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املتطلبات ألاولية ألاساسية للتحقيق في مسرح الجريمة

املقدمة
أعد التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية ( )IFSAهذه الوثيقة لتكون بمثابة الحد ألادنى من املتطلبات التي تمكن
املختبرات الجنائية الناشئة في البلدان النامية من تقديم الخدمات العلمية لنظام العدالة الجنائية.
والغرض من هذه الوثيقة هو وضع أساس أو نقطة انطالق يجب اتباعها من أجل تحقيق نتائج موثوقة  ،كما يجب على املختبرات
الجنائية البناء على هذا ألاساس والسعي بصورة مستمرة لتحسين نوعية الخدمات املقدمة.
و تبين هذه الوثيقة الحد ألادنى من املتطلبات الخاصة التحقيق في مسرح الجريمة و التي تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
 )1كفاءة املوظفين.
 )2املعدات و املستهلكات.
 )3جمع ألادلة والتحليل والتفسير وإعداد التقارير.
 )4إلاجراءات والبروتوكوالت والتحقق.
 )5إدارة الجودة.
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التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية

تمهيد
التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية ( )IFSAعبارة عن شراكة متعددة ألاطراف بين ست شبكات إقليمية من املختبرات
الجنائية العاملة وهي:
الجمعية ألامريكية ملديري املختبرات الجنائية ()ASCLD
•
الشبكة ألاوروبية ملعاهد العلوم الجنائية ()ENFSI
•
كبار مدراء املختبرات الجنائية في أستراليا ونيوزيالندا ()SMANZFL
•
ألاكاديمية ألايبيرية ألامريكية للدراسات والعلوم الجنائية ()AICEF
•
شبكة العلوم الجنائية آلاسيوية ()AFSN
•
شبكة جنوب أفريقيا إلاقليمية للعلوم الجنائية ()SARFS
•
ويعمل بشكل وثيق مع اثنين من الشركاء الاستراتيجيين هما مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
( )UNODCوإلانتربول الدولي.
يدرك التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية ( )IFSAبأهمية وجود بروتوكول لدارة الجودة في مختبرات ألادلة الجنائية
لتوفير الجودة والنتائج املوحدة ،سواء كانت تلك إلاجراءات املتخذة في امليدان أو في املختبر.
في الاجتماع الذل عقدته ( )IFSAفي شهر شباط  ،2012و الذي استضافته ألامم املتحدة بمكتبها في فيينا  ،و املعني باملخدرات
و الجريمة ( )UNODCو ذلك ملناقشة احتياجات املختبرات الجنائية الناشئة في البلدان النامية  ،تم اتخاذ قرار لصدار مجموعة
وثائق متطلبات أولية أساسية ( )MRDتسد الفجوة في التوصيات املتاحة لإلدارة الحالية لهذه املختبرات.
وقد تم إنشاء أول سلسلة من ثالث وثائق في مناطق محددة تتعلق بالتعرف على املخدرات املصادرة وتحليل الحمض النووي
والتحقيق في مسرح الجريمة .وقد ركزت هذه الوثائق على مجاالت الجودة الهامة ،وذلك باستخدام مصطلحات ورسوم توضيحية
بسيطة وكذلك معجم لتوجيه املستخدمين خالل املفاهيم الهامة التي تتضمنها الوثائق.
وتهدف هذه الوثائق إلى أن تكون بمثابة دليل البدء ملختبرات ألادلة الجنائية الناشئة لنشاء نظام إدارة الجودة وقدراتها العلمية
والتقنية بسرعة متى تحقق ذلك ألامر ،ينبغي للمختبرات الاستمرار في البناء على هذا ألاساس والسعي بصورة مستمرة لتحسين
نوعية الخدمات من خالل الحصول على التراخيص بموجب املعايير املعتمدة.
في صياغة هذه الوثائق ،قامت مجموعات العمل العلمية وخبراء من ست شبكات إقليمية للعلوم الجنائية بتقديم مساهمات
قيمة خالل الجوالت املختلفة للتشاور بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لِـ  .IFSAولم يكن بالمكان تطوير وثائق ()MRD
النهائية املعروضة في هذه السلسلة دون مشاركة الجميع.
ويحدو بِـ  IFSAألامل في أن تلعب هذه الوثائق دورا هاما في تعزيز إمكانات املختبرات الجنائية الناشئة في سعيها نحو تقديم
خدمات جنائية عالية الجودة.
مجلس IFSA
تشرين ألاول (أكتوبر) 2019
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التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية

 1كفاءة املوظفين
يجب أن يكون لدى جميع موظفي املختبر فهم واضح لواجباتهم ومسؤولياتهم ويجب أن يفوا بها في جميع ألاوقات وفقا
ملدونة قواعد السلوك املعتمدة من قبل املختبر(.)1
يجب أن تتوفر لدى املوظفين الذين يتعاملون مع مسرح الجريمة املهارات واملعارف والخبرات التي تمكنهم من معرفة مالبسات
الحادث و من ذلك :
• التوثيق التام وإلاحتفاظ بسجالت دقيقة (مثل املذكرات والصور) في جميع ألاوقات.
• تحديد أماكن آلاثار املادية (التوثيق املناسب والجمع والتحريز الصحيح).
• املحافظة على سالمة مسرح الجريمة و آلاثار املرفوعة و معاملتها بعناية فائقة.
• كتابة تقرير عن املعاينة و إلاجراءات املتخذة وأية نتائج ذات صلة.
سوف تختلف املهارات واملعارف املطلوبة بإختالف أنواع مسارح الجريمة التي يتم معاينتها سيما في الجرائم ألاكثر تعقيدا و يجب
مراجعة التقارير الخاصة بمسرح الجريمة من قبل خبراء و قبل صدورها.

 1.1التعليم
بالضافة إلى التدريب املبدئي والتدريب املنهي املستمر (انظر أدناه) ،يجب على الذين يقومون بإجراءات معاينة مسارح الجرائم
الخطيرة أو املعقدة (مثل القتل) ان يكونوا على مستوى عالي من التعليم ،على سبيل املثال ،شهادة العلوم أو ما يعادلها حيث
يتيح هذا النوع من التعليم والتدريب ملحقق مسرح الجريمة إلاملام باآلتي:
• استخدام طرق التواصل املتعددة لنقل املعلومات املتعلقة باألدلة الجنائية.
• إدارة التحقيقات الجنائية املعقدة.
• معاينة مسرح الجريمة.
• توثيق مسرح الحادث وألادلة.
• استخدام ومعايرة معدات ألادلة الجنائية املتخصصة حسب املعايير املعتمدة.
• تطبيق العلوم ذات الصلة بالتحقيقات في مسارح الجريمة.
• الالتزام بنظم الجودة.
• تطبيق نظم إدارة القضايا.
• تنسيق تحليل ألادلة الجنائية.
• يجب على خبير مسرح الجريمة أن يكون لديه القدرة على إعداد وتقديم ألادلة املادية الجنائية بصورة صحيحة شفهيا وكتابيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1أمثلة على مدونة لقواعد السلوك وأخالقيات املهنة التي إعتمدتها شبكات العلوم الجنائية إلاقليمية:


الجمعية ألامريكية ملدراء املختبرات الجنائية (www.ascld.org - )ASCLD



الشبكة ألاوروبية ملعاهد العلوم الجنائية (www.enfsi.eu - )ENFSI



كبار مدراء املختبرات الجنائية في أستراليا ونيوزيالندا (www.anzfss.org - )SMANZFL



ألاكاديمية ألايبيرية ألامريكية للدراسات الجنائية والعلوم الجنائية (www.aicef.net - )AICEF
شبكة العلوم الجنائية آلاسيوية (- )AFSN
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 1.2التدريب
ينبغي أن تكون البرامج التدريبية الداخلية املخطط لها و املعدة على أيدي متمرسين من ذوي الخبرة  ،متاحة للموظفين الذي
يشاركون في معاينة املسارح املتصلة بالجرائم الصغيرة أو الكبيرة (على سبيل املثال السرقة من املساكن أو السرقة من وسائل
النقل وينبغي أن يكون هذا التدريب عمليا قائما على املهارات و التخصصات املعنية بدور محدد ومعايير مهنية .وينبغي
أيضا تقييم كفاءة املتدرب في ختام الدورة التدريبية.
يجب أن يشمل التدريب الحد ألادنى من املتطلبات التالية:
• املحافظة على سالمة ألادلة (على سبيل املثال سلسلة حيازة الادلة ومخاطر تلوث الدليل).
• التصوير الجنائي.
• إجراءات معاينة مسرح الحادث.
• مبادئ علم البصمات ورفع بصمات.
• جمع ألادلة املادية.
• مبادئ الحمض النووي ورفع آلاثار البيولوجية.
• إدارة الجودة.
• القضايا املتعلقة بالصحة و السالمة.
• معرفة السياسات املتعلقة بالتشريعات القضائية.
وينبغي أن يتم دعم التدريب النظري و املمارسة العملية من خالل العمل مع أشخاص ذوي خبرة واسعة في مسارح الجريمة.
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املعدات واملستهلكات

إن قائمة املعدات واملستهلكات التي يمكن استخدامها في مسرح الجريمة واسعة النطاق ،إن العناصر التالية مهمة جدا في
املسارح الكبرى فيما يتعلق بمتطلبات الحد ألادنى في التحقيق في مسارح الجريمة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الطوق ألامني املستخدم لتطويق مسارح الجريمة.
سجل لتوثيق حركة الدخول و الخروج من مسارح الجريمة.
معدات التصوير الفوتوغرافي لتوثيق مسرح الجريمة.
معدات القياس (مثل شريط قياس) ألخذ القياسات في مكان الحادث.
جهاز لوحي أو دفتر مالحظات لتدوين املالحظات حول إلاجراءات املتخذة في مكان الحادث وآلاثار التي تم رفعها.
معدات نظيفة وغير ملوثة (ذات إلاستخدام الواحد) لرفع آلاثار في مسرح الجريمة (مثل املالقط البالستيكية).
معدات التحريز و التغليف (مثل أكياس الورق وصناديق من الورق املقوى والحاويات البالستيكية التي يمكن إغالق
فوهتها بغطاء) لآلثار التي يتم رفعها من مكان الحادث وينبغي أن تكون هذه الحاويات جديدة.
تدوين كافة البيانات املتعلقة بالحادث على الاحراز بواسطة استخدام الحبر الجاف او نظام الباركود.
معدات الوقاية الشخصية املناسبة (مثل القفازات وأقنعة الوجه) لحماية سالمة الفاحص وسالمة ألادلة.

يجب أن يصاحب استخدام الكواشف مثل تلك املستخدمة للكشف عن رشات الدم و الاختبار املبدئي وكشف البصمات
الكامنة و التحقق من إجراء الاختبارات املناسبة كما يجب مراقبة املواد املستهلكة التي تحمل تاريخ انتهاء محدد (صالحية
إلاستهالك).
يجب أن يكون عقود شراء املعدات الجديدة ،مثل مصادر الضوء املستخدمة في مكان الحادث أو في املختبر مشتملة على بند
للتدريب املناسب للمستخدمين بالضافة إلى التحقق من كفاءة ودقة عمل تلك ألاجهزة.
يجب على محقق مسرح الجريمة مواكبة التقنيات و املنهجيات و املتغيرات املتعلقة بتخصصات العلوم الجنائية  ،حيث أن
نظم إدارة املعلومات الحديثة ستوفر الوقت واملوارد عند إستخدامها في موقع الحادث.
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 3جمع ألادلة و التحليل والتفسيرو إعداد التقارير
 3.1إلانتقال إلى مسرح الحادث
يجب إلانتقال إلىى مسرح الجريمة في أسرع وقت ممكن بعد استالم البالغ عن الحادث .يجب أن يحضر (انظر الى الفقرة )3.3
شخص ذو تدريب و مهارة و معرفة مناسبة ملعاينة مكان الحادث.

 3.2التقييم ألاولي ملسرح الجريمة
على محقق مسرح الجريمة ) (CSIلبداء التقييم ألاولي أن يقوم بالتالي:

 3.2.1جمع العينات
يجب إستالم جميع حيثيات القضية من الضابط املناوب (املستجيب ألاول) املوجود في مسرح الجريمة (أو املبلغ أو الشاهد
أو املجني عليه) و عليه الالتزام و املراعاة للنقاط التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توثيق مكان الحادث.
تحديد ألادلة املادية املحتملة أو املالحظات (مثل ألاحوال الجوية وإنارة الشوارع) املهمة للمحقق املسؤول عن الحادث.
احتمالية وجود مسارح جريمة ثانوية.
كيف تمت السيطرة على مسرح الجريمة و هل كانت هناك جهة أخرى تدخلت في مسرح الجريمة قبل السيطرة عليه.
هل غادر الجاني بالفعل من مسرح الجريمة.
من الذي دخل إلى مسرح الجريمة.
مسار دخول أو خروج ألاشخاص.
هل تم أخذ عينات من ألاشخاص الذين تواجدوا في مكان الحادث.
هل تم نقل أو تحريك أو إزالة أي آثر من مكان الحادث.
ما هي املخاطر التي قد تكون في مسرح الجريمة.
ما هي إلاجراءات التي إتخذت لضمان الحماية و تأمين مسرح الجريمة.
في حالة قضايا القتل ،ما هي إلاجراءات التي إتخذت لنقل الجثمان من مسرح الجريمة إلى الطب الشرعي.

املتطلبات ألاولية ألاساسية للتحقيق في مسرح الجريمة

التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية

 3.2.2تقييم مخاطر الصحة والسالمة املهنية وإتخاذ احتياطات السالمة الكافية
وهذا يتطلب من محقق مسرح الجريمة إجراء تقييم للمخاطر من أجل:
•
•
•

تقييم ألاشخاص ومناطق مسرح الجريمة التي قد تكون خطرة أو ضارة باملحققين وغيرها من الجهات املعنية في معاينة
مسرح الجريمة.
تقييم السالمة الشخصية من املالبس الواقية واملعدات وإلاجراءات الالزمة التي سيتم تنظيمها لضمان سالمة املحققين
في معاينة مسرح الجريمة.
تحديد إلاجراءات املتخذة للتخفيف من املخاطر.
 3.2.3إجراء املعاينة ألاولية وتقييم مسرح الجريمة

أثناء املعاينة ألاولية يجب على محقق مسرح الجريمة القيام بالتالي:
• إتباع مسار آمن ألي دخول سابق من قبل املستجيب ألاول إلى مكان الحادث.
• تحديد نقاط الدخول و الخروج املحتملة من قبل الجاني ومكان وقوع الحادث.
• تحديد منطقة مسرح الجريمة التي سيتم السيطرة عليها.
• تحديد موقع أي أثر مادي و تتبع ألادلة.
• تحديد نوع و كمية و أهمية ألادلة املوجودة
• إستدعاء املختصين من خبراء ألادلة الجنائية عند الحاجة.
 3.2.4إتخاذ إلاجراءات الالزمة لحماية ألادلة من الفقدان أو التلف أو التلوث
على محقق مسرح الجريمة القيام بحماية ألادلة من التلف أو التلوث بأسباب خارجية مثل (إلانسان ،أو الطقس أو الحيوانات).
قد يتطلب هذا:
• الحماية املناسبة آلثار ألاحذية أو آثار إلاطارات أو بقع الدم وأنماطها.
• الحماية املناسبة لآلثار الواقعة على املالبس وآلاثار الدقيقة مثل (البقع البيولوجية وألالياف الدقيقة والشعر)
حتى وقت الفحص.
• حماية آثار السالح أو البقع على املالبس.
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 3.2.5وضع خطة ملعاينة مكان الحادث وألادلة التي يحتوي عليها.
عند وضع الخطة ملعاينة مكان الحادث يجب اتخاذ التالي:
النظر في جميع املعلومات التي تكون متاحة بسهولة.
مناقشة الضابط املسؤول عن التحقيق املهام ألاكثر إلحاحا (وأسباب الاستعجال) ،وتسجيل أي قرارات في السجل.
التعرف على املناطق التي تحتاج إلى دراسة مفصلة (النظر في املتطلبات اللوجستية).
عند الاقتضاء ،وذلك باستخدام معادلة "من الخارج إلى الداخل" (مع العمل من املحيط الخارجي إلى وسط مسرح الجريمة)
لجراء املعاينة لتجنب طمس او تلوث او تدمير للدليل.
 3.3السيطرة على مسرح الجريمة

ويتم تحقيق السيطرة على مسرح الجريمة عندما يتم تأمين املحيط ،وإدارة نقطة دخول وخروج واحدة وعندما يكون
ألاشخاص الوحيدين املتواجدين في مسرح الجريمة يعملون تحت إشراف الشخص الذي يسيطر على مكان الحادث.
 3.3.1السيطرة على مسرح الجريمة
و يكون ذلك من خالل التعاون مع ضابط الشرطة الذي يتحفظ على مسرح الجريمة.
إنشاء محيط آمن قد يكون من الضروري تحديد الحدود ونقطة دخول و خروج واحدة باستخدام شريط ملسرح الجريمة
أو أدوات أخرى مشابهة ويجب أن تشمل الحدود على أبعد دليل مادي مباشر متصل بمسرح الجريمة.
وضع أحد أفراد فريق مسرح الجريمة لحراسة نقطة الدخول و الخروج من و إلى مسرح الجريمة مع طلب إنشاء سجل لقيد
الحركة  ،مع التأكيد على املحافظة التامة و منع الدخول ملكان الحادث.
التأكد من أن السجل يحتوي على التفاصيل التالية لألشخاص املخولون بالدخول ملسرح الجريمة:
•
•
•
•
•
•
•

إلاسم:
الرتبة/الوظيفة:
سبب الدخول:
وقت الدخول:
وقت الخروج:
معلومات إلاتصال:
التوقيع:
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يجب على املكلف بحراسة مسرح الجريمة أن يكون على دراية و علم عن أي شخص يدخل إلى مجال مسرح الجريمة
كما يجب عليه إتباع النقاط الهامة التالية:
• ضمان بقاء مسارات للدخول و الخروج محددة لتقليل الخسائر أو تلوث ألادلة.
• يقدم تقاريره مباشرة إلى املحقق في مسرح الجريمة متى دخل مكان الحادث.
• قد يكون مطلوبا منهم تقديم أدلة في أية إجراءات قضائية الحقة بسبب دخولهم.
• التأكد من املكلف بحراسة مسرح الجريمة بأن ألاشخاص املخولين هم اللذين يدخلون الى موقع الجريمة وإذا كان هناك
شك يتوجب عليه أال يسمح بدخوله حتى يتم الاتصال مع الضابط املسؤول عن موقع الحادث.
إستمرارية التحكم بمسرح الجريمة أثناء التحقيق
3.3.2
التأكد من وجود التواصل الجيد مع ضابط الشرطة الذي قام باملحافظة على مسرح الجريمة ،أو على فريق ضباط مسرح
الجريمة القيام بمهام السيطرة بأنفسهم.
كاف من الحرس لحماية
التأكد من إلاحتفاظ بالحواجز املحددة حول مسرح الجريمة أو نقلها بشكل مناسب أو تكليف عدد ٍ
مسرح الجريمة حتى يتم إلانتهاء من تطويق مكان الحادث.
يجب التنسيق مع الضابط املسؤول على التحقيق لضمان تنظيم حصول حارس الحاجز على إستراحة ،إذا لزم ألامر.
 3.3.3تسليم مسرح الجريمة بصورة رسمية
يكون لضابط مسرح الجريمة تسليم نطاق مسرح الجريمة رسميا بإحدى الوسائل التالية:
• تسليم مسرح الجريمة إلى الضابط املسؤول عن التحقيق في القضية.
• تسليم مسرح الجريمة إلى الشخص الذي يسكنه في العادة (بيت  -شقة) و ذلك بموافقة من الضابط املسؤول عن التحقيق
في القضية.
في جميع ألاحوال عند تسليم مسرح الجريمة يجب مراعاة التأكد من التالي :
• تاريخ و زمن التسليم
• هوية من قام بالتسليم و إلاستالم.
مالحظة :ال يتم تسليم مسرح الجريمة و الذي يعتبر من أهم مراحل السيطرة و املراقبة إال بعد التأكد و إلانتهاء من جميع
العمليات املطلوب إنجازها مثل ( الفحص – التسجيل – الجمع  -رفع آلاثار املادية ).
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فحص و معاينة مسرح الجريمة

يتطلب إجراءات فحص ومعاينة مسرح الجريمة ألاتي:
 3.4.1تطبيق أساسيات مبادئ نظرية تبادل املواد وتفسير النتائج
تعتمد نظرية تبادل املواد على القاعد ألاساسية و التي تؤكد أن (عند إحتكاك أي جسمين و اتصالهما يحدث إنتقال للمواد
الرئيسية من كل جسم إلى الجسم آلاخر وتعرف هذه بنظرية تبادل املواد للعالم لوكارد)1928 ،
تساعد هذه النظرية عند الشروع في التحقيق بمسرح الجريمة حيث يتوقع املسؤول عن التحقيق تحديد أماكن متعددة
بمسرح الجريمة خلف فيها الجاني بعضا من آثاره حيث يترتب على ذلك احتمال أن يكون الجاني قد أخذ جزء من بعض املواد
أثناء احتكاكه بها في مسرح الجريمة معه عند مغادرته ( قد تكون تلك املواد مرئية بوضوح أو ال يمكن رؤيتها إال من خالل
التكبير أو يتطلب استخدام عدسات مجهرية حتى يتمكن من رؤيتها).
تشمل ألامور التي يتوجب أخذها بالعتبار ما يلي:
• تتبع أي دليل مادي أو أثر من شأنه أن يساعد في إستبعاد الشخص أو ألاشخاص محل إلاتهام أو في تحديد هوية الجاني
أو الجناة.
• التأكد من أقوال ألاطراف املعنية (على سبيل املثال الضحية أو الشهود).
• العالقة بين ألادلة واملالحظات ذات الصلة.
• تسلسل أحداث الجريمة بما في ذلك موقعها ونقطة الدخول من قبل الجاني (الجناة).
• وضع السيناريوهات بما في ذلك النظر في البدائل.
• تفسير بقع الدم وألادلة املطبوعة على سبيل املثال (آثار ألاحذية أو إلاطارات) لعادة بناء ألاحداث في مكان الحادث.
3.4.2

تقنيات ّ
تعزز عملية تحسين رؤية الدليل

ينبغي تنظيم عملية البحث للتأكد من فحص كل منطقة بطريقة منهجية ومنطقية وشاملة (يرجى الرجوع إلى مسار العمل املخطط)
وفي حالة حدوث أي انقطاع ،يمكن أن يستمر البحث على نحو فعال .يجب النظر في الحاالت التي تكون فيها تقنية البحث تتضمن
التكبير هناك مجموعة واسعة من التقنيات التي يمكن تصنيفها بصفة عامة على النحو التالي:
• تقنيات بصرية (إستخدام مصادر الضوء الخاصة).
• تقنيات فيزيائية (إستخدام تقنيات مسحوق الغبار لتصوير آثار بصمات ألاصابع).
• تقنيات كيميائية (إستخدام مادة ملعية ومضية تساعد رؤية بقع رشات الدم).
• الرجاء ألاخذ في عين إلاعتبار إستخدام طرق واملواد التي ال تؤدي إلى تلف ألادلة.
تقنيات ّ
تعزز آلية جمع ألادلة
يجب مراعاة إعداد خطة واضحة لفحص ومعاينة مسرح الجريمة مع تحديد ألاماكن بدقة والتي يتطلب فيها البحث بصورة أكثر
إمعانا وبالتالي يحتاج فريق مسرح الجريمة عدة تقنيات من شأنها تعزيز آلية البحث وجمع ألادلة.
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أهم العوامل التي تحدد آلية وأساليب البحث في مسرح الجريمة:
• نوع مسرح الجريمة (خارجي أو داخلي).
• وجود جثة.
• حجم املنطقة.
• نوع التضاريس.
• حجم ألادلة.
• الحاجة إلى تحريك بعض ألاشياء للوصول إلى أدلة آخرى.
• ظروف إستثنائية على سبيل املثال (مبنى غير آمن  -فيضانات).
أن تكون عملية البحث لدى فريق مسرح الجريمة بأن تكون عملية البحث لديهم متعددة ألاوجه و ألابعاد وتشمل البحث
من خالل النظر في ألارضيات والجدران وألاسقف (الداخلية) وألارض وألاشجار وألاسطح وغيرها من الهياكل إلانشائية (الخارجية).
الفحص الشامل ملحتويات مسرح الجريمة و إمكانية التعرف عليها لإلستفادة منها كدليل
3.4.3
وهذا يشمل النظر في :
• العناصر الغريبة التي عثر عليها في مسرح الجريمة التي قد تكون مرتبطة بفرد وقد تكون مفيدة في إثبات هوية الشهود
أو املشتبه بهم.
• كافة العناصر و املواد املستخدمة في ارتكاب الجريمة مثل (ألاسلحة النارية) و توثيق حالتها التي وجدت عليها.
• مراعاة وجود أي تلف أو عالمات لها فائدة في تحديد نقطة الدخول أو الخروج بعنوة أو غيرها من ألاحداث (سلسلة أحداث
الجريمة ).
• قد تكون وضعية و مكان شىيء ما في مسرح الجريمة لها أهمية من حيث تحديد طبيعته و وصفه مثال (ألاثاث الذي تم بعثرته
خالل جريمة)
• قد تكون العالقات بين ألاشياء هامة (مثل عالمات ألاحذية املماثلة التي تشير إلى أنها آثار أقدام تعود إلى شخص واحد
و يمكن أن تشير أيضا إلى تحركات الجاني في موقع الحادث).
كرر عملية البحث والفحص للمسارح الثانوية
3.4.4
فيما يتعلق بأي مسرح جريمة ،يجب أيضا النظر إلى املسارح الثانوية .ويمكن لهذه أن تشمل ما يلي:
• الجاني.
• الضحية.
• السيارات املستعملة في مغادرة مكان الحادث.
• ألاشياء أو ألادوات التي أخذت بعيدا عن مكان الحادث.
مسارح الجريمة الثانوية قد يكون بها آثار أدلة نستطيع من خاللها الربط املباشر مع مسرح الجريمة الرئيسىي و عليه يجب
على محقق مسرح الجريمة الحصول على جميع املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باملكان بما في ذلك ألاماكن الثانوية
والتواصل مع ضابط التحقيق و هذا يعتبر أمر حيوي.
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 3. 5توثيق مسرح الجريمة
من الضروري أن يتم وضع سجل دقيق ومفصل لتوثيق مسرح الجريمة والحفاظ على املرجعية الفورية واملستقبلية
ويتحقق تسجيل مسرح الجريمة من خالل آلاتي:
 3.5.1املالحظات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ينبغي أخذ مالحظات تفصيلية وشاملة ملسرح الجريمة في وقت املعاينة وأن تعكس ما يلي:
الوقت و التاريخ و املكان و ألاحوال الجوية.
توثيق إلاجراءات املتخذة في مكان الحادث من قبل محقق مسرح الجريمة.
أي معلومات يعرف أو يشتبه في أن تكون ذات صلة بالحادث.
تفاصيل ألاشخاص في مكان الحادث قبل وصولهم و أفعالهم في داخل أو خارج مسرح الجريمة.
جميع املالحظات التي أبديت في مسرح الجريمة (وصفا تفصيليا ملسرح الجريمة).
سجل الخبراء املتواجدين في مسرح الجريمة وأدوارهم.
وصف لجميع الادلة املوجودة والتي تم رفعها في مكان الحادث مع الكتابة الدقيقة ملوقع رفعها ومكانها.
قياس جميع مواقع الادلة وألاشياء ذات القيمة الاستداللية املحتملة.
أي نقل للدليل من موقع الحادث ،بما في ذلك إسم الشخص القائم بالرفع والتاريخ.
أي معلومات تم الكشف عنها في مكان الحادث تم تمريرها على الفور إلى ضباط التحقيق.
تقرير عن مسرح الجريمة وتأمين املكان املستخدم.
 3.5.2التصوير الفوتوغرافي و تسجيالت الفيديو

•
•
•
•

يجب أن تؤخذ الصور لجميع ألادلة ذات ألاهمية و تسجل في موقعها بدقة داخل املسرح و ذلك لكونها جزء مهما
من سجل القضية ويمكن أن تستكمل بتسجيالت الفيديو أو التصوير  360درجة.
أنواع الصور التي ينبغي تصويرها في مسرح الجريمة هي:
اللقطات العامة (الداخلية أو الخارجية) التي تبين مكان موقع مسرح الجريمة فيما يتعلق باملعالم التي يمكن تحديدها.
لقطات متوسطة املدى (الداخلية أو الخارجية) و تسجيل ألاماكن القريبة من ألادلة املادية بمسرح الجريمة مع أخذ
نموذج أو تخطيط عام لكافة أجزاء مسرح الجريمة.
لقطات عن قرب والتي تتطلب في كثير من ألاحيان تحديد قياسات لألدلة في الحجم الفعلي لها و توثيق ذلك عن طريق
الصور.
التصوير التقني و الذي يتضمن تصوير العينات تصويرا دقيقا مثل (الحواف أو الزجاج أو بقايا الطالء و محاولة توثيق
الحدود املتشابهة نتيجة القطع أو إلاتالف كما يحدث في حالة تقطيع ألاوراق و املستندات)  ،كذلك التصوير الرقمي
الخاص بتوثيق املعالجات التحسينية الكيمائية لآلثار ( إلاظهار الكيميائي) حيث يتوجب إستخدام مرشحات ضوئية
( فالتر) وتقنيات لإلضاءة حتى يتم تصوير تلك آلاثار املعالجة.
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 3.5.3املخططات
يجب على محقق مسرح الجريمة تحديد موقع كل ألادلة وألاشياء ذات الصلة في الحوادث عن طريق الرسم الكروكي
وتشمل:
• تخطيط موقع الحادث من كل إلاتجاهات.
• تحديد املواقع الرئيسية (مثل الغرف وألاشجار).
• ألاشياء الرئيسية (مثل ألاثاث).
• موقع دليل معين.
• القياسات الالزمة.
• إلاتجاه "شمال" في الرسم.
• مفتاح الخريطة.
• الحجم.
 3.6جمع ألادلة
تشمل مهمة رفع ألادلة فيما يلي:
 3.6.1رفع وتحريز وتغليف جميع ألادلة بطريقة تمنع تلوث الدليل
يمكن تحقيق ذلك من خالل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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جمع كل دليل من ألادلة بإستخدام معدات نظيفة (غير مستخدمة ويمكن التخلص منها) (مثل القفازات ،املالقط
وشريط الصق غير ملون)
إرتداء القفازات وواقي الرأس وغطاء ألاحذية وقناع الوجه مع تغييرها بانتظام أثناء عملية جمع ألادلة.
إرتداء اللبس الواقي النظيف بحيث يمكن التخلص منها (وفقا للوائح الصحة والسالمة)
تعبئة وتغليف كل دليل على حدة و وضعه في الحرز املناسب و التغليف املناسب (الكراتين من الورق املقوى ،ألاكياس
الورقية  ،الحاويات البالستيكية املعقمة) لحماية ألادلة من التلوث أو التلف أو التدمير.
ضمان نظافة جميع مواد ألاحراز و التغليف.
ضمان عدم التبادل بين ألادلة التي تم جمعها من املشتبه بهم واملجني عليهم لحماية الدليل من التلف أو التلوث.
وجود ألادلة التي تم رفعها من قبل املحققين أو الفاحصين آلاخرين.
رفع ألادلة املدرجة في أيام مختلفة مع ارتداء املالبس املختلفة.
تذكير ألافراد آلاخرين (مثل املباحث وألاطباء الشرعيين) بأهمية جمع أي مالبس وإتباع إلاجراءات املناسبة في
التغليف والتحريز.
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 3.6.2التأكد من وضع رقم تعريفي مميز ّ
للتعرف على ألادلة بعد جمعها
يجب أن يتضمن وضع ألارقام التعريفية على املواد وكتابة املعلومات عليها كالتالي:
• وقت وتاريخ رفع الدليل.
• الشخص الذي قام برفعها (إلاسم وألاحرف ألاولى من إسمه أو التوقيع).
• وصف ألاحراز و نوعها وعددها.
• وصف مكان رفع الدليل.
• رقم التعريف املميز أو الباركود
• تسجيل إسم مستلم الدليل من ألارشيف ووقت إستالمه وتوقيعه والتاريخ .قد يكون هذا التوثيق إما كتابة باليد
أو طباعة عن طريق الكمبيوتر.
ً
 3.6.3إعداد قائمة لتسجيل ألادلة مع مراعاة الترتيب الزمني وفقا لألماكن التي تم رفعها في مكان الحادث
ستساعد القائمة التي قدمت في وقت رفع ألادلة في الحفاظ على موقع ألادلة بعد رفعها وإعداد مذكرات القضايا
الالحقة و التقارير أو البيانات.
 3.7إدارة القضية
تتطلب إدارة القضية ما يلي:
 3.7.1التأكد من إلاستمرارية و املحافظة على أمن ألادلة و توثيقها
لضمان استمرارية جمع ألادلة و أمنها:
• يجب أن يكون لجميع ألادلة التي تم جمعها سجل لحركتها وهذا يمكن أن يتحقق من خالل تدوين حركة الدليل
في التقرير أو في السجل املعد لذلك وينبغي أيضا وضع ملصق خاص باألحراز التي جمعت فيها ألادلة.
• يجب أن يتم تسجيل جميع ألادلة وفقا لنظام إداري موحد ذا صلة (قاعدة بيانات الكترونية أو نسح ورقية مطبوعة).
• يجب إلاحتفاظ بمجلدات أو ملفات إدارة القضية و إرفاق جميع السجالت بمجلد أو ملف قضية معينة.
• يجب أن يتم تخزين جميع ألادلة التي تم جمعها بشكل آمن عندما ال تكون قيد الدراسة أو املعالجة.
• يجب إرفاق كشوفات حركة امللفات الخاصة باألدلة التي تم رفعها و توثيقها عن طريق إدخالها في قاعدة البيانات الخاصة
و وضع نسخة من قائمة حركة ألادلة داخل ملف القضية.
 3.7.2ضمان إجراء الفحوصات ضمن التسلسل املعتمد
وهذه أكثر شيوعا أثناء التحقيق في الجرائم الكبرى .على سبيل املثال ،ينبغي إجراء أي فحوصات ال تسبب التلف للدليل
قبل إجراء أية فحوصات تسبب التلف لذلك الدليل.
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 3.7.3الحفاظ على إلاتصال مع الضابط املسؤول عن القضية وغيرهم من املتخصصين
ويمكن أن يشمل هذا إلاتصال املباشر أو تنظيم إلاجتماعات حول القضية حيث يجب إشراك جميع املوظفين املعنيين ويتم
إستدعاؤهم للتواصل معهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،ينبغي أن يحدث ذلك بشكل متكرر في البداية وأن يصبح أقل
تواترا كلما تقدمت القضية وهذا ضروري ملنع أي إنهيار لطرق التواصل.
 3.7.4إعداد البيانات والتقارير وغيرها من الوثائق ذات الصلة
قد تكون هناك حاجة لكي يقوم املحققون بوضع تقارير مؤقتة حول املعاينة في الحوادث الكبرى.
يجب أن تشمل البيانات والتقارير النقاط الرئيسية التالية:
• الرقم املرجعي للقضية.
• تفاصيل معاينة مسرح الجريمة.
• إلاستنتاجات أو آلاراء.
• جميع آلاثار التي تم رفعها.
• دليل إستمرارية جمع ألادلة.
• توقيع الكاتب أو معد التقرير.
يتم مراجعة التقارير من قبل املحققون آلاخرين.

 3.7.5القيام باملراجعات الفنية وإلادارية مللفات القضية
عند إلانتهاء من جميع الفحوصات وإلاختبارات وإعداد البيانات والتقارير الرسمية ،يجب أن يخضع ملف القضية ملراجعة
فنية وإدارية من قبل شخص مستقل ،ويفضل أن يكون مشرف.
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ّ
إلاجراءات والبروتوكوالت والتحقق

تعتبر البروتوكوالت وإلاجراءات املوضحة في الفقرة ( )3حول "الجمع والتحليل والتفسير وكتابة التقارير" على أنها الحد ألادنى من
املتطلبات ملعاينة مسارح الجرائم الكبرى (مثل القتل العمد).
بالنسبة للجرائم ألاقل تعقيدا مثل السرقة من املساكن قد ال يكون بعض هذه املعايير قابال للتطبيق .على سبيل املثال ،قد ال
ينطبق عادة إنشاء حدود ملسرح الجريمة أو وضع حراس في املكان وسجالت ملسرح الجريمة على حادث السرقة من املساكن .ومع
ذلك يجب أن يكون هناك شكل من أشكال تقييم املسرح واملعاينة وتدوين البيانات و رفع آلاثار والسيطرة على مكان الحادث كجزء
من مراحل معاينة كل مسرح جريمة.
بالضافة إلى ذلك يجب أن يكون لفريق مسرح الجريمة إجراءات موثقة يجب تتبعها والتحكم بها ويجب أن تعكس إلاجراءات املوثقة
عملية املعاينة في موقع الحادث ،كما يجب أن يتم إختبار إلاجراءات التي وضعت داخليا قبل تطبيقها لثبات أنها صالحة ألغراض
العمل.
و يجب أن تحدد إجراءات أي إستخدام للكواشف و الضوابط وينبغي أن تشتمل على عملية مفصلة بما فيه الكفاية لضمان وحدة
العمل والتنسيق.
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 5إدارة الجودة
إدارة الجودة هي عملية يمكن من خاللها تعزيز صحة عمل محقق مسرح الجريمة ،ويجب أن تعتمد الجودة في كل
خطوة من خطوات العملية وأن تعكس التحسن املستمر.
عملية إدارة الجودة تستدعي التعليم املناسب والتدريب والبروتوكوالت وإلاجراءات املوثقة واملعدات املوثوقة واملواد
الاستهالكية حيث ينبغي أن تكون املرافق املستخدمة من قبل فريق مسرح الجريمة معتمدة بموجب املعايير الدولية
(مثل  ISO/IEC 17020أو  (ISO/IEC 17025وينبغي على فرق مسرح الجريمة أن يشاركوا في اختبارات الكفاءة أو
التجارب التعاونية.
ومع ذلك كحد أدنى ينبغي أن يتبع محقق مسرح الجريمة قائمة تتألف من إلاجراءات الرئيسية التي تستخدم في مسرح
الجريمة للمساعدة في الحفاظ على سالمة مكان الحادث وسالمة آلاثار التي تم رفعها وإدارة ألادلة (أو سلسلة حيازة
الدليل).
على وجه التحديد ،يجب على قسم مسرح الجريمة تأسيس وإتباع والحفاظ على نظام إدارة جودة موثق مناسب
ألنشطة التحقيق في مسرح الجريمة ويعادل ما هو مطلوب بموجب هذا الحد ألادنى من املتطلبات.
يجب على املختبر الجنائي إلاحتفاظ بكافة املستندات الدالة على:
• إختبارات الكفاءة.
• كفاءة املمارس.
• النتائج التحليلية.
• إستالم العينة وتجهيز السجالت.
• إلاحتفاظ بالعينات.
• إلاجراءات التصحيحية.
• التدقيق.
• سجالت التدريب.
• التطوير املنهي املستمر.
• رصد شهادة املحكمة.
يجب أن يحدد برنامج إدارة الجودة ويوثق املسؤولية والسلطة والترابط بين جميع املوظفين الذين يديرون وينفذون أو
يتحققون من العمل الذي يؤثر على مصداقية عمل فريق مسرح الجريمة.
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قائمة املصطلحات

املراجعة إلادارية
الوصمة/املادة البيولوجية
بقعة الدم
نمط بقعة او رشات الدم
التلوث

إلاستمرارية
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التقييم لتقارير القضايا والوثائق الداعمة التى تتماشىى مع سياسات املختبر وصحة التحرير.
مادة مشتقة من الجسم ،على سبيل املثال ،الدم ،السائل املنوي ،وأنسجة الجسم والعظام والشعر
واللعاب.
دليل يشير إلى أن الدم السائل قد المس السطح.
نمط لرشات او بقع الدم يمكن من خالله إستخالص الطريقة التي تم فيها تطبيق نمط الدم
واملعلومات املرتبطة بها.
يمكن وصف التلوث على أنه املواد الغريبة التي أدخلت على مسرح الجريمة وأودعت في ألادلة بعد
الحادث ،بما في ذلك خالل تحديد ماهية ألاثر ورفعه وتحريزه وتسليمه.

تعرف أيضا باسم "سلسلة حيازة الدليل" وهي التدابير املتخذة لضمان أن ألادلة التي يفحصها الخبير
الجنائي هي الدليل الفعلي الذي تم استرداده من مسرح الجريمة وتتألف من سجل زمني لألدلة ،بما في
ذلك املصادرة والعهدة والنقل والتخلص منها ويجب تسجيل كل عملية نقل للدليل لثبات عدم وصول
شخص غير املصرح له الى الدليل أو اي اتالف.

مسرح الجريمة

املكان الذي وقعت به الجريمة وقد تكون ألادلة الجنائية املتعلقة بالجريمة موجودة فيه .مسرح
الجريمة ألاولي هو املسرح ألاصلي أو املكان ألاولي لوقوع الجريمة ،ومسارح الجريمة الثانوية تشير إلى
وجود مسرح جريمة الحق أو مواقع تحتوي على آثار متعلقة بمسرح الجريمة الرئيسىي.

ألادلة املطبوعة

عالمات تنتج عند مالمسة جسم ما لجسم آخر ،تاركا وراءه طبعة على الجسم آلاخر ،على سبيل املثال
آثار الاحذية او آثارإلاطارات اوعالمات ألادوات.

بصمة ألاصبع الكامنة

بصمة يتم العثور عليها في مسرح الجريمة و تكون مخفية عن العين املجردة.

مصدر ضوء

أداة البحث الضوئية املستخدمة للكشف عن ألادلة التي قد ال تكون مرئية للعين املجردة .يتكون
مصدر الضوء الجنائي من مصباح قوي يحتوي على مكونات ألاشعة فوق البنفسجية واملرئية وألاشعة
تحت الحمراء للضوء ،ويقوم بتصفية الضوء إلى موجات الضوء الفردية التي تعزز تصوير ألادلة من
خالل تقنيات التفاعل الخفيفة بما في ذلك ( Flourescentالذي يضىيء ألادلة) ،و( absorptionيظلم
ألادلة) ،وإلاضاءة املائلة (oblique lightingتكشف عن آثار الجسيمات الصغيرة).

الدليل املادي

أدلة ملموسة تتكون من ألاشياء املادية مثل املواد البيولوجية والاظرف الفارغة وبصمات ألاصابع
الكامنة.

التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم

املتطلبا ت ألاولية ألاساسية للتحقيق في مسرح الجريمة
الجنائية

الاختبار املبدئي

اختبار كيميائي يعتمد عادة على تغير اللون لإلشارة إلى احتمال وجود مادة معينة .إلاختبارات املبدئية ليست
نهائية وتتطلب دائما املزيد من إختبارات.

أثر الحذاء او إلاطار

الانطباع على سطح يوضح املميزات املوجودة على طبعة الحذاء أو
إلاطارات.

دليل ألاثر

ألادلة التي تنشأ عند مالمسة جسم لجسم آخر مثل الالياف والشعر والتربة والخشب وبقايا الطلقات
النارية وحبوب اللقاح
هي أمثلة من آلاثار التي يمكن نقلها بين الناس ،وألاشياء أو البيئة أثناء ارتكاب الجريمة.

املراجعة الفنية

التقييم للتقارير واملذكرات والبيانات والوثائق ألاخرى لضمان وجود أساس مناسب وكاف الستنتاجات
علمية.

التحقق من الصحة

عملية منهجية مستخدمة لنشاء دليل موضوعي مما يدل على أن ألاسلوب أو إلاجراء يقدم نتائج صحيحة
ويفي بمتطلبات معينة على النحو املحدد في الاستخدام املقصود.

التحقق

عملية منهجية مستخدمة لثبات أن الطريقة أو إلاجراءات املستخدمة في بيئة املختبر نفسه يمكن أن تحقق
خصائص ألاداء ذاته كما هو محدد بواسطة عملية التحقق من صحتها وعادة ما يتم القيام بها عند تنفيذ
طريقة نشر أو إجراء في املختبر ،وتكون أقل شموال من عملية التحقق من الصحة.
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