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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 إتباعها من أجل تحقيق نتائج موثوقة،كما يجب على
املختبرات الجنائية البناء على هذا ألاساس والسعي بصورة مستمرة لتحسين نوعية الخدمات املقدمة.
وتصف هذه الوثيقة املتطلبات ألاولية ألاساسية لجمع وتحليل وتفسير الحمض النووي .وتتناول في إلاطار التالي:
 )1كفاءة املوظفين.
 )2املعدات واملستهلكات.
)3

جمع العينات والتحليل والتفسير وإعداد التقارير.

ّ
والتثبت.
 )4إلاجراءات والبروتوكوالت
)5

إدارة الجودة.

مالحظة :هذه الوثيقة ال تسري على املختبرات التي تقوم بأداء
فحص  DNAالسريع أو فحص  DNAالسريع ّ
املعدل.
سوف يعالج إلاصدار التالي من وثيقة املتطلبات ألاولية
ألاساسية لجمع وتحليل وتفسير الحمض النووي والتي
املوظفين
ستصدر ( )2016 - 2015املستجدة مثل ما سبقكفاءة
ذكره.
املستهلكات
إلاجراءات والبرتولت ّثبت
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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 إثنين من الشركاء إلاستراتيجيين هما مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ( )UNODCوإلانتربول
الدولي.
التحالف الدولي إلاستراتيجي ( )IFSAيدرك أهمية وجود إطار إجراءات إلدارة الجودة في املختبرات الجنائية حيث يمكن من خالله
توفير الجودة والنتائج املوحدة ،سواء كانت تلك إلاجراءات املتخذة في امليدان أو في املختبر.
في إلاجتماع الذي عقدته ( )IFSAفي شهر شباط  ،2012و الذي إستضافته ألامم املتحدة بمكتبها في فيينا  ،و املعني باملخدرات
والجريمة ( )UNODCوذلك ملناقشة إحتياجات املختبرات الجنائية الناشئة في البلدان النامية ،تم إتخاذ قرار إلصدار مجموعة
وثائق ملتطلبات أولية أساسية ( )MRDتسد الفجوة املوجودة في إلادارة الحالية لهذه املختبرات.
وقد تم إصدار أول سلسلة من ثالث وثائق في مجاالت محددة تتعلق بتحديد نوع املخدرات املضبوطة وتحليل الحمض
النووي والتحقيق في مسرح الجريمة .وقد ركزت هذه الوثائق على مجاالت الجودة الهامة ،وذلك بإستخدام مصطلحات
ً
و رسوم توضيحية بسيطة فضال عن الئحة مصطلحات إلرشاد املستخدمين من خالل املفاهيم الهامة التي تتضمنها تلك الوثائق.
وتهدف هذه الوثائق إلى عرض مجموعة من املوجهات التي تتيح للمختبرات الجنائية الناشئة البدء في إنشاء نظام إدارة الجودة
والقدرات العلمية  /التقنية في فترة زمنية قصيرة.
ومن ثم يرجى من تلك املختبرات إلاستمرار في التطوير والسعي الدؤوب نحو تحسين نوعية الخدمات وذلك من خالل الحصول
على إلاعتمادات الدولية الالزمة بموجب املعايير املطبقة.
ً
شارك في صياغة هذه الوثائق ،الفرق العلمية وخبراء من شبكات العلوم الجنائية إلاقليمية الست ،فضال عن الشركاء
إلاستراتيجيين ل  ،IFSAحيث قدمت تلك الجهات مساهمات قيمة خالل الجوالت املختلفة للتشاور ،ولم يكن باإلمكان إصدار
سلسلة وثائق  MRDالنهائية دون مشاركة الجميع.
ً ً
ويحدو ب  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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 1كفاءة املوظفين
يجب أن يكون لدى جميع موظفي املختبر سواء الفنيين واملحللين فهم واضح لواجباتهم ومسؤولياتهم وينبغي عليهم الوفاء
ً
بها في جميع ألاوقات وفقا لقواعد أخالقيات املهنة املعتمدة من قبل املختبر.
يوص ي هذا القسم بالحد ألادنى من التعليم والتدريب املطلوب ملوظفي املختبرات إلجراء تحاليل الحمض النووي. 1

 1.1التعليم
املوظف الفني :ينبغي أن تستند متطلبات التعليم العالي على طبيعة املهام.
املوظف املحلل :درجة جامعية في علم ألاحياء مع ألاخذ بعين إلاعتبار إحتوائها على مواد دراسية في علم إلاحصاء.
حيث أن التعليم والتدريب والخبرة ركائز هامة ملوظفي املختبرات حتى يتمكنوا من إجراء الفحوص في املختبر.

 1.2.1التدريب
ً
ّ
يجب أن يكون لدى املختبر خطة تدريبية موثقة للموظفين الجدد أو املهام الجديدة ،متضمنة املعايير املطلوبة في ألاداء والكفاءة
وخطة التقييم ويمكن أن يتم هذا التقييم على سبيل املثال ،من خالل استيفاء خطة التدريب أو تحليل عينات مجهولة ،يجب
أن يتم التدريب على أيدي موظفين ذوي خبرة.
ويجب أن يشمل برنامج التدريب على دليل تدريبي يغطي جميع إلاجراءات التحليلية للحمض النووي التي سيستخدمها املحلل
أو الفني في القضايا الجنائية مع مراعاة قواعد ألاخالقيات.
ويجب أن يشمل البرنامج التدريبي تعليم وتقييم املهارات التقنية واملعرفة الالزمة إلجراء تحاليل فحوصات الحمض النووي ،كما
يمكن تعزيز برنامج التدريب باملشاركة في دورات أو ورش عمل خارجية.
وينبغي وضع برنامج للتعليم املستمر (حضور املؤتمرات ،الندوات ،دراسات مرجعية علمية) كإمتداد ملنح إلاعتماد وضمان مواكبة
العاملين في مجال الخبرة للتطورات الفنية.
يجب تقييم كفاءة املوظفين قبل تكليفهم بفحص القضايا الجنائية بحيث يضمن إختبار الكفاءة مدى معرفة املوظفين باملهارات
املكتسبة خالل برنامج التدريب.

_________________

أمثلة 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 (www.asianforensic.net - )AFSN
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ً
كما يجب توثيق التدريب وإختبارات الكفاءة وإلاحتفاظ بالسجالت والنتائج وفقا للقواعد التي وضعها املختبر.
يجب على جميع املحللين /الفنيين وبغض النظر عن الخبرة السابقة ،إكمال إختبار/إختبارات الكفاءة التي تغطي جميع الطرق
الروتينية املستخدمة في فحص الحمض النووي قبل املشاركة في تحليل للحمض النووي بشكل مستقل ،كما يجب عليهم
إلاستمرارية في املشاركة إلنجاز إختبارات الكفاءة وتسجيل وتوثيق النتائج.

 2ألاجهزة و املستهلكات
 2.1املرافق
يجب فصل مكان إستالم ألادلة وتخزينها عن أماكن إجراء التحليل.
يجب أن تتوفر في املختبر مصادر إستهالكية مناسبة مثل مصدر تيار كهربائي غير منقطع ،ومكيفات هواء ،ونوافذ محكمة إلاغالق،
ومياه نقية ،ومساحة منفصلة كافية للصيانة ،ويجب الحفاظ على تهوية ضغط منخفضة في منطقة إجراء التحليل.
ً
يتم تخزين العينات البيولوجية في مكان مخصص خالي من التلوثات البكتيرية ،التلوثات املتبادلة بين العينات وبعيدا عن الحرارة
العالية وأشعة الشمس.
قد تتطلب بعض العينات البيولوجية أن يتم تخزينها في الثالجة أو الفريزر تحت درجات حرارة معينة لتجنب تحللها.
يجب تزويد املختبر بثالجات وفريزرات خاصة لتخزين املواد إلاستهالكية .وال يجوز تخزين العينات البيولوجية مع املواد إلاستهالكية.
يجب تأمين مناطق تخزين وتحليل العينات والتحكم بالوصول إليها.

 2.2املعدات
ّ
يجب على املختبر إستخدام املعدات املناسبة لألساليب املستخدمة في الفحص ،كما يجب أن يكون للمختبر إجراء موثق ألداء
الفحوصات ومعايرة جميع املعدات الضرورية.
تشتمل ألامثلة التالية على املعدات الضرورية:
• الدوارات الحرارية بما في ذلك تفاعل البلمرة املتسلسل.
• أنظمة التحقق الحرارية الدورية لدرجات الحرارة.
• أنظمة كشف التحليل الكهربائي (تحليل البصمة الوراثية).
• أنظمة آلية مبرمجة.
• املاصات امليكانيكية.
ً ً
يجب على املختبر أن يضع جدوال زمنيا وإتباع برنامج للمتابعة والتوثيق لضمان صيانة الاجهزة واملعدات بشكل سليم،
ومعايرتها والتحقق منها ،كما يجب مراقبة أداء املعدات وإلاحتفاظ بسجالت فحص ألاداء.
ويجب على املوظفين املدربين فقط تشغيل هذه ألاجهزة .ويجب أن يكون دليل التشغيل وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالشركة
املصنعة لألجهزة على سبيل املثال ،إجراءات التشغيل املوحدة ( ،)SOPلكل جهاز متاحة بسهولة في املختبر ،كما يجب التحقق من
صحة الطرق املستخدمة في ألاجهزة قبل إستخدامها في فحوصات القضايا.
ّ
ويجب على املختبر أن يضع ويتبع إجراءات كتابية موثقة ملتابعة وتعقيم املرافق واملعدات .كما تقع املسئولية على عاتق إدارة
املختبر في وضع وتنفيذ أساليب وبروتوكوالت التعقيم املالئمة.
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 2.3املستهلكات
يجب على املختبر إستخدام املحاليل واملواد إلاستهالكية املناسبة للطرق املستخدمة .وهذا يتضمن على سبيل املثال:
"  "PCR gradeو"."DNA free" "DNAse free
يجب كتابة تاريخ إنتهاء صالحية املحاليل التجارية على النحو املنصوص عليه من قبل الشركة املصنعة أو على النحو الذي
يحدده املختبر.
ً
أما بالنسبة للمحاليل املصنعة داخليا فيجب تسميتها وتحديد تاريخ إنتهاء الصالحية وتحديد هوية القائم بإعداد تلك املحاليل.
يجب على املختبر تحديد املحاليل الحيوية وتقييمها قبل إستخدامها في تحليل الحمض النووي وتتضمن هذه املحاليل الحيوية،
ما يلي:
•
•

مجموعة محاليل إلستخالص الحمض النووي PCR ،الكمي وتحديد البصمة الوراثية.
إنزيم البروتينيز  allelic ladder primer sets ،DNA-polymeraseواملستخدمة في تحليل البصمة الوراثية.

يجب أن يتم تخزين جميع املواد إلاستهالكية في درجات الحرارة املناسبة على النحو املوص ى به من قبل الشركة املصنعة.
قد تحتاج بعض املحاليل املوجودة في نفس العلبة إلى أن يتم تخزينها في درجات حرارة مختلفة .يجب أن يتم تخزين
ً
داخليا في درجة حرارة مناسبة ّ
ويدون عليها تاريخ إنتهاء الصالحية للتأكد من فعاليتها.
جميع املحاليل املصنعة
يجب حماية املحاليل من أشعة الشمس املباشرة.
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 3جمع العينات والتحليل والتفسيروإعداد التقارير
 3.1جمع العينات
يتناول هذا القسم رفع عينات الحمض النووي من ألاحراز الواردة للمختبر .ويتم مناقشة موضوع رفع عينات الحمض النووي
ً
مع مسرح الجريمة في دليل الحد ألادنى من متطلبات التحقيق في مسرح الجريمة وتسري املتطلبات أيضا على املختبر الذي
يجمع ويعالج أدلة مسرح الجريمة.
يجب على املختبر إلاحتفاظ بسجالت لطلبات التحليل وألاحراز الواردة .ويجب ترقيم جميع ألاحراز برقم خاص وفي حال وجود
إختالف بين الوثائق املقدمة وألاحراز الواردة ،يجب إبالغ الجهة املعنية في أسرع وقت ممكن ،كما يجب توثيق هذه إلاختالفات
في مالحظات ملف القضية.
ولضمان سالمة ألادلة وتتبع سيرها بدقة باملختبر يجب تطبيق نظام صارم لتوثيق سلسلة القيد لألدلة التي ترد إلى املختبر،
ويسمح للموظفين املخولين فقط بالتعامل مع املعروضات الخاصة باألدلة املادية ويتم تخزين كل حرز بشكل صحيح للحفاظ
على سالمة ألادلة.
وينبغي ضمان ما يلي:
• يتوجب على ألافراد الذين يقومون بالتعامل مع ألادلة البيولوجية إرتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة )(PPE
مثل معاطف املختبر والقفازات والكمامات للحد من إحتمال التلوث.
• ينبغي فحص ألادلة للتعرف على وجود السوائل البيولوجية مثل الدم أو السائل املنوي بإستخدام تقنيات الكيمياء
الحيوية واملجهرية أو املناعية.
• يتم فحص عناصر ألادلة في غرفة نظيفة ومعقمة.
• يقتصر النشاط في هذه الغرفة على فحص املواد البيولوجية.
• يتم تطهير ألاسطح بمحلول التبييض بتركيز  %10أو ما يعادله قبل وبعد فحص كل حرز.
ً
• إذا كان ذلك ممكنا يتم إستخدام غطاء ورقي خاص لتغطية ألاسطح.
• يتم ترقيم كل عينة مرفوعة من ألاحراز برقم خاص.
• توثيق الفحص وإلاحتفاظ باملالحظات.
يتم فحص ألاحراز وألادلة على حدة في الزمان واملكان لتجنب التلوث املتبادل.
إذا تم فحص عينات مسرح الجريمة والعينات املرجعية في نفس املكان ،يطبق ما يلي للحد من مخاطر التلوث:
• تحديد أماكن وأسطح ومعدات منفصلة إلختبار عينات مسرح الجريمة والعينات املرجعية.
• يجب أال تتم معالجة عينات مسرح الجريمة والعينات املرجعية في نفس الوقت.
• يجب معالجة عينات مسرح الجريمة قبل العينات املرجعية.
• يجب تنظيف وتعقيم جميع ألاسطح واملعدات بشكل دوري بين فحص عينات مسرح الجريمة والعينات املرجعية
والعكس صحيح.
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 3.2التحليل
تحليل الحمض النووي هو عملية معقدة تتضمن ( quantification ،DNA extractionاختياري)electrophoresis. ،amplification ،
يستخدم تحليل الحمض النووي الخصائص الكهربائية التي يمكن الحصول عليها من خالل أساليب تعتمد على  gel-basedأو منهجيات
الخاصية الشعرية.
أنواع تحليل الحمض النووي هي كما يلي:
• Autosomal STR
• Y-STR
• X-STR
• Mitochondria
تقنيات أخرى مستخدمة لتحديد ألاصل و/أو املواصفات املظهرية.

 – DNA extractionاستخالص الحمض النووي
يجب على املختبر أن يخصص أماكن معينة الستخالص الحمض النووي باستخدام إجراءات خاصة .ويجب أن تتضمن
إجراءات الاستخالص:
• أساليب الاستخالص للعينات البيولوجية من مصدر واحد.
• أساليب الاستخالص التي تفصل السائل املنوي في العينات ذات الصلة باإلعتداء الجنس ي.
وينبغي أن تتضمن جميع طرق إلاستخراج على عينة فارغة ( )blank controlيتم إدراجها في جميع فحوص الحمض النووي.

 – Quantificationالتحديد الكمي
يجب أن يتم تحديد كميات الحمض النووي املستخلص قبل إجراء عملية  .amplificationيمكن تخطي هذه املرحلة في حالة العينات
املرجعية .وتتضمن جميع إجراءات  quantificationوجود حمض نووي معلوم الكمية لتحديد كمية العينات املستخلصة.

 - Amplificationاملضاعفة
ينبغي مضاعفة جميع العينات بإستخدام محاليل كيميائية تجارية تم تقييمها أو محاليل تم تحضيرها داخل املختبر ،كما يجب
إخضاع املحاليل املحضرة داخليأ إلجراءات التقييم.
وللستفادة من قواعد بيانات الحمض النووي الجنائية املتاحة ،يجب أن تحتوي املحاليل التجارية املستخدمة على مجموعة
املعايير املوص ى بها من قبل إلانتربول  ،Loci (ISSOL)2أو  CODIS Core Lociأو مواضع تتوافق مع قاعدة البيانات املستخدمة في املنطقة.
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ً
يجب إدراج عينة إيجابية وأخرى سلبية في عملية املضاعفة ،باإلضافة إلى العينة الفارغة ( )blank controlوإدراجهم أيضا
في عملية التحليل والتفسير.
يجب مضاعفة الحد ألاقص ى من العينة الفارغة ( )blank controlوالعينة السلبية.
يمكن إنهاء الحاجة إلى القيام بمزيد من التحاليل لعينة ضعيفة ً
بناء على عتبة الكميات ( )thresholdالتي لن تسفر عن حمض
ً
نووي قابل للتفسير .لكن هذا التقييم يجب أن يكون مدعوما بدراسة داخلية.
وينبغي إجراء عمليات  pre- and post- amplificationفي مناطق منفصلة لتجنب تلوث العينة.
يجب أن تكون املعدات مثل املاصات مخصصة ملنطقة معينة على حدة.

Electrophoresis
يجب إدراج  allelic ladderواحد على ألاقل مع كل مجموعة من العينات.
يجب إخضاع العينات الفارغة والسلبية تحت الظروف ألاكثر حساسية (أي زمن الحقن و/أو جهد التيار الكهربائي).

إجراءات الجودة
حساسية الطرق املستخدمة في تحليل الحمض النووي تتطلب الضمانات التالية ضد التلوث:
•
•
•
•
•
•

•
•

يجب أن تجرى عمليات  pre- and post- amplificationفي مناطق منفصلة لتجنب تلوث العينة.
يجب أن توضع معدات خاصة مثل املاصات في منطقة معينة.
يجب تنظيف وتعقيم ألاسطح وألادوات املستخدمة قبل وبعد الفحص.
إستخدام الورق العازل ® ،Kimwipesأو ورق  Benchkoteلوضعها على سطح الطاولة أثناء معالجة ألادلة ليكون
بمثابة حاجز .يجب التخلص من الورق وتنظيف سطح الطاولة بين الفحوصات.
يجب تنظيف وتعقيم أجهزة الطرد املركزي وأجهزة التدوير الحرارية ورفوف ألانابيب واملاصات وأي معدات أخرى
قبل وبعد كل إستخدام.
ً
يجب تنظيف وتعقيم ألادوات ،مثل املالقط واملقصات واملشارط ،وفتاحات ألانابيب مباشرة قبل إستخدامها .تقوم
بعض املختبرات بشراء ألادوات ذات إلاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها ويتوجب فتح هذه ألادوات مباشرة
قبل فحص العينات والتخلص منها بعد إلاستعمال الواحد.
يجب أن يتم التنظيف بإستخدام محلول التبييض بتركيز  %10أو محلول تنظيف تجاري مثل  Cidex® Plusللتقليل
من املخاطر املحتملة لتلوث الحمض النووي.
إذا تم تنظيف املعدات باملبيض فيجب غسلها باملاء النقي أو الكحول ملنع تراكم بلورات هيبوكلوريت الصوديوم.
يجب أن تشطف ألادوات أو املعدات التي يتم تنظيفها باملبيض لتجنب التآكل.
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يجب تنظيف ألاسطح واملعدات بين كل حرز ،حتى عند فحص ألاحراز ذات الصلة (مثل عدة قطع من املالبس من نفس الشخص).
ينصح بشدة إنشاء قاعدة بيانات باملواد التي يتخلص منها املوظفون كإجراء إضافي لضمان الجودة.

 3.3التفسير
يجب اتباع إرشادات مكتوبة لتفسير النتائج لتشمل جميع الضوابط إلايجابية والسلبية الخاصة بمضاعفة ألادلة وكذلك
العينات الفارغة.
كما يجب إتباع إرشادات مكتوبة لتفسير العينات املختلطة والتي تتكون من مساهمين رئيسيين وثانويين وسياسة إلاشراك
وإلاستثناء من أجل كتابة تقارير النتائج وإلاحصائيات.3يجب أن يستند التفسير إلاحصائي على:
•

•

قاعدة بيانات السكان العرقية ،يجب أن يتبع املختبر توصيات مجموعات الخبراء مثل الجمعية الدولية لعلم الجينات الجنائية
) 4 (ISFGأو مجموعة العمل العلمي لطرق تحليل الحمض النووي (SWGDAM)5للطالع على أقل عدد من العالمات الجينية
ً
التي يتوجب تضمينها في قاعدة البيانات وهذا العدد يختلف تبعا لنوع العالمة التي يتم تحليلها.
ّ
الحسابات إلاحصائية املستمدة من قاعدة بيانات سكانية موثقة ومالئمة لغرض الحساب.
ّ
املختبرات التي تجري تحليل وراثي مثل دراسة نوع  6Y-chromosomalأو و  7mtDNAفيجب عليها إتباع املبادئ التوجيهية املوثقة
للتفسير إلاحصائي خاصة ملثل هذا النوع من إلاختبار.

 3.4إعداد التقارير
يجب على املختبر إنشاء إجراءات خطية لتسجيل املالحظات ونتائج الفحوصات.
يجب على املختبر إلاحتفاظ بجميع النتائج التحليلية املستخدمة لدعم إلاستنتاجات النهائية في التقرير.
يجب الحفاظ على وثائق شاملة للمراجعة من قبل النظراء (القائمين باملراجعة).
ويجب أن تتضمن التقارير:
• إسم القائم بالفحص.
• إسم املنظمة.
• تاريخ إلاصدار.
• رقم خاص بالقضية.
• وصف لألدلة التي تم فحصها.
• التخلص من ألادلة.
• املنهجية املستخدمة.
• العالمات الجينية أو نظام املضاعفة.
• نتائج التحليل.
ً
• إلاستنتاجات يجب أن تشمل على بيان التفسير الكمي أو النوعي ويجب أن يكون التطابق مرتبطا بتطابق البيان إلاحصائي.

املتطلبات ألاولية ألاساسية لجمع وتحليل وتفسير الحمض النووي

التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية

توقيع الشخص املسؤول عن محتوى التقرير (التوقيعات إلالكترونية آلامنة مقبولة).
ً
ً
يمكن أن تصدر التقارير فقط من قبل أفراد من ذوي الخبرة ومدربين تدريبا مناسبا ومخولين بالقيام بذلك.

املراجعة من قبل النظراء
ً
يجب أن يقوم املختبر بتطبيق ومراجعة إلاجراءات إلادارية والفنية وفقا لسياسة مكتوبة وسيضمن هذا إلاجراء التأكد من أن جميع
النتائج التي تم التوصل إليها والبيانات الداعمة تتماش ى مع سياسة املختبر ومبادئه التوجيهية.
ً
ويجب أن تشتمل وثائق ملف القضية على معلومات كافية بحيث يكون املراجع قادرا على تقييم مالحظات القضية وتفسير النتائج
وقبل تصدير التقرير يجب مراجعة إلاجراءات الفنية وإلادارية.
في حال عدم موافقة القائم بالفحص مع رأي املراجع ،سوف يحال ألامر إلى سلطة أعلى مؤهلة للفصل في املسألة املتنازع عليها.
يجب أن تشمل املراجعة الفنية ما يلي كحد أدنى:
• املالحظات وأوراق العمل والبيانات إلالكترونية الخاصة بالقضية.
ً
• عالمات الحمض النووي ( )allele callsللتحقق من التفسير إستنادا إلى املبادئ التوجيهية للتفسير.
• جميع بصمات الحمض النووي للتأكد من إلاستبعادات وإلاستثناءات املناسبة.
• جميع النتائج غير الحاسمة.
• جميع الضوابط ،بما في ذلك .allelic ladders
• أي تحليل إحصائي إن وجد.
• سلسلة العهدة والتصرف في جميع ألادلة.
ّ
• مراجعة محتوى التقرير النهائي لضمان أن جميع النتائج وإلاستنتاجات مدعومة ببيانات موثقة.
يجب توثيق املراجعة الفنية في سجل القضية وتجرى املراجعات الفنية من قبل خبير مؤهل حسب املنهجية املستخدمة.
ويجب أن تتضمن املراجعة إلادارية مايلي:
• أي أخطاء كتابية في التقرير النهائي.
• التوافق مع القسم (.)3.4
• سلسلة العهدة والتصرف في جميع ألادلة.

سجالت القضية
يجب أن يضع املختبر إجراءات للحتفاظ بسجالت القضية وضمان السرية والتحكم بها وإصدار التقارير والنتائج.
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 3.5قواعد البيانات
لقد تم إنشاء العديد من قواعد بيانات الحمض النووي على الصعيد العالمي من أجل حل القضايا الباردة وضمان التوصل
إلى إدانات "آمنة" .بما أن التشريعات أو ألانظمة املتعلقة بنوع البيانات التي يمكن إدخالها في قاعدة البيانات تختلف من دولة
إلى أخرى ،فإن هذه الوثيقة ال يمكن أن تعالج املعايير املتعلقة بقواعد بيانات الحمض النووي.
لقد قامت مجموعة مراقبة خبراء الحمض النووي التابعة للنتربول بنشر التوصيات وأفضل املمارسات الخاصة بوضع قاعدة
بيانات وطنية للحمض النووي 8كما نشرت مجموعة عمل  ENFSIالخاصة بالحمض النووي وثيقة عن مراجعة وتوصيات
خاصة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية.9

4

إلاجراءات والبرتوكوالت والت ّثبت

 4.1إلاجراءات والبروتوكوالت
يج ببب على املختبر وضب ب ب ببع واتب بباع البروتوكوالت وإلاجراءات التحليلي ببة .وينبغي أن تتضب ب ب ببمن ه ببذه إلاجراءات تح ببدي ببد هوي ببة ألادل ببة
البيولوجية وإعداد العينات وأساليب إلاستخالص وتحديد الكميات وعملية املضاعفة وتحليل النتائج وتفسيرها.
ً
يجبب توثيق البروتوكوالت وإلاجراءات وتعقبهبا والسب ب ب ببيطرة عليهبا ،كمبا يتوجبب إختببار إلاجراءات التي وض ب ب ب بعبت داخليبا قببل
دخولها ّ
حيز التطبيق إلثبات أنها صالحة للغرض.
يج ببب أن تح ببدد جميع البروتوكوالت وإلاجراءات املح ببالي ببل والضب ب ب ببوابط ( .)controlsوينبغي أن تتبع إلاجراءات أسب ب ب ببلوب
الخطوة بخطوة وأن تكون عملية ّ
مفصلة بما فيه الكفاية لضمان وحدة وإتساق إختبار وتحليل البيانات أو النتائج.
إذا تم تغيير الطرق املتبعببة في أي وقببت يجببب أن يتم تسب ب ب ببجيببل الزمن والتبباريخ الببذي تم فيببه هببذا التغيير ،بحيببث يكون
ً
واضحا الطريقة التي تم إستخدامها في معالجة كل عينة.
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ّ
التثبت
4.2

•
•
•
•
•
•
•
•

يجب ّ
التثبت من صحة كافة البروتوكوالت وإلاجراءات املستخدمة في تحليل الحمض النووي إلثبات مصداقيتها وفعاليتها
ويجب مراعاة إلارشادات العامة التالية- :
إختيار املوظفين املسؤولين عن دراسة التحقق من البداية إلى النهاية.
قراءة الدراسات املنشورة وتوصيات الشركة املصنعة.
وضع مسودة لخطة التحقق من الصحة ً
بناء على ما سبق ذكره .يجب أن تشمل الخطة على املحاليل والعينات واملعدات
الالزمة وإلاختبارات التي ستتم.
تحديد الضوابط املناسبة.
توثيق دراسات التحقق.
إستخالص النتائج.
ً
وضع مسودة للمبادئ التوجيهية إلجراءات التشغيل القياسية وتفسيرها بناء على نتائج التحقق.
وضع مسودة لدليل التدريب وإختبار كفاءة للموظفين.
يجب تدريبهم وإخضاعهم الختبار الكفاءة قبل قيامهم بإستخدام طرق الفحوص وتوثيق ذلك.

يجب أن يتم تنفيذ الدراسات التالية لتحليل الحمض النووي:
•
•
•
•

( Reproducibilityدراسة إستخدام عناصر التحكم بالحمض النووي البشري).
( Precision and accuracyالدقة) (دراسة إستخدام عناصر التحكم بالحمض النووي البشري).
( Sensitivityالحساسية).
العينات املختلطة.

باإلضافة إلى ذلك ،يتم تحديد العتبات التحليلية ( )thresholdلألجهزة املستخدمة:
• .Limit of detection
• . Dynamic range
• . Stochastic threshold
• Stutter range.
كما يجب فحص التلوث بإستخدام العينات السلبية (.)blanks
ّ
ويجب كذلك أن يكون لدى املختبر بيانات توزيع السكان املوثقة ذات الصلة التي ينبغي أن تشمل توزيعات للعالمات الجينية
التي تم الحصول عليها من مجموعة معينة من السكان.
ً

وينبغي إجراء إختبار إستقاللية قواعد البيانات التي يتم تطويرها داخليا.
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 5إدارة الجودة
ً
ّ
يجب على املختبر أن ينش ئ ويتبع ويحافظ على نظام موثق إلدارة الجودة يكون مناسبا ألنشطة الاختبار وذا كفاءة
ً
وفقا ملتطلبات هذه الوثيقة.
يجب على املختبر توثيق ومتابعة وإلاحتفاظ بكافة املستندات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إختبارات الكفاءة.
النتائج التحليلية.
سجالت إستمرارية العينات وألاحراز.
إستالم العينة.
سجالت املعالجة.
إلاحتفاظ بالعينة.
إلاجراءات التصحيحية.
التدقيق.
سجالت التدريب.
مواصلة التعليم.
رصد شهادة املحكمة.
الخلفية التعليمية (الجامعة ،الخ)

ً
ويتم التدقيق على نظام الجودة املطبق على الحمض النووي سنويا وتوثيقه.
من أجل تقديم الدعم الكامل لبرنامج إدارة الجودة ،يجب أن يكون لدى املوظفين إلاداريين السلطة واملوارد الالزمة ألداء واجباتهم
وتلبية الحد ألادنى من املتطلبات املنصوص عليها في هذه الوثيقة.
ّ
يجب أن يحدد برنامج إدارة الجودة ويوثق باملسؤولية والسلطة والترابط بين جميع املوظفين الذين يديرون وينفذون أو يقومون
بالتحقق من العمل الذي يؤثر على صحة تحليل الحمض النووي.
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 6املصطلحات
ال ينبغي اعتبار املسرد التالي قائمة شاملة لجميع املصطلحات التي يتم مواجهتها في فحوصات الحمض النووي؛ إنما يضم املصطلحات املستخدمة على نطاق واسع في
مجتمع الجنائيات املتخصص في الحمض النووي.

الدقة

درجة توافق كمية مقاسة مع القيمة الفعلية (الحقيقية) لهذه الكمية.

املراجعة إلادارية

إجراء يستخدم لقياس مدى تطابق إجراءات العملمع سياسة املختبر والتدقيق السليم عليها .يجوز تنفيذ هذه
املراجعة من قبل موظفي املختبرإلاداريين غير الفنيين.

أليل

واحد من اثنين أو أكثر من أشكال بديلة للجين .يتم وراثة أليل فردي لكل موقع جيني من كال الوالدين على حدة.

فشل في تحري ألاليل

الفشل في الكشف عن أليل ضمن عينة أو عدم مضاعفة ألاليل خالل PCR

املضاعفة

زيادة عدد النسخ من سلسلة الحمض النووي املرغوب.

الفاحص

املوظف الذي أكمل بنجاح متطلبات التدريب التابعة للمختبر لفحص العينات ويكون قد اجتاز اختبار تمكين
وانضم في برنامج اختبار الكفاءة .يجري هذا الفرد و/أو يوجه عملية فحص العينات ويفسر البيانات (إن وجدت)
ويتوصل إلى استنتاجات.

إجراء تحليلي

إجراء خطوة بخطوة منظم يهدف إلى ضمان الوحدة التشغيلية للفحوصات وتقليل الانجراف التحليلي.

دليل إلاجراءات التحليلية

وثيقة تتضمن إلاجراءات التحليلية املستخدمة في املختبر.

سنويا

يحدث مرة واحدة في السنة التقويمية.

التقييم

فحوص مستقلة منهجية لتحديد ما إذا كانت املمارسات الفعلية تمتثل للممارسات املخطط لها وتتنفذ على نحو
فعال .عادة ً تشمل عمليات التقييم مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعة.

التعيير

ضبط معدات قياس ضد معيار معروف.

املعايرة

مجموعة من العمليات التي تحدد ،في ظل ظروف محددة ،العالقة بين القيم املشار إليها بواسطة أداة قياس أو
نظام أو القيم التي تمثلها مادة القياس والقيم املعروفة املقابلة للقياس.
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خاصية الشعرية الكهربائية

توضع عينات من الحمض النووي في أنبوب (شعري) رقيق صغير وتخضع بعد ذلك لتيار الجهد العالي الذي
يفصل بين الخيوط حسب طولها.

مالحظات القضية

توثيق إلجراءات واملعايير والضوابط وألاجهزة املستخدمة واملالحظات املدونة ونتائج الفحوص التي أجريت والرسوم
البيانية والرسوم والصور ،وغيرها من الوثائق لدعم استنتاجات الفاحص.
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العينة املرجعية للقضية
الكفاءة

املواد البيولوجية التي تم الحصول عليها من شخص معروف وجمعت ألغراض املقارنة
القدرة على أداء مهمة محددة وفقا للجراءات.

كفاءة
اختبار الكفاءة
كفؤ

إظهار املهارات التقنية واملعرفة الالزمة إلجراء فحوص الحمض النووي بنجاح.
تقييم قدرة الشخص على أداء العمل في املجال الوظيفي قبل أداء العمل املستقل.
القدرة على تحقيق النتيجة .الصحة والدقة .بصورة صحيحة ،أو مؤهل أو قادر بما فيه الكفايةر على أداء وظيفة
مخصصة  .من الناحية القانونية ،مؤهل أو يصلح ألداء العمل.
املطابقة
خلط غير متعمد بين عينات الحمض النووي أو في خطوة ال .PCR
النشاط التعليمي (مثل مجموعة أو سلسلة من املحاضرات واملؤتمرات أو الندوات أو الدورات القصيرة) التي يتم تقديمها
من قبل منظمة معترف بها أو فرد يطلع املشاركين على آخر ما تم التوصل إليه في مجاالتهم املعرفي ذات الصلة.
معيار ملقارنة التحقق أو التحقق من نتائج تجربة.
فحوصات يتم إجراؤها بالتوازي مع العينات ألاساسية ومصممة إلثبات صحة إلاجراءات.

إلامتثال
التلوث
التعليم املسنمر
عينة التحكم ( )Control sample
الضوابط ()Controls
املعدات الحرجة أو ألادوات
الحرجة
املحاليل الحرجة
الدورة
قاعدة البيانات
التحقق التطوري من الصحة
إنحراف
التعارض

تلك التي تتطلب املعايرة قبل وبعد الاستخدام بصورة دورية.
تحدده الدراسات التجريبية أو يتطلب املمارسة الروتينية الختبار عينات تم تحضيرها قبل الاستخدام من أجل منع تلف
العينة.
تتكون دورة  PCRمن ثالث خطوات ،Annealing of primers )2 ،Denaturation of the template )1 :و . Elongation )3
مجموعة من املعلومات ذات الصلة حول موضوع منظمة بطريقة مفيدة توفر قاعدة أو أساس إلجراءات مثل استرجاع
املعلومات والتوصل إلى النتائج واتخاذ القرارات.
الحصول على بيانات الفحص وتحديد الشروط والقيود املفروضة على منهجية الحمض النووي الجديدة أو املبتكرة
لالستخدام على عينات مرجعية أو جنائية.
حدث غير متوقع أو غير مخطط له أو غير مرغوب فيه.
أي نتيجة تختلف عن نتائج آلاراء املجمع عليها .ويمكن تصنيف التناقضات على أنها إدارية ومنهجية وتحليلية أو تفسيرية.
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الحمض النووي (دراسة)
هوية الحمض النووي (نوع)
الوثيقة
املعدات
وضع
اختبار الكفاءة الخارجي
الدليل
عينة دليل
إلاستبعاد
مرافق
تحليل الحمض النووي الجنائي
عينة جنائية
النظام الجيني
التركيب الوراثي
الهدف
التوجيهات العامة
Heterozygote
Homozygote
الفرضية
الشمولية
غير حاسم/غير قابل للتفسير

التحالف الدولي إلاستراتيجي للعلوم الجنائية

تحديد ومقارنة الحمض النووي املستخلص من العينات البيولوجية.
العالمات الجينية للفرد في مواقع محددة (أيضا يعرف باملواضع) في الحمض النووي .يتألف الحمض النووي املشتق من
الحامض النووي يتكون عادة من واحد أو اثنين من ألاليالت في عدة مواضع .STR
تعليمات أو معلومات مكتوبة أو موثقة إلكترونيا أو معلومات وتعليمات العمل .على سبيل املثال :الدليل وإلاجراءات
والنماذج وأوراق العمل.
البند ،ألاداة ،أو الجهاز املستخدم في عملية أو إجراء.
تعريف أو توثيق أو تنفيذ.
برنامج اختبار خارجي تتم إدارته بصورة مستقلة عن نظام املختبر.
الحرز املستلم من قبل الوكالة املقدمة.
تعرف أيضا بالعينة محل الدراسة.
ل
الاستنتاج الذي يلغي الفرد كمساهم محتمل من الحمض النووي الذي تم الحصو عليه من الدليل بناء على مقارنة
الحمض النووي املعروف ومحل الدراسة (أو عدة عينات من الحمض النووي ومحل الدراسة مقابل بعضها البعض).
موقع أو منطقة العمليات داخل املنظمة.
عملية تحديد وتقييم ألادلة البيولوجية في القضايا الجنائية باستخدام تقنيات الحمض النووي.
عينة بيولوجية ترفع من وترتبط بمسرح الجريمة.
كل موضع يتم تحليله وكتابة التقاريرعنه من قبل املختبر
نتيجة البصمة الوراثية
تصريح للغرض يحدد مهمة املنظمة.
مجموعة من املبادئ العامة التي تستخدم لتزويد التوجيه والحدود لغرض صنع القرار.
فرد يمتلك أليالت مختلفة في موقع معين؛ تتجلى عادة في قمتين متميزتين ملكان في الرسم البياني للبصمة الوراثية.
فرد يمتلك نفس ألاليالت (التي ال يمكن التفريق بينها) في موقع معين؛ تتجلى عادة في قمة واحدة ملكان في الرسم البياني
للبصمة الوراثية.
العالقة التي سيتم تقييهما.
الاستنتاج بأنه ال يمكن استبعاد شخص ما كمساهم محتمل للحمض النووي التي تم الحصول عليها من الدليل بناء على
مقارنة وفحص الحمض النووي املعروف (أو عدة عينات من الحمض النووي يتم دراستها مقابل بعضها البعض).
تفسير للستناج بأن نتائج أنواع الحمض النووي غير كافية أو صالحة ألغراض املقارنة.
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معاينة
برنامج اختبار الكفاءة
الداخلية
التحقق الداخلي
عينة مرجعية
ملصق
مختبر
دخول مصرح
موقع (مواقع)
مادة
إجراء
منهجية

مختطلة
Negative Control
الهدف
املنظمة
املنصة
السياسة
سلسلة من ردود الفعل
البلمرة )(PCR
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لقياس وفحص واختبار إحدى الخصائص أو أكثر من منتج أو خدمة ومقارنة النتائج مع متطلبات محددة.
برنامج اختبار الكفاءة الداخلي الذي تتم إدارته والسيطرة عليه داخل املختبر.
تجميع بيانات الفحوص في املختبر إلثبات بأن الطرق وإلاجراءات املعمول بها تعمل كما هو متوقع
املواد البيولوجية املعروفة هويتها أو نوعها أو املواد البيولوجية التي يتم تأسيس هوية املتبرع بها وتستخدم ألغراض املقارنة.
كتابة تتم اضافتها لتحديد الهوية.
مرفق ( )1يعمل به على ألاقل موظفين بدوام كامل يعمالن كمحلالن مؤهلين لفحوص الحمض النووي و( )2مع القدرة على
إجراء تحليل الحمض النووي من العينات الجنائية و/أو عينات مرجعية.
دخول مصرح للموظفين املفوضين من قبل مدير املختبر.
املوقع الفعلي للجين على الكروموسوم .أي واحد من ألاليالت املمكنة للجين قد يكون موجودا في موقع الجين.
عنصر التوريد املستخدم في عملية التصنيع.
اتباع مسار العمل أو تقنية في إجراء تحليل معين أو مقارنة تؤدي إلى نتيجة التحليل.
تستخدم لوصف الفحوصات وإلاجراءات التحليلية املستخدمة لدعم تكنولوجيا تحديد الحمض النووي :على سبيل املثال،
أساليب الاستخالص (اليدوي مقابل آلالي) ،وطرق القياس الكمي ( ،Slot Blotالفلوروميتري ،)Real Time ،أنواع فحوص
الحمض النووي ،وأجهزة (الكهربائية الشعرية Real time gel ،وأنظمة .)End point gel
نتيجة تحديد الحمض النووي املأخود من شخصين أو أكثر.
عينة سلبية تستخدم للكشف عن تلوث الحمض النووي في خطوة ال  .PCRتتألف هذه العينة من عناصر املضاعة فقط
دون إضافة حمض نووي.
إنجاز قابل للقياس والتعريف يعزز أهداف املنظمة.
مؤسسة أو جزء منها لها وظائفها الخاصة وإدارتها التنفيذية الخاصة.
نوع من النظام التحليلي يستخدم لتحديد الحمض النووي ،مثل الكهربائية الشعرية Real time gel ،وأنظمة End point gel
مبدأ توجيهي وممارسات تشغيلية ،أو خطط عمل تتحكم بالقرارات التي يتم اتخاذها نيابة عن املنظمة.
عملية أنزيمية يتم تكرارها في منطقة محددة من الحمض النووي خالل دورات متكررة ملضاعفتها .انظر أيضا تعريف دورة.
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التحكم إلايجابي بالتكبير
)(POS
الدقة
إلاجراء
العملية
املنتج
اختبار الكفاءة

البصمة الوراثية
التأهيل (مؤهل)
الجودة
ضمان الجودة
نظام الجودة
 PCRالكمي
املحلول
العينة الفارغة ()blank
إلاعتمادية
املراجعة
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عينة إيجابية تستخدم لتحديد ما إذا كان إجراء  PCRقد تم بشكل صحيح .ويتألف هذا التحكم من محاليل املضاعفة
وعينة حمض نووي معروفة.
يميز درجة الاتفاق املتبادل بين سلسلة من القياسات الفردية والقيم و/أو النتائج بينها وبين بعض.
الطريقة التي يتم فيها تنفيذ عملية؛ مجموعة من التوجهات إلجراء عملية الفحص أو التحليل  -املعايير الفعلية لألساليب
املستخدمة.
مجموعة من املهام وألانشطة التي تحقق هدف العمل ذات الصلة ،أي التي تحول املدخالت إلى منتجات وخدمات الانتاج.
نتيجة ملموسة لعملية أو إجراء.
اختبارات لتقييم كفاءة املحللين وجودة أداء املختبر؛ في الاختبارات املفتوحة ،ويدرك املحللون أنه يتم اختبارهم .في
الاختبارات العمياء ،ال يكونوا على دراية بها .يتم إجراء اختبارات الكفاءة الداخلية من قبل املختبر ذاته؛ فيما يتم إجراء
اختبارات الكفاءة الخارجية من قبل وكالة بصورة مستقلة عن املختبر الذي يتم اختباره.
راجع التركيب الوراثي.
بالنسبة لألفراد ،جوانب التعليم والتدريب والخبرة الخاصة بالفرد والتي هي ضرورية لتلبية متطلبات املنصب بنجاح.
وبالنسبة للمعدات  ،التحقق من أن السمات املحددة املطلوبة إلنجاز املهمة متوفرة.
خصائص املنتج أو الخدمة التي تؤثر على قدرتها لتلبية املتطلبات ،بما في ذلك تلك التي تم تحديدها خالل مراجعة الاتفاق.
تلك إلاجراءات املخططة واملنهجية الالزمة لتوفير الثقة الكافية بأن منتج أو خدمة املختبر سوف تلبي متطلبات الجودة
املعينة.
الهيكل التنظيمي واملسؤوليات وإلاجراءات والعمليات واملوارد الالزمة لتنفيذ إدارة الجودة .يشمل جميع ألانشطة التي تسهم
في الجودة ،بشكل مباشر أو غير مباشر.
طريقة لتحديد تركيز الحمض النووي في عينة ما باستخدام .PCR
مادة تستخدم بسبب النشاط الكيميائي أو البيولوجي.
عينة تحكم تحليلية ال تحتوي على حمض النووي وتستخدم لرصد التلوث من الاستخالص إلى التحليل النهائي .يتم التعامل
مع هذه العينة بنفس الطريقة وبالتوازي مع العينات املرجعية أو الجنائية التي يتم تحليلها.
تمتلك خاصية أنه يمكن الاعتماد عليها .قد تشير إلى ألافراد واملواد أو املعدات.
تقييم الوثائق للتحقق من الاتساق والدقة والاكتمال.
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خدمة
يتوجب
معيار
Stochastic threshold
Stutter
مراجعة فنية
عدة اختبار
دليل تدريب
التحقق من الصحة
تحقيق
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أداء تلك التعديالت أو إلاجراءات املحددة التي سيتم تنفيذها من قبل املستخدم ،املصنع ،أو العاملين في خدمة آلاخرين من
أجل ضمان أداء ألادوات واملعدات.
مصطلح يستخدم للشارة إلى شرط أساس ي
بيان يصف مستوى قبول ألاداء  ،و مدى إمكانية تحقيقه في نشاط معين.
قيمة ارتفاع قمة ألاليل في الرسم البياني والتي نفترض أنه في مكان معين أعلى منها ،لم يحدث تسرب أليل من ألاليل آلاخر.
قمة صغيرة الارتفاع تتم مراقبتها عادة على تكرار واحد أصغر من أليل  STRأساس ي والناتج عن  strand slippageخالل
املضاعفة.
تقييم بيانات ونتائج واستنتاجات الحمض النووي والتحقق من الاتساق والدقة والاكتمال .يجب أن تتم هذه املراجعة من
قبل موظفي املختبرات الفنيين املؤهلين.
مجموعة من املحاليل مجمعة مسبقا تسمح للمستخدم بإجراء استخالص معين أو تحديد كمية أو مضاعفة الحمض النووي.
وثيقة تنص على سياسة التدريب وتصف مختلف عناصر البرنامج التدريبي للمنظمة.
عملية إجراء مجموعة من التجارب تحدد فعالية وموثوقية تقنية أو إجراء .إنشاء وتسجيل ألادلة والتي توفر درجة عالية من
ً
التأكد من أن عملية معينة سوف تعطي دائما نتيجة تكون مواصفاتها وجودتها محددة سلفا.
التأكد من دقة ش يء .يتم التحقق من عمليات جديدة أو تغييرات عليها وفقا ألهداف محددة قبل تنفيذها .التأكد من خالل
فحص وتوفير دليل موضوعي على أنه تم تلبية املتطلبات املحددة.
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