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 املقدمة
 

 

تكون بمثابة الحد ألادنى من املتطلبات التي تمكن ( هذه الوثيقة  لIFSAأعد التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية )

 املختبرات الجنائية الناشئة في البلدان النامية من تقديم الخدمات العلمية لنظام العدالة الجنائية.

 

كما يجب على ،اعها من أجل تحقيق نتائج موثوقةتبإوضع أساس أو نقطة انطالق يجب  والغرض من هذه الوثيقة هو

 ائية البناء على هذا ألاساس والسعي بصورة مستمرة لتحسين نوعية الخدمات املقدمة.املختبرات الجن

 

 وتحليل وتفسير الحمض النووي. وتتناول في إلاطار التالي: لجمعوتصف هذه الوثيقة املتطلبات ألاولية ألاساسية 

 .كفاءة املوظفين (1

 .واملستهلكاتاملعدات  (2

                                .لتقاريروالتحليل والتفسير وإعداد ا العينات جمع (3

 .إلاجراءات والبروتوكوالت والتثّبت (4

 .إدارة الجودة (5

 

 
 
 
 

 كفاءة املوظفين

 
 دارة الجودةإ

 جودة الخدمات الجنائية

 

و دات       

 املستهلكات

 ثّبتلتإلاجراءات والبرتو 

 والتفسير والتحليل ينات

 التقارير إعدادو 

أداء بعلى املختبرات التي تقوم ال تسري مالحظة: هذه الوثيقة 

 .السريع املعّدل DNAالسريع أو فحص  DNAفحص 

سوف يعالج إلاصدار التالي من وثيقة املتطلبات ألاولية 

والتي النووي  ضوتحليل وتفسير الحمألاساسية لجمع 

 ( املستجدة مثل ما سبق ذكره.2016 - 2015) ستصدر 

خدمات املختبر 

الجنائي

كفاءة 

املوظفين

املعدات 

تو املستهلكا

جمع العينات 

و التحليل 

اد التفسير و إعد

التقارير

إلاجراءات 

و البروتوكوالت

و التثّبت

إدارة الجودة
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 تمهيد
 
 

 ( عبارة عن شراكة متعددة ألاطراف بين ست شبكات إقليمية من املختبرات IFSAالدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية ) التحالف

 الجنائية العاملة وهي:

 (ASCLDختبرات الجنائية )املالجمعية ألامريكية ملديري  •

 (ENFSIالشبكة ألاوروبية ملعاهد العلوم الجنائية ) •

 (SMANZFLئية في أستراليا ونيوزيالندا )كبار مدراء املختبرات الجنا •

 (AICEFألاكاديمية ألايبيرية ألامريكية للدراسات والعلوم الجنائية ) •

 (AFSNشبكة العلوم الجنائية آلاسيوية ) •

 (SARFSشبكة جنوب أفريقيا إلاقليمية للعلوم الجنائية ) •

 

  ( وإلانتربول UNODCم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )مكتب ألامهما ستراتيجيين ثنين من الشركاء إلا إويعمل بشكل وثيق مع 

 .الدولي
 

 إلدارة الجودة في املختبرات الجنائية حيث يمكن من خالله إجراءات أهمية وجود إطار يدرك ( IFSAالتحالف الدولي إلاستراتيجي )

 أو في املختبر. توفير الجودة والنتائج املوحدة، سواء كانت تلك إلاجراءات املتخذة في امليدان

 ستضافته ألامم املتحدة بمكتبها في فيينا ، و املعني باملخدرات ، و الذي إ2012في شهر شباط  (IFSAعقدته )في إلاجتماع الذي 

 تخاذ قرار إلصدار مجموعة إتم  النامية،حتياجات املختبرات الجنائية الناشئة في البلدان ( وذلك ملناقشة إUNODCوالجريمة )

 دارة الحالية لهذه املختبرات.املوجودة في إلا ( تسد الفجوة MRDتطلبات أولية أساسية )ملوثائق 

 وقد تم إصدار أول سلسلة من ثالث وثائق في مجاالت محددة تتعلق بتحديد نوع املخدرات املضبوطة وتحليل الحمض 

 ستخدام مصطلحات إلهامة، وذلك بلى مجاالت الجودة امسرح الجريمة. وقد ركزت هذه الوثائق ع فيالتحقيق و النووي 

 عن  و 
ً
 مصطلحات إلرشاد املستخدمين من خالل املفاهيم الهامة التي تتضمنها تلك الوثائق.الئحة رسوم توضيحية بسيطة فضال

 نشاء نظام إدارة الجودةإبرات الجنائية الناشئة البدء في وتهدف هذه الوثائق إلى عرض مجموعة من املوجهات التي تتيح للمخت

 والقدرات العلمية / التقنية في فترة زمنية قصيرة.  

 ستمرار في التطوير والسعي الدؤوب نحو تحسين نوعية الخدمات وذلك من خالل الحصول ومن ثم يرجى من تلك املختبرات إلا 

 املعايير املطبقة. على إلاعتمادات الدولية الالزمة بموجب  

  الست،وخبراء من شبكات العلوم الجنائية إلاقليمية  شارك في صياغة هذه الوثائق، الفرق العلمية
ً
 عن الشركاء  فضال

 ولم يكن باإلمكان إصدار   ،ة خالل الجوالت املختلفة للتشاور ، حيث قدمت تلك الجهات مساهمات قيمIFSA لستراتيجيين إلا 

 النهائية دون مشاركة الجميع. MRDسلسلة وثائق 

 ألامل في أن تلعب هذه  IFSA بويحدو 
ً
  الوثائق دورا

ً
 سعيها نحو تقديم املختبرات الجنائية الناشئة  في في تعزيز إمكانات  هاما

 خدمات جنائية عالية الجودة.

 IFSAمجلس 

 2019تشرين ألاول )أكتوبر( 
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 كفاءة املوظفين 1
 عليهم الوفاء  وينبغي مسؤولياتهمو واضح لواجباتهم  واملحللين فهمالفنيين  املختبر سواءجميع موظفي  يجب أن يكون لدى   

 
ً
 لقواعد أخالقيات املهنة املعتمدة من قبل املختبر. بها في جميع ألاوقات وفقا

 . 1الحمض النوويتحاليل  إلجراءوظفي املختبرات مل املطلوبالتدريب التعليم و من  الحد ألادنىب هذا القسم ييوص 
 
 

 التعليم 1.1
 

 .لبات التعليم العالي على طبيعة املهامفني: ينبغي أن تستند متطالاملوظف 

 .إلاحصاءعلم دراسية في مواد  حتوائها علىإعتبار مع ألاخذ بعين إلا علم ألاحياء حلل: درجة جامعية في املاملوظف 

 .املختبر الفحوص في حتى يتمكنوا من إجراءاملختبرات  يوظفالتعليم والتدريب والخبرة ركائز هامة ملحيث أن 
 
 

    التدريب 1.2.1
 

 لدى يجب أن يكون 
ّ
 قة للموظفين الجدد أو املهام الجديدة، املختبر خطة تدريبية موث

ً
داء والكفاءة ألا  فيعايير املطلوبة امل متضمنة

 يجب ،تحليل عينات مجهولة أو  استيفاء خطة التدريبخالل  من املثال،على سبيل  ويمكن أن يتم هذا التقييم وخطة التقييم

 .موظفين ذوي خبرة ديعلى أيالتدريب  يتمأن  

  املحلل للحمض النووي التي سيستخدمها جميع إلاجراءات التحليليةيغطي دليل تدريبي على تدريب اليشمل برنامج أن يجب و 

 .القضايا الجنائية مع مراعاة قواعد ألاخالقياتي ففني الأو 

 النووي، كماالحمض ات فحوص ليلاالالزمة إلجراء تح البرنامج التدريبي تعليم وتقييم املهارات التقنية واملعرفةيشمل ويجب أن 

 .خارجية املشاركة في دورات أو ورش عملبالتدريب برنامج  يمكن تعزيز 

مواكبة وضمان عتماد إلا متداد ملنح إ( كدراسات مرجعية علميةندوات، ال، اتلتعليم املستمر )حضور املؤتمر لوينبغي وضع برنامج 

 .الفنية للتطوراتالخبرة لعاملين في مجال ا

ختبار الكفاءة مدى معرفة املوظفين باملهارات إيضمن  بحيث قبل تكليفهم بفحص القضايا الجنائيةاملوظفين كفاءة تقييم  يجب

 املكتسبة خالل برنامج التدريب.
 
 
 
 
 

_________________ 

 
 لجنائية إلاقليمية:أمثلة على مدونة لقواعد السلوك وأخالقيات املهنة التي إعتمدتها شبكات العلوم ا

 ( الجمعية ألامريكية ملدراء املختبرات الجنائيةASCLD )- www.ascld.org 

 ( الشبكة ألاوروبية ملعاهد  العلوم الجنائيةENFSI )- www.enfsi.eu 

 كبار مدراء املختبرات الجنائية  ف( ي أستراليا ونيوزيالنداSMANZFL )- www.anzfss.org 

 (  ألاكاديمية ألايبيرية ألامريكية للدراسات الجنائية والعلوم الجنائيةAICEF )- www.aicef.net 

 ( شبكة العلوم الجنائية آلاسيويةAFSN )- www.asianforensic.net

http://www.ascld.org/
http://www.enfsi.eu/
http://www.anzfss.org/
http://www.aicef.net/
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 والنتائج السجالت حتفاظ بإلا الكفاءة وختبارات إيجب توثيق التدريب و كما 
ً
 .ها املختبروضعالتي  للقواعد وفقا

 جميع الطرق تغطي  الكفاءة التي ختباراتإ/ختبارإإكمال ، وبغض النظر عن الخبرة السابقة الفنيين/ ينجميع املحلليجب على 

 عليهميجب كما  ،مستقلبشكل  للحمض النووي قبل املشاركة في تحليل الحمض النووي في فحصية املستخدمة الروتين

 .وتوثيق النتائجالكفاءة وتسجيل  اتختبار إ إلنجاز املشاركة في إلاستمرارية  
 
 

 

 املستهلكاتو ألاجهزة 2    
 
 

 رافقامل2.1  
 ن إجراء التحليل.أماكوتخزينها عن ستالم ألادلة إمكان  يجب فصل

 إلاغالق،ونوافذ محكمة  ،هواءومكيفات  ،تيار كهربائي غير منقطع مصدر  مناسبة مثلستهالكية إمصادر املختبر  يجب أن تتوفر في

 .منطقة إجراء التحليل في منخفضةضغط يجب الحفاظ على تهوية و  صيانة،للومساحة منفصلة كافية ومياه نقية،  
 

 و  ة بين العيناتاملتبادل ات، التلوثالبكتيرية اتمن التلوثمكان مخصص خالي يولوجية في يتم تخزين العينات الب
ً
 الحرارةعن  بعيدا

 وأشعة الشمس.  العالية 

 . أن يتم تخزينها في الثالجة أو الفريزر تحت درجات حرارة معينة لتجنب تحللها قد تتطلب بعض العينات البيولوجية

 .ستهالكيةالعينات البيولوجية مع املواد إلا ستهالكية. وال يجوز تخزين لتخزين املواد إلا ريزرات خاصة وفثالجات باملختبر  تزويديجب 

 .إليها العينات والتحكم بالوصول تحليل و يجب تأمين مناطق تخزين 

 
 

  املعدات2.2  
 

 

ق مختبر إجراءلليكون  يجب أن كما ،الفحصفي ألساليب املستخدمة لناسبة املستخدام املعدات إجب على املختبر ي
ّ
ألداء  موث

 .عايرة جميع املعدات الضروريةمفحوصات و ال

 الضرورية:املعدات  علىالتالية مثلة مل ألا تتش

 املتسلسل.دوارات الحرارية بما في ذلك تفاعل البلمرة ال •

 .الحرارة ة لدرجاتالدوريأنظمة التحقق الحرارية  •

 .بصمة الوراثية()تحليل ال الكهربائيالتحليل نظمة كشف أ •

 .آلية مبرمجةأنظمة  •

 .املاصات امليكانيكية •
 

 ضع يجب على املختبر أن ي
ً
 زمني جدوال

ً
 واملعدات بشكل سليم، الاجهزة صيانة توثيق لضمان والمتابعة لل تباع برنامجإو  ا

 .ألاداء فحصحتفاظ بسجالت يجب مراقبة أداء املعدات وإلا كما  منها،والتحقق تها ومعاير 

 الشركة بى املوظفين املدربين فقط تشغيل هذه ألاجهزة. ويجب أن يكون دليل التشغيل وغيرها من الوثائق ذات الصلة ويجب عل

 يجب التحقق من كما  املختبر،متاحة بسهولة في جهاز (، لكل SOPعلى سبيل املثال، إجراءات التشغيل املوحدة )لألجهزة املصنعة 

 .فحوصات القضاياستخدامها في إبل قفي ألاجهزة صحة الطرق املستخدمة 

 ويجب على املختبر أن يضع ويتبع إجراءات كتابية 
ّ
 وتعقيم املرافق واملعدات. كما تقع املسئولية على عاتق إدارة قة ملتابعة موث

 املالئمة.التعقيم  أساليب وبروتوكوالتوضع وتنفيذ املختبر في 
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 املستهلكات 2.3
 

 :املثالعلى سبيل ذا يتضمن وه املستخدمة. للطرق ناسبة املستهالكية واملواد إلا املحاليل ستخدام إر يجب على املختب

 "PCR grade "و "free DNAse" "free DNA." 

 

 التجارية على النحو املنصوص عليه من قبل الشركة املصنعة أو على النحو الذي نتهاء صالحية املحاليل إكتابة تاريخ يجب 

 .يحدده املختبر

 

 فأ
ً
 .تلك املحاليلإعداد بقائم هوية التحديد نتهاء الصالحية و إتاريخ تحديد و  تهايجب تسميما بالنسبة للمحاليل املصنعة داخليا

 الحيوية، املحاليل وتتضمن هذه  ستخدامها في تحليل الحمض النوويإقبل ها الحيوية وتقييماملحاليل يجب على املختبر تحديد 

 :ما يلي

 

 .تحديد البصمة الوراثيةالكمي و   PCRالحمض النووي، ستخالص إل  مجموعة محاليل •

 .واملستخدمة في تحليل البصمة الوراثية DNA-polymerase ،primer sets allelic ladder  إنزيم البروتينيز  •

 

 املصنعة.  ستهالكية في درجات الحرارة املناسبة على النحو املوص ى به من قبل الشركةيجب أن يتم تخزين جميع املواد إلا 

 يتم تخزينها في درجات حرارة مختلفة. يجب أن يتم تخزين إلى أن العلبة نفس  بعض املحاليل املوجودة فيقد تحتاج 

 املحاليل املصنعة جميع 
ً
 .فعاليتهانتهاء الصالحية للتأكد من إتاريخ ون عليها ويّد في درجة حرارة مناسبة  داخليا

 

 .باشرةن أشعة الشمس املماملحاليل يجب حماية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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 التقاريرإعداد  والتحليل والتفسير و العينات  جمع3   
 
 
 

 العينات جمع3.1   
 

الحمض النووي رفع عينات  موضوعويتم مناقشة . رفع عينات الحمض النووي من ألاحراز الواردة للمختبريتناول هذا القسم 

 الجريمة  مسرحالتحقيق في دنى من متطلبات الحد ألا في دليل مسرح الجريمة  عم
ً
ختبر الذي املعلى  وتسري املتطلبات أيضا

 .أدلة مسرح الجريمة يعالجيجمع و 

وفي حال وجود  جميع ألاحراز برقم خاص ترقيم يجبو  .وألاحراز الواردةلتحليل اطلبات لسجالت إلاحتفاظ بيجب على املختبر 

ختالفات ، كما يجب توثيق هذه إلا الواردة، يجب إبالغ الجهة املعنية في أسرع وقت ممكنختالف بين الوثائق املقدمة وألاحراز إ

 .في مالحظات ملف القضية

 املختبر،إلى التي ترد القيد لألدلة  ولضمان سالمة ألادلة وتتبع سيرها بدقة باملختبر يجب تطبيق نظام صارم لتوثيق سلسلة

بشكل صحيح للحفاظ حرز كل  تخزينويتم  مع املعروضات الخاصة باألدلة املاديةاملخولين فقط بالتعامل  ويسمح للموظفين

 .على سالمة ألادلة

 :وينبغي ضمان ما يلي

  (PPE) رتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبةإالبيولوجية  مع ألادلة يقومون بالتعاملالذين ألافراد يتوجب على  •

 .التلوثحتمال إحد من للوالكمامات والقفازات  املختبر مثل معاطف 

 ستخدام تقنيات الكيمياء إجية مثل الدم أو السائل املنوي ببيولو ال سوائلالوجود للتعرف على ينبغي فحص ألادلة  •

 .واملجهرية أو املناعية الحيوية

 .ومعقمة ألادلة في غرفة نظيفة عناصر يتم فحص  •

 .على فحص املواد البيولوجيةيقتصر النشاط في هذه الغرفة  •

 .حرز قبل وبعد فحص كل  يعادلهأو ما  %10بتركيز  تبييضال بمحلول  سطحألا  تطهير  يتم •

•  
ً
 .لتغطية ألاسطح غطاء ورقي خاصستخدام إيتم  إذا كان ذلك ممكنا

 .خاص برقمألاحراز كل عينة مرفوعة من  يتم ترقيم •

 .املالحظاتبحتفاظ إلا وتوثيق الفحص  •

 

 .التلوث املتبادل واملكان لتجنبمان حدة في الز  علىوألادلة ألاحراز يتم فحص 

 

 :، يطبق ما يلي للحد من مخاطر التلوثاملكانفي نفس العينات املرجعية و مسرح الجريمة عينات فحص إذا تم 

 .الجريمة والعينات املرجعيةمسرح ختبار عينات إل منفصلة  سطح ومعداتوأماكن أ حديدت •

 .نفس الوقت املرجعية فيات العينالجريمة و مسرح  معالجة عيناتيجب أال تتم  •

 .رجعيةالعينات امل الجريمة قبلمسرح يجب معالجة عينات  •

 والعينات املرجعيةالجريمة مسرح  فحص عينات بشكل دوري بينعدات املو ألاسطح جميع  وتعقيم يجب تنظيف •

والعكس صحيح.
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 التحليل  3.2    
 

 .amplification ،electrophoresis)اختياري(،  DNA extraction ،quantificationتتضمن تحليل الحمض النووي هو عملية معقدة 

أو منهجيات  gel-basedالتي يمكن الحصول عليها من خالل أساليب تعتمد على  يةائخصائص الكهربالتحليل الحمض النووي يستخدم 

 .الشعريةالخاصية 

 :ما يليهي كأنواع تحليل الحمض النووي 

• Autosomal STR    

• Y-STR 

• X-STR 

• Mitochondria  

 

 .املظهريةاملواصفات أو و/صل لتحديد ألا أخرى مستخدمة تقنيات   

 
DNA extraction – استخالص الحمض النووي 

 

 . ويجب أن تتضمناستخدام إجراءات خاصةبالحمض النووي معينة الستخالص  يخصص أماكنأن يجب على املختبر 

 :الاستخالصإجراءات  

 .مصدر واحدينات البيولوجية من الاستخالص للعأساليب  •

 . باإلعتداء الجنس ي عينات ذات الصلةال في لسائل املنوي الاستخالص التي تفصل اأساليب  •

 .إدراجها في جميع فحوص الحمض النووييتم ( blank control)فارغة عينة على ستخراج إلا وينبغي أن تتضمن جميع طرق 
 

 
Quantification – التحديد الكمي 

 
 لعينات في حالة ااملرحلة . يمكن تخطي هذه amplificationإجراء عملية قبل املستخلص الحمض النووي  كمياتتحديد يتم  يجب أن

 .العينات املستخلصةلتحديد كمية وجود حمض نووي معلوم الكمية  quantificationجراءات إ جميعوتتضمن  .رجعيةامل
 

Amplification - املضاعفة 
 

 يجب  ، كمااملختبرداخل  محاليل كيميائية تجارية تم تقييمها أو محاليل تم تحضيرهاستخدام إع العينات بجميمضاعفة ينبغي 

 .التقييمإلجراءات  أيداخلاملحاليل املحضرة إخضاع 

 

 ة مجموععلى  املحاليل التجارية املستخدمةتحتوي  يجب أن املتاحة،الجنائية الحمض النووي  بياناتستفادة من قواعد ل ول

 .قاعدة البيانات املستخدمة في املنطقة معأو مواضع تتوافق   Loci eroC ODISCأو  ،2SOL)S(I Loci إلانتربول  املعايير املوص ى بها من قبل
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  وإدراجهم (blank controlباإلضافة إلى العينة الفارغة )، في عملية املضاعفة سلبيةأخرى إيجابية و  إدراج عينةيجب 
ً
 أيضا

 .في عملية التحليل والتفسير     

 السلبية.والعينة  (blank controlة )فارغالمضاعفة الحد ألاقص ى من العينة يجب 

 تسفر عن حمض لن ( التيthreshold)على عتبة الكميات  بناءً ضعيفة ليل لعينة امزيد من التحيمكن إنهاء الحاجة إلى القيام ب

 مدعومأن يكون يجب للتفسير. لكن هذا التقييم قابل نووي  
ً
 .داخليةدراسة ب ا

 .في مناطق منفصلة لتجنب تلوث العينةpre- and post- amplification  وينبغي إجراء عمليات 

 ة على حدة.ملنطقة معينمخصصة املعدات مثل املاصات يجب أن تكون 
 

 

Electrophoresis 
 

 .ناتمع كل مجموعة من العيواحد على ألاقل  allelic ladderإدراج  يجب 

 (. التيار الكهربائي حقن و/أو جهدزمن الألاكثر حساسية )أي الظروف تحت  العينات الفارغة والسلبية يجب إخضاع
 
 

 الجودةإجراءات 
 

 :الضمانات التالية ضد التلوثتتطلب تحليل الحمض النووي  املستخدمة في طرق الحساسية 

 

 .ي مناطق منفصلة لتجنب تلوث العينةف pre- and post- amplification  يجب أن تجرى عمليات •

 .مثل املاصات في منطقة معينةخاصة معدات يجب أن توضع  •

 .فحصقبل وبعد الألاسطح وألادوات املستخدمة  وتعقيم يجب تنظيف •

أثناء معالجة ألادلة ليكون  سطح الطاولة على لوضعها Benchkote ، أو ورق®Kimwipesستخدام الورق العازل إ  •

 .الفحوصاتبين سطح الطاولة تنظيف و التخلص من الورق يجب بمثابة حاجز. 

صات وأي معدات أخرى الطرد املركزي وأجهزة التدوير الحرارية ورفوف ألانابيب واملا أجهزة تنظيف وتعقيميجب  •

 .ستخدامإقبل وبعد كل 

 مثل املالقط واملقصات واملشارط، وفتاحات ألانابيب ألادوات، وتعقيم يجب تنظيف  •
ً
ستخدامها. تقوم إقبل مباشرة

ألادوات مباشرة فتح هذه  ويتوجب التي يمكن التخلص منها ستخدام الواحدذات إلا بعض املختبرات بشراء ألادوات 

 .واحدالستعمال إلا العينات والتخلص منها بعد فحص قبل 

للتقليل  Cidex® Plus مثل محلول تنظيف تجاري أو  %10 بتركيز  محلول التبييضستخدام إبتنظيف اليجب أن يتم  •

 تلوث الحمض النووي.املخاطر املحتملة ل من

النقي أو الكحول ملنع تراكم بلورات هيبوكلوريت الصوديوم.  غسلها باملاء يجبف باملبيضاملعدات تنظيف إذا تم  •

.تآكلاللتجنب  باملبيضتنظيفها التي يتم عدات املدوات أو ألا يجب أن تشطف 
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 (.املالبس من نفس الشخص عدة قطع منالصلة )مثل  ذاتألاحراز فحص ، حتى عند حرز  بين كلات واملعدألاسطح يجب تنظيف  •

 .ضمان الجودةإضافي لن كإجراء باملواد التي يتخلص منها املوظفو ينصح بشدة إنشاء قاعدة بيانات  •
 

 

 التفسير3.3   
 

 

  كذلكو  ألادلةبمضاعفة الخاصة ابية والسلبية لتشمل جميع الضوابط إلايجالنتائج إرشادات مكتوبة لتفسير يجب اتباع 

 الفارغة.العينات 

 إلاشراك  ةسياسوثانويين و مساهمين رئيسيين  العينات املختلطة والتي تتكون منإرشادات مكتوبة لتفسير  تباعإيجب كما 

 :يجب أن يستند التفسير إلاحصائي على.3وإلاحصائياتكتابة تقارير النتائج من أجل  ستثناءوإلا 

 الجينات الجنائيةالخبراء مثل الجمعية الدولية لعلم  مجموعاتاملختبر توصيات أن يتبع  يجب العرقية،قاعدة بيانات السكان  •

) ISFG( 4  5مل العلمي لطرق تحليل الحمض النوويالع مجموعة أو)SWGDAM(  العالمات الجينية عدد من أقل لطالع على ل 

 يوهذا العدد  ناتتضمينها في قاعدة البياالتي يتوجب 
ً
 .تحليلهاالتي يتم عالمة اللنوع  ختلف تبعا

 الحسابات إلاحصائية املستمدة من قاعدة بيانات سكانية  •
ّ
 .الحساب لغرضمالئمة و قة موث

 املبادئ التوجيهية  تباعإفيجب عليها  mtDNA7 أو و chromosomal-Y6 دراسة نوع تحليل وراثي مثل ات التي تجري املختبر 
ّ
 قةاملوث

 .ختبارإلا النوع من ملثل هذا إلاحصائي خاصة تفسير لل 
 

 التقارير إعداد3.4   
 

 .الفحوصاتسجيل املالحظات ونتائج إجراءات خطية لت إنشاءيجب على املختبر 

 التقرير. النهائية في ستنتاجات إلا جميع النتائج التحليلية املستخدمة لدعم إلاحتفاظ بيجب على املختبر 

 . النظراء )القائمين باملراجعة( لمراجعة من قبلئق شاملة ليجب الحفاظ على وثا

 :ويجب أن تتضمن التقارير

 .القائم بالفحصسم إ •

 .سم املنظمةإ •

 .صدارإلا  تاريخ •

 .لقضيةبا رقم خاص •

 .هافحصالتي تم ألدلة لوصف  •

 .التخلص من ألادلة •

 .ةاملنهجية املستخدم •

 .املضاعفةأو نظام العالمات الجينية  •

 .نتائج التحليل •

  يكون التطابق أنيجب و  لى بيان التفسير الكمي أو النوعيتشمل عيجب أن ستنتاجات إلا  •
ً
 .حصائيإلا بيان بتطابق ال مرتبطا
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 (.منة مقبولةآلا توقيع الشخص املسؤول عن محتوى التقرير )التوقيعات إلالكترونية 

  مدربينالخبرة و ذوي  منتقارير فقط من قبل أفراد اليمكن أن تصدر 
ً
  تدريبا

ً
 ومخولين بالقيام بذلك. مناسبا

 

 

 النظراء املراجعة من قبل
 

  ةوالفني ةإلاداري بتطبيق ومراجعة إلاجراءاتيقوم املختبر يجب أن 
ً
التأكد من أن جميع إلاجراء هذا سيضمن و  لسياسة مكتوبة وفقا

 .التوجيهيةومبادئه  سياسة املختبر  تتماش ى معإليها والبيانات الداعمة  م التوصلالنتائج التي ت

 

 املراجع قادر يكون معلومات كافية بحيث على  ملف القضيةويجب أن تشتمل وثائق 
ً
 النتائجعلى تقييم مالحظات القضية وتفسير  ا

 .يةوإلادار  ةالفني مراجعة إلاجراءاتيجب  التقرير  تصدير قبل و 

 

 .ل في املسألة املتنازع عليهاللفص مؤهلةإلى سلطة أعلى  مع رأي املراجع، سوف يحال ألامر القائم بالفحص عدم موافقة في حال 
 
 

 نى:دحد أكما يلي الفنية يجب أن تشمل املراجعة 

 .الخاصة بالقضية عمل والبيانات إلالكترونيةالأوراق املالحظات و  •

 إ( للتحقق من التفسير allele callsالحمض النووي )عالمات  •
ً
 للتفسير. املبادئ التوجيهية إلى ستنادا

 .املناسبة ستثناءاتوإلا ستبعادات إلا الحمض النووي للتأكد من بصمات جميع  •

 .حاسمةالنتائج غير الجميع  •

 .allelic laddersجميع الضوابط، بما في ذلك  •

 .وجدي تحليل إحصائي إن أ •

 .والتصرف في جميع ألادلة العهدةسلسلة  •

 مدعومة بتاجات ستننهائي لضمان أن جميع النتائج وإلا محتوى التقرير المراجعة  •
ّ
 .قةبيانات موث

 

 .املنهجية املستخدمةحسب مؤهل  خبير من قبل املراجعات الفنية  ى جر وت القضية سجلفي  املراجعة الفنيةيجب توثيق 

 

 :مايلي ويجب أن تتضمن املراجعة إلادارية

 .أي أخطاء كتابية في التقرير النهائي •

 . (3.4)القسم التوافق مع  •

 .جميع ألادلة فيالتصرف و سلسلة العهدة  •
  

 سجالت القضية
 

. والنتائج وإصدار التقارير والتحكم بها  ضمان السريةو بسجالت القضية حتفاظ لل املختبر إجراءات  يجب أن يضع
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 قواعد البيانات3.5   
 

 التوصل ا الباردة وضمان على الصعيد العالمي من أجل حل القضاي الحمض النوويالعديد من قواعد بيانات  لقد تم إنشاء       

 من دولة بيانات تختلف الالبيانات التي يمكن إدخالها في قاعدة  بنوعألانظمة املتعلقة أو  التشريعات بما أن"آمنة".  إلى إدانات       

 بيانات الحمض النووي.فإن هذه الوثيقة ال يمكن أن تعالج املعايير املتعلقة بقواعد  أخرى،إلى        

 

 مجموعة مراقبة خبراء الحمض النووي التابعة للنتربول بنشر التوصيات وأفضل املمارسات الخاصة بوضع قاعدة  تلقد قام      

  وتوصياتمراجعة الخاصة بالحمض النووي وثيقة عن  ENFSIكما نشرت مجموعة عمل  8بيانات وطنية للحمض النووي      

 .9قاعدة بيانات البصمة الوراثيةب خاصة     
 
 
 

 

 ثّبتإلاجراءات والبرتوكوالت والت 4
 
 
 

 إلاجراءات والبروتوكوالت4.1   
 

 

       ألادلبببةهويبببة البروتوكوالت وإلاجراءات التحليليبببة. وينبغي أن تتضببببببببببببببمن هبببذه إلاجراءات تحبببديبببد  ضببببببببببببببع واتبببباعاملختبر و  يجبببب على      

 .لنتائج وتفسيرهاا وتحليلفة وعملية املضاع الكمياتتحديد و ستخالص إلا وإعداد العينات وأساليب  البيولوجية

  ختببار إلاجراءات التي وضببببببببببببببعبتإ كمبا يتوجبب عليهبا،السببببببببببببببيطرة هبا و وتعقب وإلاجراءاتيجبب توثيق البروتوكوالت 
ً
قببل  داخليبا

 .تطبيق إلثبات أنها صالحة للغرضال ز دخولها حيّ 

أسببببببببببببببلوب تتبع إلاجراءات بغي أن ينو . (controls) والضببببببببببببببوابطاملحببببباليبببببل جميع البروتوكوالت وإلاجراءات  أن تحبببببدديجبببببب  

 .النتائجأو  البياناتتحليل و  ختبار إتساق إو لة بما فيه الكفاية لضمان وحدة مفصّ  وأن تكون عملية بخطوة الخطوة

يكون بحيبببث  التغيير،تم فيبببه هبببذا  البببذيوالتببباريخ الزمن يجبببب أن يتم تسببببببببببببببجيبببل  في أي وقبببتاملتبعبببة طرق الإذا تم تغيير  

 
ً
 .ستخدامها في معالجة كل عينةإتي تم الطريقة ال واضحا
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 تالتثبّ  4.2   
 

  إلثبات مصداقيتها وفعاليتهاالحمض النووي املستخدمة في تحليل من صحة كافة البروتوكوالت وإلاجراءات  تالتثبّ جب ي

 -التالية: إلارشادات العامة  ويجب مراعاة

 .داية إلى النهايةاملوظفين املسؤولين عن دراسة التحقق من الب ختيار إ •

 .املصنعةوتوصيات الشركة الدراسات املنشورة  قراءة •

 واملعدات  والعيناتعلى املحاليل الخطة على ما سبق ذكره. يجب أن تشمل  صحة بناءً الخطة التحقق من ضع مسودة لو  •

 .ختبارات التي ستتموإلا  الالزمة

 .الضوابط املناسبةتحديد  •

 .التحققدراسات  توثيق •

 .تائجالن ستخالصإ •

 .على نتائج التحقق وتفسيرها بناءً إلجراءات التشغيل القياسية لمبادئ التوجيهية وضع مسودة ل •

 .ختبار كفاءة للموظفينإدليل التدريب و وضع مسودة ل •

 

 .ق ذلكوتوثيستخدام طرق الفحوص إالكفاءة قبل قيامهم ب وإخضاعهم الختبار تدريبهم يجب    

 
       

 

 :راسات التالية لتحليل الحمض النووييجب أن يتم تنفيذ الد

 

• Reproducibility  (حكم بالحمض النووي البشري تالستخدام عناصر إ)دراسة. 

• Precision and accuracy (الدقة)  التحكم بالحمض النووي البشري(ستخدام عناصر إ)دراسة. 

• Sensitivity (الحساسية) . 

 املختلطة.العينات  •

 

 :لألجهزة املستخدمة (threshold) عتبات التحليليةالد باإلضافة إلى ذلك، يتم تحدي

 

• Limit of detection. 

• Dynamic range . 

• Stochastic threshold . 

• Stutter range. 

 (.blanksالسلبية )العينات ستخدام إبالتلوث  فحصكما يجب 

 لدى أن يكون  ويجب كذلك
ّ
 للعالمات الجينيةبغي أن تشمل توزيعات قة ذات الصلة التي يناملختبر بيانات توزيع السكان املوث

 .مجموعة معينة من السكانتم الحصول عليها من  التي

 
 

  التي يتم تطويرهاقواعد البيانات ستقاللية إختبار إإجراء وينبغي 
ً
.داخليا
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 إدارة الجودة5   
 

 
 

 على نظام  ويحافظ ويتبعنش ئ ييجب على املختبر أن 
ّ
 يكون مندارة الجودة ق إل موث

ً
  وذا كفاءةألنشطة الاختبار  اسبا

 ملتطلبات هذه الوثيقة
ً
 .وفقا

 

 :التالية املستندات حتفاظ بكافةوإلا ومتابعة يجب على املختبر توثيق 

 

 .ختبارات الكفاءةإ •

 .النتائج التحليلية •

 .وألاحراز العيناتستمرارية إت سجال  •

 .ستالم العينةإ •

 .سجالت املعالجة •

 .عينةبالحتفاظ إلا  •

 .جراءات التصحيحيةإلا  •

 .التدقيق  •

 .سجالت التدريب •

 .مواصلة التعليم •

 .رصد شهادة املحكمة •

 الجامعة، الخ(الخلفية التعليمية )  •

 

 على الحمض النووي نظام الجودة املطبق  على ويتم التدقيق
ً
 .وتوثيقه سنويا

إلاداريين السلطة واملوارد الالزمة ألداء واجباتهم  من أجل تقديم الدعم الكامل لبرنامج إدارة الجودة، يجب أن يكون لدى املوظفين

 وتلبية الحد ألادنى من املتطلبات املنصوص عليها في هذه الوثيقة.

 

 يجب أن يحدد 
ّ
ق باملسؤولية والسلطة والترابط بين جميع املوظفين الذين يديرون وينفذون أو يقومون برنامج إدارة الجودة ويوث

 لى صحة تحليل الحمض النووي.ؤثر عيبالتحقق من العمل الذي 
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 املصطلحات 6   
 
 
 
 

لى نطاق واسع في عاملستخدمة املصطلحات إنما يضم  ؛الحمض النوويفحوصات واجهتها في يتم ماملصطلحات التي لجميع قائمة شاملة  التالياملسرد  اعتبار ال ينبغي 

 .املتخصص في الحمض النووي الجنائيات مجتمع

 
 

 لهذه الكمية.فعلية )الحقيقية( مقاسة مع القيمة الكمية توافق رجة د  الدقة 

 املراجعة إلادارية
ه تنفيذ هذيجوز  .والتدقيق السليم عليهاسياسة املختبر مع إجراءات العمل تطابقلقياس مدى إجراء يستخدم 

 ين. غير الفني إلادارييناملختبر املراجعة من قبل موظفي

 .على حدة الوالدين كال من موقع جيني لكل يتم وراثة أليل فردي  لجين.لكثر من أشكال بديلة واحد من اثنين أو أ أليل

  PCR ل ألاليل خالمضاعفة الفشل في الكشف عن أليل ضمن عينة أو عدم    في تحري ألاليل فشل

 .املرغوبالحمض النووي سلسلة زيادة عدد النسخ من  املضاعفة

 الفاحص 

تمكين اختبار اجتاز يكون قد و  العينات فحصمختبر للالتابعة لنجاح متطلبات التدريب املوظف الذي أكمل ب 

فسر البيانات )إن وجدت( العينات ويفحص  يجري هذا الفرد و/أو يوجه عمليةبرنامج اختبار الكفاءة.  وانضم في

 .إلى استنتاجات ويتوصل

 .وتقليل الانجراف التحليلي ة للفحوصاتالتشغيلية الوحدمنظم يهدف إلى ضمان خطوة بخطوة إجراء   إجراء تحليلي

 .وثيقة تتضمن إلاجراءات التحليلية املستخدمة في املختبر  دليل إلاجراءات التحليلية

 .يحدث مرة واحدة في السنة التقويمية  سنويا

 التقييم
على نحو نفذ توتطط لها املخللممارسات الفعلية تمتثل املمارسات مستقلة منهجية لتحديد ما إذا كانت  فحوص

 .تشمل عمليات التقييم مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعةعادة ً  فعال.

 .بط معدات قياس ضد معيار معروفض التعيير

 املعايرة
مجموعة من العمليات التي تحدد، في ظل ظروف محددة، العالقة بين القيم املشار إليها بواسطة أداة قياس أو 

 .لقياسلمثلها مادة القياس والقيم املعروفة املقابلة تلقيم التي نظام أو ا
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 الشعرية الكهربائيةخاصية 
بعد ذلك لتيار الجهد العالي الذي  وتخضعصغير  رقيق)شعري( أنبوب  عينات من الحمض النووي فيتوضع 

 حسب طولها.خيوط اليفصل بين 

 مالحظات القضية
الرسوم و نتائج الفحوص التي أجريت و املدونة املالحظات املستخدمة و وألاجهزة  إلجراءات واملعايير والضوابطتوثيق 

 .ستنتاجات الفاحصاالبيانية والرسوم والصور، وغيرها من الوثائق لدعم 
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 قارنة املاملواد البيولوجية التي تم الحصول عليها من شخص معروف وجمعت ألغراض  العينة املرجعية للقضية

 درة على أداء مهمة محددة وفقا للجراءات.الق الكفاءة

 بنجاح. فحوص الحمض النوويهار املهارات التقنية واملعرفة الالزمة إلجراء ظإ كفاءة

 وظيفي قبل أداء العمل املستقل.الجال املتقييم قدرة الشخص على أداء العمل في  اختبار الكفاءة

أو مؤهل أو قادر بما فيه الكفايةر على أداء وظيفة ، ورة صحيحةالقدرة على تحقيق النتيجة. الصحة والدقة. بص كفؤ

 عمل.المؤهل أو يصلح ألداء ، . من الناحية القانونيةة مخصص

 املطابقة إلامتثال

 .PCRفي خطوة ال أو  بين عينات الحمض النووي  تعمدغير مخلط  التلوث

املحاضرات واملؤتمرات أو الندوات أو الدورات القصيرة( التي يتم تقديمها أو سلسلة من مجموعة النشاط التعليمي )مثل  التعليم املسنمر

 املعرفي ذات الصلة.مجاالتهم من قبل منظمة معترف بها أو فرد يطلع املشاركين على آخر ما تم التوصل إليه في 

 معيار ملقارنة التحقق أو التحقق من نتائج تجربة. (Control sample)  عينة التحكم

 .اتجراءصحة إلا ومصممة إلثبات ألاساسية يتم إجراؤها بالتوازي مع العينات فحوصات  (Controls) طالضواب

املعدات الحرجة أو ألادوات 

 الحرجة

 

 تلك التي تتطلب املعايرة قبل وبعد الاستخدام بصورة دورية.

 

 تلف قبل الاستخدام من أجل منع تم تحضيرها بار عينات تحدده الدراسات التجريبية أو يتطلب املمارسة الروتينية الخت ةالحرجاملحاليل 

 العينة.

 .Elongation  ( 3، و  Denaturation of the template ،2 )Annealing of primers( 1من ثالث خطوات:  PCRتتكون دورة  الدورة

اعدة أو أساس إلجراءات مثل استرجاع مجموعة من املعلومات ذات الصلة حول موضوع منظمة بطريقة مفيدة توفر ق قاعدة البيانات

 النتائج واتخاذ القرارات.والتوصل إلى املعلومات 

وتحديد الشروط والقيود املفروضة على منهجية الحمض النووي الجديدة أو املبتكرة الفحص الحصول على بيانات  التحقق التطوري من الصحة

 .أو جنائية لالستخدام على عينات مرجعية 

 غير متوقع أو غير مخطط له أو غير مرغوب فيه.حدث  إنحراف

 أي نتيجة تختلف عن نتائج آلاراء املجمع عليها. ويمكن تصنيف التناقضات على أنها إدارية ومنهجية وتحليلية أو تفسيرية. التعارض



18 

 حالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائيةالت                                                                                           النووي وتفسير الحمضوتحليل املتطلبات ألاولية ألاساسية لجمع 

 

   

 من العينات البيولوجية.املستخلص  تحديد ومقارنة الحمض النووي  الحمض النووي )دراسة(

للفرد في مواقع محددة )أيضا يعرف باملواضع( في الحمض النووي. يتألف الحمض النووي املشتق من  ةالجينيالعالمات  لحمض النووي )نوع(هوية ا

 .STRالحامض النووي يتكون عادة من واحد أو اثنين من ألاليالت في عدة مواضع 

ومات وتعليمات العمل. على سبيل املثال: الدليل وإلاجراءات إلكترونيا أو معلموثقة تعليمات أو معلومات مكتوبة أو  الوثيقة 

 والنماذج وأوراق العمل.

 البند، ألاداة، أو الجهاز املستخدم في عملية أو إجراء. املعدات

 تعريف أو توثيق أو تنفيذ. وضع

 تتم إدارته بصورة مستقلة عن نظام املختبر.خارجي برنامج اختبار  اختبار الكفاءة الخارجي

 املستلم من قبل الوكالة املقدمة.الحرز  الدليل

 تعرف أيضا بالعينة محل الدراسة. عينة دليل

بناء على مقارنة  الدليلالاستنتاج الذي يلغي الفرد كمساهم محتمل من الحمض النووي الذي تم الحصول عليه من  إلاستبعاد

 النووي ومحل الدراسة مقابل بعضها البعض(. الحمض النووي املعروف ومحل الدراسة )أو عدة عينات من الحمض

 موقع أو منطقة العمليات داخل املنظمة. مرافق 

 عملية تحديد وتقييم ألادلة البيولوجية في القضايا الجنائية باستخدام تقنيات الحمض النووي. الجنائي تحليل الحمض النووي 

 ة.من وترتبط بمسرح الجريمترفع عينة بيولوجية  جنائيةعينة 

 كل موضع يتم تحليله وكتابة التقاريرعنه من قبل املختبر النظام الجيني

 نتيجة البصمة الوراثية  التركيب الوراثي

 نظمة.املتصريح للغرض يحدد مهمة  الهدف

 مجموعة من املبادئ العامة التي تستخدم لتزويد التوجيه والحدود لغرض صنع القرار. التوجيهات العامة

Heterozygote  الرسم البياني للبصمة الوراثية معين؛ تتجلى عادة في قمتين متميزتين ملكان في موقع فرد يمتلك أليالت مختلفة في. 

 Homozygote  الرسم البياني  فرد يمتلك نفس ألاليالت )التي ال يمكن التفريق بينها( في موقع معين؛ تتجلى عادة في قمة واحدة ملكان في

 للبصمة الوراثية.

 العالقة التي سيتم تقييهما. لفرضيةا

بناء على  الدليل الاستنتاج بأنه ال يمكن استبعاد شخص ما كمساهم محتمل للحمض النووي التي تم الحصول عليها من  الشمولية

 مقارنة وفحص الحمض النووي املعروف )أو عدة عينات من الحمض النووي يتم دراستها مقابل بعضها البعض(.

 ألغراض املقارنة.أو صالحة تفسير للستناج بأن نتائج أنواع الحمض النووي غير كافية  ر قابل للتفسيرغير حاسم/غي
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 لقياس وفحص واختبار إحدى الخصائص أو أكثر من منتج أو خدمة ومقارنة النتائج مع متطلبات محددة. معاينة 

برنامج اختبار الكفاءة 

 الداخلية

 الذي تتم إدارته والسيطرة عليه داخل املختبر.خلي الدابرنامج اختبار الكفاءة 

 في املختبر إلثبات بأن الطرق وإلاجراءات املعمول بها تعمل كما هو متوقعالفحوص بيانات تجميع  التحقق الداخلي

 رع بها وتستخدم ألغراض املقارنة.املواد البيولوجية املعروفة هويتها أو نوعها أو املواد البيولوجية التي يتم  تأسيس هوية املتب مرجعيةعينة 

 

 كتابة تتم اضافتها لتحديد الهوية. ملصق

القدرة على  مع( 2لحمض النووي و)فحوص اعلى ألاقل موظفين بدوام كامل يعمالن كمحلالن مؤهلين ليعمل به ( 1مرفق ) مختبر

 و/أو عينات مرجعية. الجنائيةعينات الإجراء تحليل الحمض النووي من 

 للموظفين املفوضين من قبل مدير املختبر.دخول مصرح  رحدخول مص

 الجين.موقع املوقع الفعلي للجين على الكروموسوم. أي واحد من ألاليالت املمكنة للجين قد يكون موجودا في  موقع )مواقع(

 توريد املستخدم في عملية التصنيع.عنصر ال مادة

 حليل معين أو مقارنة تؤدي إلى نتيجة التحليل.اتباع مسار العمل أو تقنية في إجراء ت إجراء

وإلاجراءات التحليلية املستخدمة لدعم تكنولوجيا تحديد الحمض النووي: على سبيل املثال، الفحوصات تستخدم لوصف  منهجية

فحوص  أنواع(، Real Time، الفلوروميتري، Slot Blot)اليدوي مقابل آلالي(، وطرق القياس الكمي )الاستخالص أساليب 

 (.End point gelوأنظمة  Real time gel، ةالشعري ة)الكهربائيوأجهزة ، الحمض النووي

 نتيجة تحديد الحمض النووي املأخود من شخصين أو أكثر. مختطلة

 Negative Control  في خطوة ال تستخدم للكشف عن تلوث الحمض النووي عينة سلبيةPCR . فقط ة عناصر املضاعمن العينة  ههذتتألف

 ووي. ندون إضافة حمض 

 نظمة.املإنجاز قابل للقياس والتعريف يعزز أهداف  الهدف

 لها وظائفها الخاصة وإدارتها التنفيذية الخاصة. هامؤسسة أو جزء من املنظمة

 End point gelمة وأنظ Real time gelالكهربائية الشعرية،   مثل الحمض النووي،لتحديد نوع من النظام التحليلي يستخدم  املنصة

 مبدأ توجيهي وممارسات تشغيلية، أو خطط عمل تتحكم بالقرارات التي يتم اتخاذها نيابة عن املنظمة. السياسة

سلسلة من ردود الفعل 

  (PCR)  البلمرة

 دورة. . انظر أيضا تعريفملضاعفتها عملية أنزيمية يتم تكرارها في منطقة محددة من الحمض النووي خالل دورات متكررة
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التحكم إلايجابي بالتكبير 

(POS) 

محاليل املضاعفة قد تم بشكل صحيح. ويتألف هذا التحكم من  PCRتستخدم لتحديد ما إذا كان إجراء إيجابية عينة 

 وعينة حمض نووي معروفة.

 .وبين بعض بينها يميز درجة الاتفاق املتبادل بين سلسلة من القياسات الفردية والقيم و/أو النتائج الدقة

املعايير الفعلية لألساليب  -الطريقة التي يتم فيها تنفيذ عملية؛ مجموعة من التوجهات إلجراء عملية الفحص أو التحليل  إلاجراء

 املستخدمة.

 .مجموعة من املهام وألانشطة التي تحقق هدف العمل ذات الصلة، أي التي تحول املدخالت إلى منتجات وخدمات الانتاج العملية

 نتيجة ملموسة لعملية أو إجراء. املنتج

اختبارهم. في يتم اختبارات لتقييم كفاءة  املحللين وجودة أداء املختبر؛ في الاختبارات املفتوحة، ويدرك املحللون أنه  اختبار الكفاءة

املختبر ذاته؛ فيما يتم إجراء بها. يتم إجراء اختبارات الكفاءة الداخلية من قبل دراية الاختبارات العمياء، ال يكونوا على 

 اختباره.يتم اختبارات الكفاءة الخارجية من قبل وكالة بصورة مستقلة عن املختبر الذي 

 راجع التركيب الوراثي. البصمة الوراثية

بنجاح. املنصب ت ، جوانب التعليم والتدريب والخبرة الخاصة بالفرد والتي هي ضرورية لتلبية متطلبابالنسبة لألفراد التأهيل )مؤهل(

 لمعدات ، التحقق من أن السمات املحددة املطلوبة إلنجاز املهمة متوفرة.ل وبالنسبة

 تلبية املتطلبات، بما في ذلك تلك التي تم تحديدها خالل مراجعة الاتفاق.لخصائص املنتج أو الخدمة التي تؤثر على قدرتها  الجودة

هجية الالزمة لتوفير الثقة الكافية بأن منتج أو خدمة املختبر سوف تلبي متطلبات الجودة تلك إلاجراءات املخططة واملن ضمان الجودة

 املعينة.

الهيكل التنظيمي واملسؤوليات وإلاجراءات والعمليات واملوارد الالزمة لتنفيذ إدارة الجودة. يشمل جميع ألانشطة التي تسهم  نظام الجودة

 في الجودة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

PCR طريقة لتحديد تركيز الحمض النووي في عينة ما باستخدام  الكميPCR. 

 مادة تستخدم بسبب النشاط الكيميائي أو البيولوجي. املحلول 

ل . يتم التعامالنهائيإلى التحليل الاستخالص  عينة تحكم تحليلية ال تحتوي على حمض النووي وتستخدم لرصد التلوث من  (blankالعينة الفارغة )

 تحليلها.يتم التي  املرجعية أو الجنائيةعينات البنفس الطريقة وبالتوازي مع العينة  همع هذ

 ية أنه يمكن الاعتماد عليها. قد تشير إلى ألافراد واملواد أو املعدات.صتمتلك خا إلاعتمادية

 تقييم الوثائق للتحقق من الاتساق والدقة والاكتمال. املراجعة
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ك التعديالت أو إلاجراءات املحددة التي سيتم تنفيذها من قبل املستخدم، املصنع، أو العاملين في خدمة آلاخرين من أداء تل خدمة

 أجل ضمان أداء ألادوات واملعدات.

 أساس ي مصطلح يستخدم للشارة إلى شرط يتوجب

 في نشاط معين. هتحقيقو مدى إمكانية ألاداء ،  قبول بيان يصف مستوى  معيار

Stochastic threshold  آلاخرليل ألا، لم يحدث تسرب أليل من اي نفترض أنه في مكان معين أعلى منهتالقمة ألاليل في الرسم البياني و قيمة ارتفاع. 

Stutter  حد أصغر من أليل اتتم مراقبتها عادة على تكرار و الارتفاع صغيرة قمةSTR  الناتج عن أساس ي وstrand slippage  خالل

 .ةاملضاعف

تقييم بيانات ونتائج واستنتاجات الحمض النووي والتحقق من الاتساق والدقة والاكتمال. يجب أن تتم هذه املراجعة من  مراجعة فنية

 قبل موظفي املختبرات الفنيين املؤهلين.

 الحمض النووي.مضاعفة معين أو تحديد كمية أو استخالص مجمعة مسبقا تسمح للمستخدم بإجراء املحاليل مجموعة من  عدة اختبار

 وثيقة تنص على سياسة التدريب وتصف مختلف عناصر البرنامج التدريبي للمنظمة. دليل تدريب

ألادلة والتي توفر درجة عالية من وتسجيل عملية إجراء مجموعة من التجارب تحدد فعالية وموثوقية تقنية أو إجراء. إنشاء  التحقق من الصحة

 نة سوف التأكد من أن عملية معي
ً
 محددة سلفا.وجودتها نتيجة تكون مواصفاتها  تعطي دائما

من خالل تأكد القبل تنفيذها.  وفقا ألهداف محددةمليات جديدة أو تغييرات عليها عالتحقق من  يتممن دقة ش يء.  التأكد تحقيق

 تلبية املتطلبات املحددة.تم فحص وتوفير دليل موضوعي على أنه 
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 جعاملرا7   

 
 

. مكتب ألامم املتحدة املعني للموظفين وتوصيات بشألن معدات ملختبرات علوم الطب الشرعي 2011متطلبات املهارة مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة.  .1

 . 1املراجعة  ST/NAR/2باملخدرات والجريمة املطبوعة 

http://www.unodc.org/documents/scientific/Ebook _STNAR_02Rev1_E.pdf  (.2014تشرين ألاول )أكتوبر(  6)تم الوصول إليها في 

. الطبعة الثانية. دليل إلانتربول بشأن تبادل بيانات وممارسة الحمض النووي: توصيات من فريق خبراء إلانتربول لرصد الحمض النووي. 2009إلانتربول.  .2

http://www.interpol.int/content/ download/8993/66934/version/6/file/HandbookPublic2009.pdf ( ألاول  ن  ري ش ت ي  ف ه  ي ل إ ول  وض ل ا م  أكتوبر( ت

2014.) 

 

من قبل مختبرات  في الحمض النووي STRألنواع جسمي  SWGDAM. املبادئ التوجيهية لتفسير 2010محموعة العمل العلمية على طرق تحليل الحمض النووي.  .3

 (.2014تشرين ألاول )كتوبر( 6الوصول إليها في تم  . dam.pdfgws/odisc/analysis-cbiometri/bla us/-tabou/vgo.fbi.whttp://ww الطب الشرعي. 

 (.2014أكتوبر  6)الوصول إليها  http://www.isfg.orgعلم الوراثة الشرعي املوقع. . الجمعية الدولية ل2014الجمعية الدولية لعلم الوراثة الشرعي.  .4

-http://www.fbi.gov/about-us/lab/biometric. معايير ضمان الجودة في اختبار الحمض النووي في املختبرات الجنائية. 2009مكتب التحقيقات الفدرالي.  .5

analysis/codis/qas_testlab.pdf  (.2014تشرين ألاول )أكتوبر(  6إليه في   )تم الوصول 

كروموسوم من قبل مختبرات الطب  Y-STRألنواع  SWGDAM. املبادئ التوجيهية لتفسير 2014مجموعة العمل العلمي بخصوص طرق تحليل الحمض النووي.  .6

)تم الوصول  http://swgdam.org/SWGDAM _YSTR_Guidelines_APPROVED_01092014_v_02112014_FINAL.pdf الشرعي املتخصصة في الحمض النووي.

 (.2014تشرين ألاول )أكتوبر(  6إليها 

تحليل الحمض النووي.  SWGDAM. املبادئ التوجيهية لتفسير 2013مجموعة العمل العلمي على طرق تحليل الحمض النووي.  .7

http://swgdam.org/SWGDAM٪20mtDNA _Interpretation_Guidelines _APPROVED_073013.pdf  (2014تشرين ألاول )أكتوبر(  6)تم الوصول إليها في 

 . ليون، فرنسا: إلانتربول.مبادئ أفضل املمارسات الخاصة باإلنتربول: توصيات إلنشاء قاعدة وطنية لبيانات الحمض النووي. 2014الانتربول.   .8

 لبيانات.إدارة قواعد ا ENFSI DNA. 2014الشبكة ألاوروبية ملعاهد علوم الطب الشرعي.  .9

)تم الوصول إليها  http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/ enfsi_2014_document_on_dna-database_management_0.pdfمراجعة والتوصيات. 

 (.2014تشرين ألاول )أكتوبر(  6في 

http://www.interpol.int/content/
http://www.fbi.gov/about-us/
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