيز ة ة اجلمهدوث ينبغدي أن يكدون هنداي آليدة للرقابدة ات د اتيمجية واحلوكمدة .تشدما الرقابدة اإلياثة اليوميدة ل اعددة
البيانات واحلفاظ على املساءلة العامة والشفافية .وينبغي و ع وةائخ تعاجل مو و احلكومة م أجدا تدنط وجهدة
وطري ة ا تددام قاعدة بيانات البصمة الوثاةية حبسب اإلثشايات املكر ة يف التشريعات.
للمزيد من المعلومات
اإلن بو

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

الشبكة األوثوبية ملعاهد علوم الطب اجلنائي

http://www.enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/dna

CODIS

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

املن مة الدولية لتوحيد امل اييس

http://www.iso.org



 The American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD) – www.ascld.orgاجلمعية
األمريكية ملدثاء املدتاات اجلنائية
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The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) – www.enfsi.eu



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

 الشبكة اآل يويةThe Asian Forensic Sciences Network (AFSN) – www.asianforensic.net
لعلوم الطب اجلنائي
-------
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