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إن أيَّة خطوة خيطوها، وأيَّ شيء يلمسه، وأي شيء يتركه، حىت عن غري قصد، سيشّكل دلياًل صامتًا 
ضده. فليس جمّرد بصمات أصابعه أو آثار قدميه، بل َشعره، أو خيوط ثيابه، أو الزجاج الذي يكسره، 
أو آثار األدوات اليت يتركها، أو الدهان الذي خيدشه، أو الدم أو املِنّي الذي يفرزه أو جيمعه - كل هذه 
وأكثر تشّكل شاهدًا صامتا ضده. إهنا أدلة ال ُتمحى وال تشوِّشها إثارة اللحظة؛ إهنا ال تغيب بغياب 
الشهود البشر، فهي أدلة حقيقية؛ واألدلة املادية ال ميكن أن ختطئ وال أن تكذب وال أن تغيب كليًا. 
وحده تفسريها ميكن أن خيطئ. ووحده عدم قدرة اإلنسان على إجيادها ودراستها وفهمها ميكن أن يقلِّل 

من قيمتها.

كريك، بول،
التحقيق اجلنائي،
ست عام 1953 جون وايلي وأوالده، كندا، شركة حمدودة تأسَّ

هذا املنشور غري حمرَّر رمسيًا.
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وتوّلت تنسيق إعداد هذا الدليل مغايل برنار وباربره رميبريغ، املوظفتان يف قسم املخترب والشؤون العلمية 
)الذي يرأسه جستيس تييت( لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية. ويعرب هذا القسم عن 

امتنانه جلميع الزمالء اآلخرين الذين أسهموا يف إعداد هذا الدليل.





إن كل حادثة، سواء كانت جرمية أو حادثًا أو كارثة طبيعية أو صراعًا مسلَّحًا أو غري ذلك، تترك آثارًا 
يف مسرح وقوعها. واهلدف من التحقيق الذي يليها هو تفسري احلقائق تفسريًا صحيحًا، وإعادة متثيل 

األحداث وفهم ما جرى.

وبالنظر إىل الطبيعة العابرة واهلّشة لتلك اآلثار، فإن موثوقيتها وحفظ سالمتها املادية يعتمدان إىل حد 
بعيد جدًا على التصرفات األولية يف مسرح احلادثة. وميكن حتقيق سالمة األدلة بوسائل حمدودة جدًا، 
مبراعاة جمموعة أساسية من املبادئ اإلرشادية. فالتصرف بعناية ومهنية طوال عملية التحقيق والتحري يف 
مسرح اجلرمية عنصر حاسم األمهية لقبول األدلة لألغراض القضائية، فضاًل عن قبوهلا للتحقيقات املتعلقة 

حبقوق اإلنسان وللعمل اإلنساين. 

وقد ُأعّد هذا الدليل لسّد الفجوة يف جمموعة األدوات املتوافرة لدى السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ 
القانون، وهو نتاج عملية تشاورية شارك فيها عدد من األفراد املرموقني واملؤسسات واملنظمات الذائعة 
الصيت، الذين أسهموا يف هذه املسألة املتداخلة العناصر بطائفة متنوعة من املنظورات، وكلها مستند إىل 

مبادئ أساسية واحدة مشتَركة بني مجيع مسارح اجلرمية. 

وبغية التبسيط، اسُتخدم يف هذا الدليل مصطلح »مسرح اجلرمية« لإلشارة إىل أي مسرح وقعت فيه حادثة 
ويشمل آثار أنشطة سابقة لوقوعها. 

ويستهدف هذا الدليل إذكاء الوعي بأمهية املمارسات احلميدة يف التحقيقات والتحريات اليت ُتجرى يف 
مسرح اجلرمية وبطبيعة األدلة املادية واتصاهلا باحلادثة املعنية. وهو يتناول املسائل املتعلقة بالعمل يف مسرح 
اجلرمية، بدءًا بإجراءات املستجيب األول/املستجيبني األوائل وانتهاًء بتقدمي األدلة إىل املخترب. وهو بذلك 

يوّفر األساس الفعلي للتمكني من إعادة متثيل األحداث استنادا إىل املزيد من األدلة.

وهذا الدليل موّجه يف املقام األول إىل املوظفني غري املتخصصني يف التحليل اجلنائي، أي إىل املستجيبني 
األوائل وأي شخص يشارك يف عملية التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية بدون تدريب كامل، ملساعدهتم 
على فهم أمهية ما يأتون به من تصرفات وعواقب عدم تطبيق املبادئ األساسية للممارسة احلميدة. وهو 
مة هلم  موّجه أيضًا إىل صانعي السياسات والسلطات القضائية وسواها ممن عليهم أن يقّيموا األدلة املقدَّ

و/أو أن يستندوا إليها يف اختاذ القرارات.

وباعتبار هذا الدليل أداة إلذكاء وعي املوظفني غري املتخصصني يف التحليل اجلنائي، فإنه ُيقّدم خمططا أوليا 
لعملية التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية، مع التركيز على األسباب اليت جتعل اخلطوات والتصرفات 
الفردية حامسة األمهية. ويتضّمن مرفق الدليل مناذج من األدلة املادية اليت ميكن استخراجها من مسارح 
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اجلرائم، واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها من الفحوص اجلنائية الالحقة، وعّينات من احلاالت اليت 
ميكن أن ُتصاَدف فيها أنواع خمتلفة من األدلة املادية. 

ومن اجلدير باملالحظة أن هذا الدليل ال يتضّمن إرشادات تفصيلية سواء خبصوص التحقيقات والتحريات 
يف مسرح اجلرمية أو خبصوص عمل املستجيبني األوائل أو املحققني يف مسارح اجلرائم. فالقوائم املرجعية 
أخرى،  أماكن  متاحة يف  فيها  العمل  ومباشرة  وتوثيقها  اجلرائم  مسارح  التفصيلية حلفظ  واإلرشادات 
للعمل يف مسرح اجلرمية. وُتستخَدم تلك  وينبغي االسترشاد هبا عند احلاجة إىل إرشاد عملي تطبيقي 
اإلرشادات عادة بالترافق مع دورات تدريبية. وينبغي دائمًا التماس املزيد من املشورة لدى السلطات 

املحلية املختصة وعلماء التحليل اجلنائي.



3



مسرح الجريمة واألدّلة الماّدية - توعية  الموظفين غير المتخّصصين في التحليل الجنائي  4

قيمة األدلة املادية ومفهوم تسلسل العهدة
ميكن لألدلة املادية أن تكون أي شيء بني األجسام الضخمة واألشياء البالغة الدقة اليت تتكّون يف سياق 

ارتكاب جرمية ما وُتستخَرج من مسرح اجلرمية أو من مواقع ذات صلة. 

ومن بني مجيع مصادر املعلومات املتاحة يف التحقيقات )مثل االعترافات، واإلفادات، واملراقبة بالفيديو(، 
تؤّدي األدلة املادية دورا حموريا بالغ األمهية. إذ إنه باستثناء هذه األدلة، تشوب مجيع املصادر األخرى 
النحو  على  معها  التعامل  ويتم  ُتستبان  حني  املادية،  فاألدلة  املحدودة.  املوثوقية  مشاكل  للمعلومات 

الواجب، تتيح أفضل احتمال لتوفري معلومات موضوعية وموثوقة عن احلادثة قيد التحقيق.

لكنه ميكن فقدان قيمة األدلة، حىت تلك اليت يتم استخراجها وحفظها بعناية بالغة، ما مل يتم احلفاظ على 
تسلسل العهدة على النحو الواجب. و ُيعَرف »تسلسل العهدة« غالبًا بكونه احللقة الضعيفة يف التحقيقات 
اجلنائية. وهو ُيشري إىل التوثيق املتسلسل والدقيق لألدلة إلثبات مدى ارتباطها جبرمية مزعومة ما. ومن 
األمهية مبكان، من بداية عملية التحليل اجلنائي إىل هنايتها، أن توجد القدرة على إثبات كل خطوة مّتَخذة 

مبفردها لضمان »إمكانية تعقُّب« األدلة و»استمراريتها« من مسرح اجلرمية إىل قاعة املحكمة.

التحقيق  وعملية  اجلنائي  التحليل  علم  خدمات 
اجلرمية مسرح  يف  والتحّري 

يبدأ دور خدمات علم التحليل اجلنائي يف مسرح اجلرمية باستبانة األدلة املادية واستخراجها. مث ينتقل إىل 
حتليل هذه األدلة وتقييم النتائج يف املخترب، وتقدمي ما ُتسفر عنه هذه العملية إىل القضاة ووكالء النيابة 
العامة واملحامني وسواهم ممن حيتاجون إىل املعلومات الواقعية. وابتداء باملستجيبني األوائل وصواًل إىل 
املستعملني النهائيني هلذه املعلومات، ينبغي أن يكون لدى مجيع املوظفني املعنيني فهم كاف لعملية التحليل 

اجلنائي وفروع العلم واخلدمات املتخّصصة اليت توّفرها خمتربات التحليل اجلنائي. 

والتحقيق والتحّري يف مسرح اجلرمية عملية تستهدف تدوين واقع مسرح اجلرمية لدى معاينته األوىل 
واستبانة كل األدلة املادية اليت قد تكون مهمة حلل القضية ومجع هذه األدلة. 

موظفي  من  أو  القانون،  إنفاذ  موظفي  من  كانوا  األوائل، سواء  األول/املستجيبون  املستجيب  ويؤّدي 
حقوق اإلنسان أو أي أناس آخرين، دورا حاسم األمهية يف جممل عملية التحقيق والتحّري يف مسرح 
اجلرمية. ومسؤولياهتم األولية هي احلفاظ على سالمة مسرح اجلرمية واألدلة. وهم، عالوة على ذلك، 
مسؤولون عن التوثيق املبكر ملسرح اجلرمية وأدلته، وعن مجيع األنشطة اليت جتري فيه. ومبا أن املستجيبني 
األوائل هم يف معظم احلاالت موظفون غري متخّصصني يف التحليل اجلنائي، فإن تدريبهم الكايف على 

القيام بتلك املهام أمر حاسم األمهية.
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ويف الظروف املثالية، ما يلبث حمّققو مسرح اجلرمية الذين تلقَّوا تدريبًا كاماًل على التحليل اجلنائي، أن 
ُيتوقَّع منهم  يتوّلوا العمل يف املسرح. لكّن هناك أوضاعًا قد تتطّلب من املستجيبني األوائل )الذين ال 
عادة مواصلة العمل التجهيزي يف مسرح اجلرمية( القيام ببعض اإلجراءات األساسية الستخراج األدلة قبل 

وصول حمّققي مسرح اجلرمية، إذا كان من املحتمل أن تتلف األدلة أو ُتفقد أو تتلّوث. 

ويف احلاالت اليت ال ُيتوّقع فيها أن يتوىل أعمال التحّري يف مسرح اجلرمية حمّققون متخّصصون، قد يستلزم 
األمر توسيع مسؤوليات املستجيبني األوائل إىل أكثر من أنشطة احلفظ والتوثيق. وتنشأ هذه احلاالت عادة 
حني يكون مسرح اجلرمية يف مكاٍن ناٍء، أو حني ال يكون حمّققو مسارح اجلرائم املهرة متاحني بسهولة، 

أو حني تكون استجابة نظام القضاء اجلنائي غري كافية.

االعتبارات القانونية واألخالقية واعتبارات الكرامة اإلنسانية 

القانونية االعتبارات 

املحلية  والقواعد  والُنظم  القوانني  فإن  اجلرمية،  بالتحقيقات يف مسرح  تتعلق  مبادئ عامة  أن هناك  مع 
منها  تتعلق مبسائل  اجلنائي. وهي  التحليل  اجلرمية وعملية  التحقيق يف مسرح  أنشطة  العديد من  حتكم 
كيفية احلصول على إذن بالدخول إىل املسرح، وإجراء التحقيق، ومناولة األدلة )كنوع اإلجراء املطلوب 
حلفظها(، وتقدمي األدلة املادية إىل خمترب التحليل اجلنائي. وهي يف النهاية حتدِّد مدى القبول باألدلة اليت مت 

مجعها يف مسرح اجلرمية. 

وقد يؤّدي عدم التقيد بالقوانني والقواعد واللوائح التنظيمية القائمة إىل حالة ال ميكن معها استخدام األدلة 
يف املحكمة. لذا، ينبغي أن يكون العاملون يف مسرح اجلرمية ملمني بتلك القوانني وأن يكفلوا االمتثال 

هلا على النحو الواجب. 

وإذا مل توجد قوانني وقواعد ولوائح تنظيمية مالئمة للتمكني من القيام بعملية التحليل اجلنائي، قد يكون 
وضع مثلها عندئذ أمرا ضروريا.

اإلنسانية الكرامة  واعتبارات  األخالقية  االعتبارات 

مبعزل عن القوانني والقواعد واللوائح التنظيمية املحلية، حتّدد مدّونات السلوك املهين االلتزامات األخالقية 
للموظفني العاملني يف مسارح اجلرائم. وتشدد تلك املدّونات عادة على أمهية التصّرف بعناية ومهنية )بذل 
العناية الواجبة(، وموضوعية )»معاملة األدلة على أساس ما ُتظهره، ال ما تعتقد أهنا تظهره«(، وذهنية 

منفتحة ونزاهة )»قد ال تكون مستقاًل عن الشرطة ولكنك نزيه«(.



مسرح الجريمة واألدّلة الماّدية - توعية  الموظفين غير المتخّصصين في التحليل الجنائي  6

وإذا كان هناك صراع بني حفظ األدلة وإمكانية إنقاذ حياة بشرية، فإن األولوية ُتعَطى دائما للرعاية 
الطبية الطارئة. 

وُتعىن ِمدّونات السلوك أيضا بضرورة احترام األفراد وكرامتهم اإلنسانية لدى فحص األدلة املادية ومجعها 
من اجلثث أو األحياء، واحترام خصوصية الضحايا. وهذا يشمل مراقبة الوسائط اإلعالمية وتنظيمها. 

والسالمة الصحة  اعتبارات 
تتضح مجيع  وال  على صحتهم وسالمتهم.  ملخاطر  اجلرائم  مسارح  العاملون يف  املوظفون  يتعّرض  قد 

املخاطر فورًا، وقد يظهر بعضها مع تطّور التحقيق. 

وقد تأيت املخاطر املحتَملة من عدد من املصادر:

•  املواد الكيميائية )إما تلك املوجودة يف مسرح اجلرمية، كما يف حال املختربات السرية، على سبيل 
املثال، وإما املواد الكيميائية املستخَدمة يف إطار التحقيق والتحري(؛

الن خطر العدوى بفريوس نقص املناعة  •  املواد البيولوجية )مثل الدم والسائل البشري اللذين قد يشكِّ
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتَسب وغري ذلك من األمراض(؛

املتفجرات غري املنفجرة )مثل األفخاخ املتفجرة(؛  •
األسلحة النارية؛  •

العوامل البيئية )مثل احلرارة أو الربودة املفرطتني(؛   •
البىن غري اآلمنة )وخباصة لدى مجع األدلة من مواقع احلرائق والقصف(؛   •
البيئة غري اآلمنة )حيث يكون اجلاين ما زال موجودا يف مسرح اجلرمية(؛   •

خماطر أخرى: األشياء احلادة، واملخاطر اإلشعاعية والنووية والكهربائية، والغازات، وما إىل ذلك.  •

وإجراءات الصحة والسالمة هي املسائل األكثر أمهية اليت يتحتم التفكري فيها لدى الوصول إىل مسارح 
اجلرائم، وينبغي أن تظل حتظى باألولوية طوال العملية. وقد يكون من الضروري ختفيف أو إزالة املخاطر 
على الصحة والسالمة قبل البدء بعملية التحقيق والتحري. وتشمل هذه اإلجراءات توفري ُعدد إسعافات 
ل لواء اإلطفاء عند  أولية ومالبس واقية مالئمة )كاخلوذ والقفازات( ومعدات مناسبة، بل تشمل أيضا تدخُّ

ل حاالت صعبة وجدانيًا.  الضرورة و/أو التماس املشورة بعد التحقيق، إذ ميكن ملسارح اجلرائم أن تشكِّ

وفوق املخاطر اليت ميكن مواجهتها يف مسرح اجلرمية نفسه، ميكن أن يتعرض موظفو املختربات للمخاطر 
عند تسلمهم أشياء ُجمعت من مسرح اجلرمية. واملوظفون العاملون يف مسرح اجلرمية يؤدون دورًا هامًا 
يف ختفيف املخاطر عن اآلخرين الذين يتعاملون يف وقت الحق من عملية التحليل اجلنائي مع األدلة اليت 

ُجمعت )وذلك، على سبيل املثال، باستخدامهم التغليف املناسب والتوسيمات التحذيرية(.
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ختطيط العمل يف مسرح اجلرمية وتنظيمه وتنسيقه

l  يهدف ختطيط العمل يف مسرح اجلرمية وتنظيمه وتنسيقه إىل تعبئة املوارد 

مبا يتناسب مع القضية اجلاري التحقيق فيها، واستخدام تلك املوارد بكفاءة 
وفعالية.

إّن التخطيط اجليد أمر أساسي للعمل يف مسرح اجلرمية. وهو يشمل مجع أكرب قدر من املعلومات املتاحة 
انطالقا من التفكري يف أسئلة مثل: ما الذي ُيعتَقد أنه قد حدث؟ وما هو حجم املشكلة؟ وهل تلزم أية 
خربة متخصصة/ مساعدة طبية؟ وهل توجد أية خماطر معيَّنة يف مسرح اجلرمية؟ وما املساعدة األخرى اليت 
قد تكون مطلوبة؟ وهل مسرح اجلرمية يف مكان مغلق أم يف مكان مفتوح؟ وهل هو موقع ناٍء؟ وما املوارد 
املحلية اليت ستكون متوافرة؟ وَمن الذي جيب إبالغه أيضًا؟ وما هي املعدات املطلوبة؟ وما هي األحوال 
اجلوية؟ واجلوانب اهلامة األخرى من التخطيط هي: النظر يف طبيعة احلادثة، وسياق القضية، والتخطيط 
ح أن تكون مطلوبة، وتدّبر أمر حاالت التأخر يف احلضور إىل مسرح اجلرمية  للخربات واملعدات اليت ُيرجَّ

بضمان توفري احلماية املالئمة له إىل حني وصول العاملني واملعدات.

ويف مسرح اجلرمية، يستند تنظيم العمل وتنسيقه إىل التقييم األويل للمسرح. وجيري هذا التقييم قبل مباشرة 
والتحري،  التحقيق  والتنسيق طوال عملية  التنظيم  ويتواصل  املسرح.  الفعلية يف  اجلنائي  التحليل  أعمال 
ويشمالن ما جيب القيام به )أي تتابع اإلجراءات واألولويات(، وَمن املسموح له بالدخول إىل مسرح 
اجلرمية )أي أن الدخول يقتصر على األفراد الذين يقومون بدور أساسي يف التحقيق والتحري يف مسرح 
اجلرمية، ويف الرعاية الطبية للضحايا املوجودين فيه(، وَمن املسؤول عن أية مهام )كتعيني قائد، وحتديد 
األدوار واملسؤوليات، وإسناد املهام، واحلاجة إىل اخلربات املتخصصة(، وكيف سيتم تنفيذ األعمال املطلوبة 

)كاإلجراءات القابلة للتطبيق، واحلاجة إىل معدات وأدوات متخصصة وقنوات االتصال الالزمة(.

ومبا أنَّ كل مسرح جرمية متفرِّد على حنو ما، فإن التخطيط والتنظيم يتطلبان تكييفًا ومرونة من حالة إىل 
أخرى. يضاف إىل ذلك أّن املتطلبات قد تتغري أثناء التحقيق كّلما استبينت عناصر جديدة، ما قد يدفع 

العاملني يف مسرح اجلرمية إىل تعديل تنظيم العمل متاشيا مع هذا التغيُّر. 

عة يف صندوق  وعادة ما تكون املعدات الالزمة للعمل يف مسرح اجلرمية متاحة للموظفني العاملني هناك جممَّ
أو ُعّدة وجيري استكماهلا بانتظام لتمكينهم من االستجابة بسرعة. وقد حتتاج بعض احلاالت أيضا إىل 

معدات متخصصة. 

الدليل  يف  متاح  اجلرمية  مسرح  يف  والتحري  للتحقيق  الالزمة  املعدات  بشأن  العملي  واإلرشاد 
الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، بعنوان »املهارات املطلوب توافرها 

لدى العاملني واملعدات األساسية يف خمتربات املخدرات«.
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  ما أمهية ذلك؟    

•  إن الوصول إىل مسرح اجلرمية بدون استعداد، وخباصة بدون املعدات واخلربات الالزمة، قد 
يؤّدي إىل ضياع الفرص واإلضرار بعملية التحقيق والتحري بأكملها.

ق إىل سوء تفاهم وتكرار اجلهد أو إىل فرضيات خاطئة بأّن  •  ميكن أن يؤّدي اتّباع هنج غري منسَّ
شخصًا آخر يتوىل مهمة معّينة. 

•  بدون إسناد واضح للمسؤولية، ميكن إغفال عناصر هامة يف مسرح اجلرمية، كما ميكن عدم 
استبانة األدلة أو حىت فقداهنا، وهو األسوأ.

•  إن إشراك عدد أكرب من الالزم من األفراد أو إشراك أفراد غري مناسبني يؤّدي أيضًا إىل خطر 
اإلضرار بأدلة هامة أو إتالفها.

•  إن إقامة اتصال مبكر بني العاملني يف مسرح اجلرمية وبني العاملني يف املسرح والعاملني يف 
املخترب يؤّدي إىل فهم أفضل للفحوص اإلضافية املحتَملة اليت ميكن إجراؤها لألدلة املادية، 

ن بقدر كبري نتيجة القضية. وحيسِّ
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احلفاظ على مسرح اجلرمية وأدّلته

تدابري  من  يلزم  ما  تنفيذ  إىل  وأدلته  اجلرمية  مسرح  على  احلفاظ  l  يهدف 

الوقاية ومنع التلوث إلبقاء االضطرابات يف مسرح اجلرمية ويف األدلة املادية 
عند حدها األدىن.

السلطات  إىل  احلادثة وإبالغها  اكتشاف  بعد  ويبدأ احلفاظ على مسرح اجلرمية يف أسرع وقت ممكن 
املعنية. وال تنتهي الشواغل بشأن محاية مسرح اجلرمية إال بعد أن تكتمل عملية التحقيق والتحري فيه 

وُيرفع عنه الطوق.

وترسيم حدود املنطقة املراد محايتها عملية معقَّدة، وحدود مسرح اجلرمية قد تتغري مع تطّور التحقيق 
والتحري. فما يبدو واضحًا يف البداية قد يتغري وحيتاج إىل إعادة تقييم. وحاملا يتم ترسيم حدود املنطقة، 
جيري تطويقها بوضوح باستخدام أي نوع من احلواجز املادية. وجيري إخالء أي أشخاص غري ضروريني 
دخلوا إىل مسرح اجلرمية قبل فرض الطوق عليه )ويتم تسجيل هذه املعلومات(، كما يتم منع أي أشخاص 

غري ضروريني من الدخول إىل مسرح اجلرمية طوال مدة التحقيق والتحري فيه.

ومن بداية عملية التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية حىت هنايتها، يكون اختاذ تدابري صارمة ملنع التلوث 
واستخدام  واقية؛  لألحذية  وأغطية  وقفازات  مالبس  ارتداء  يلي:  ما  التدابري  هذه  وتشمل  مهما.  أمرا 
ممر وحيد للدخول إىل مسرح اجلرمية )وهذا ما ينطبق أيضا على العاملني الطبيني الذين يوفرون الرعاية 
واملاء،  املياه،  دورات  )مثل  اجلرمية  مسرح  يف  موجودة  مرافق  أية  استخدام  عن  واالمتناع  للضحايا(؛ 
نقل أي شيء/أي شخص من  والتدخني؛ وجتّنب  والشراب  الطعام  تناول  واهلواتف( وعن  واملناشف، 
مكان إىل آخر، إال عند الضرورة القصوى )وإذا ُنقل شيء أو شخص من مكان إىل آخر، ينبغي توثيق 

موقعه األويّل بعناية(.

ولدى اختيار تدابري الوقاية ومنع التلوث، من املهم أن ُتحترم خصوصية الضحايا وحقوقهم اإلنسانية. 
وإذا لزم األمر، ينبغي التفكري يف استخدام األحجبة أو الستائر أو اخليام. 

إذا اكُتشف أثناء عملية التحقيق والتحري مسرح جرمية ثاٍن أو ثالث ذو صلة، ُعومل كل مسرح جرمية 
على حدة )أي أن يعمل يف كل من هذه املسارح فريق مستقل(.

وأخريا، ينبغي أيضا االعتراف بأنه من النادر يف الواقع، إن مل يكن من املستحيل، مصادفة مسرح جرمية مل يطرأ 
عليه أي تغيري. فاكتشاف احلدث قد يغّير يف مسرحه بشكل ال ميكن تالفيه. ويف املسارح املفتوحة، قد ُتفسد 
العوامل اجلوية األدلة. وقد حيدث املزيد من التغّير إذا لزم تقدمي مساعدة طبية إىل أحد الضحايا أو اإلتيان بفعل 
ما لضمان أمن الناس، مثل إمخاد حريق أو إبطال مفعول جهاز متفّجر. ويف تلك احلاالت، ُتعطى توجيهات 

وإرشادات للعاملني لكي حيولوا دون اضطراب مسرح اجلرمية وأدلته ما استطاعوا إىل ذلك سبيال. 
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  ما أمهية ذلك؟    

•  إن عدم تطويق مسرح اجلرمية وحفظه على النحو الواجب يؤدي إىل نشاط ال لزوم له فيه، مما 
قد يغّير يف املسرح وأدلته ويلّوثهما ويفسدمها بشكل ال رجعة فيه. 

أدلة مهمة، مما يضلل املحققني ويؤثر  الوقائية ميكن أن يؤدي إىل إتالف  التدابري  •  إن غياب 
سلبًا على النتيجة النهائية للتحقيق. ويف أسوأ احلاالت، قد مينع ذلك حّل القضية أو يؤدي إىل 

استنتاج خاطئ.

•  إن عدم استخدام املالبس الواقية أو استخدامها بشكل غري منهجي من جانب األفراد العاملني 
عر وبصمات األصابع  يف مسرح اجلرمية، يؤدي إىل تلويث املسرح بشكل ال رجعة فيه )كالشَّ
تلك  حتول  وقد  املسرح(.  يف  العاملون  األفراد  يتركها  اليت  والسجائر  األحذية  نعال  وآثار 

امللوِّثات يف هناية املطاف دون حّل القضية. 

أيضا  العاملني  يعرِّض  منهجي  غري  بشكل  استخدامها  أو  الواقية  املالبس  استخدام  عدم  •  إن 
ملخاطر ال داعي هلا على صحتهم وسالمتهم.

أو  األخطاء  لتصحيح  فرص  توجد  أن  النادر  من  اجلرمية،  مسرح  عن  الطوق  ُيرفع  •  عندما 
استخراج األدلة اليت مل يسبق استبانتها أو االنتباه إليها.
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  ما أمهية ذلك؟    

•  ميكن أن ُيدعى املوظفون العاملون يف مسرح اجلرمية إىل إعادة سرد تفاصيل معّينة أو توضيح 
إجراءات اتُّخذت أثناء التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية. إذ ال ميكن االعتماد على الذاكرة 

يف هذا األمر.

•  إن التوثيق أمر حاسم األمهية لكي يتسىن يف مرحلة الحقة استذكار وتوضيح صورة الوضع 
األويّل ملسرح اجلرمية وما أويت فيه من أفعال ومن أتى هبا ومىت وكيف. 

•   إن التوثيق بتسلسل زمين وعناية مهم لضمان »إمكانية تعقُّب« األدلة و»استمراريتها« طوال 
م يف املحكمة يتصل بالبنود املحددة اليت اسُتخرجت  العملية. وُيثبت تسلسل العهدة أن ما ُيقدَّ

من مسرح اجلرمية.

•  ميكن النيل من قيمة مجيع الفحوصات والتحاليل الالحقة إذا مل ُتستهل عملية تسلسل العهدة 
وُتواصل على النحو الواجب يف مسرح اجلرمية.

توثيق مسرح اجلرمية وأدّلته

واألدلة  اجلرمية  ملسرح  وموضوعي  دائم  سجل  توفري  التوثيق  l  يستهدف 

املادية وأّية تغّيرات حتدث فيهما. والتوثيق يف املسرح هو نقطة االنطالق 
أيضا لتسلسل العهدة.

ويبدأ التوثيق مع وصول أول شخص إىل مسرح اجلرمية. ويتم تسجيل مسرح اجلرمية بالوضعية اليت شوهد 
فيها ألول مرة، باستخدام وسائل مالئمة )كاملالحظات والصور الفوتوغرافية والفيديو والرسوم والقياسات(، 
ويشمل هذا التسجيل بيان وقت الوصول إىل مسرح اجلرمية ووضعية األبواب والنوافذ والظالل والروائح 
وآثار األنشطة. وُيسّجل أيضا أي شخص موجود يف مسرح اجلرمية وأي شخص يدخل إليه أو خيرج منه، 
وأية تغّيرات حتدث نتيجة نشاط يضطلع به أو تتم مالحظته. ومبجّرد العثور على دليل مادي، ُيوثَّق هذا 

الدليل تفصيليًا قبل نقله من مكانه أو استخراجه. وكل بند ُيستخرج ُيزوَّد بتوسيم منفرد.

وتتواصل احلاجة إىل التوثيق طوال عملية التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية وبعدها، إىل أن تظهر نتيجة 
الفحوص املخربية. ويشّكل هذا التوثيق تسلسل العهدة. 

وعندما ُيترك أحد العاملني يف مسرح اجلرمية التحقيق، ُتحال مجيع املعلومات )مثل الصور والسجالت 
م هلؤالء أيضا اإلحاطات الالزمة عندئذ. واملالحظات وسواها( إىل َمن حيلُّ حمله من العاملني. وتنظَّ
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استبانة األدلة املادية واستخراجها وحفظها

من  األساسي  اجلزء  هي  وحفظها  واستخراجها  املادية  األدلة  استبانة    إن 
العمل الذي يضطلع به يف مسرح اجلرمية. وهي تستهدف العثور على أكرب 
قدر من األدلة اليت حيتمل أن تكون مهمة وحتديد ماهيتها، واختيار أساليب 

االستخراج املالئمة والتغليف املناسب حلفظ سالمة هذه األدلة.

إن العثور على األدلة املادية يف مسارح اجلرائم وحتديد ماهيتها، فضاًل عن حتديد ماهية األدلة اليت حيتمل 
بالتحقيق  امللمني  لغري  يبدو  قد  مما  وتطلُّبًا  صعوبة  أكثر  وهي  اهلمم  تشحذ  عملية  مفقودة،  تكون  أن 
والتحري يف مسرح اجلرمية. فالدليل األكثر صلة وأمهية قد ال يكون واضحًا أو ظاهرًا مباشرة للعني 

املجرَّدة. وال ميكن إعداد قائمة حصرية باخلطوات الالزمة الستبانة األدلة يف مسارح اجلرائم. 

وتبدأ عملية استبانة األدلة املادية عادة مبراقبة مسرح اجلرمية. واستنادًا إىل املالحظات األولية، ومع مراعاة 
سياق القضية والسيناريوات املمكنة وطبيعة احلادثة، فضاًل عن خصائص املسطحات اليت قد حتمل أدلة 
حمتَملة، ُتعتمد استراتيجية حبث مرِِنة ومنهجية معا. وهذا ما يشمل البحث بالعني املجرَّدة والعدسات 
تنفيذ إجراءات  باليد. وقد يقتضي األمر  إنارة خمتلفة ميكن محلها  املكربة، ولكن مع استخدام مصادر 
اختبارية أساسية لكشف األدلة املادية، ومن ذلك على سبيل املثال استخدام املساحيق إلبراز آثار بصمات 

األصابع يف مسرح اجلرمية أو استخدام املواد الكيميائية لرؤية آثار الدم.

الصغرية  واملالقيط  الالصقة  )كاألشرطة  املالئمة الستخراجها  الوسائل  ُتستخَدم  األدلة،  ُتستبان  وحاملا 
واألعواد القطنية املستدقة( والتغليف املناسب جلمعها )كاألكياس والصناديق، واألوعية لألجسام احلادة(. 
وُتزوَّد كل قطعة من األدلة بتوسيم وُتختم وفق املتطلبات املنصوص عليها يف اللوائح التنظيمية املحلية. وقد 
يكون من الضروري تقرير األولويات يف استخراج األدلة منعا لفقداهنا أو حتّللها بال داع. والتوثيق جزء 

ال يتجزأ من عملية استخراج األدلة، مبا يف ذلك توثيق املوضع الدقيق لألدلة قبل استخراجها.

هذا  كفاءة  وتكون  واستخراجها،  األدلة  استبانة  مرحلة  املواجه يف  التحدي  هو  املهمة  األدلة  واختيار 
املحتَملة موجودة يف  األدلة  تكون  اجلرمية، حيث  يتم يف مسرح  عندما  أشدمها  وفعاليته على  االختيار 
السياق الذي نتجت فيه. ولكن قد يكون من األفضل، يف الظروف الصعبة، استخراج كمية أكرب من 
األدلة واالنتقاء منها يف مرحلة الحقة من مراحل التحقيق والتحري. وتتطلب استبانة األدلة واستخراجها 
خربة وتدريبا مكثفا، كما تتطلب فهمًا جيدًا ملا ميكن القيام به يف خمترب التحليل اجلنائي بشأن خمتلف 

أنواع األدلة املادية، فضاًل عن املعلومات اليت ميكن احلصول عليها. 

ويف إطار عملية استخراج األدلة، كثريا ما تكون العّينات األساسية والعّينات املرجعية ضرورية، مثال 
ذلك عند مجع أنقاض حريق ما. ويف احلاالت اليت تكون فيها األدلة ضخمة جدًا، يتم عادة مجع عّينات 

l
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فرعية منوذجية، كالعّينات اليت تؤخذ من كميات ضخمة من املخدرات اليت يتم ضبطها. وتتطلب أنشطة 
أخذ العّينات خربة وتدريبًا. 

وأخريا، من املسّلم به أنه يف مجيع احلاالت تقريبًا ُتغفل األدلة املادية وال ُتستخرج. وبذل العناية الواجبة 
يف استبانة األدلة املادية واستخراجها يسهم يف إضعاف هذا العامل.

  ما أمهية ذلك؟    

تسهم يف حل  أن  ميكن  ُتستبان ال  ال  ولكنها  اجلرمية  املوجودة يف مسرح  املهمة  األدلة  •  إن 
ه التحقيق باجتاه باهظ التكلفة وغري مثمر.  القضية. وقد ُتفَقد بال عودة أو ُتوجِّ

•  إن االكتفاء باستخراج األدلة األكثر وضوحًا وظهورًا قد يؤدي إىل ترك األدلة األكثر أمهية. 

إن أساليب االستخراج الصحيحة حتول دون فقدان األدلة أو دون حتّللها أو تلوثها.  •

•  إن االستخراج العشوائي لألدلة قد ُيحمِّل املخترب عبء أشياء غري ذات أمهية ويؤدي بذلك 
إىل عرقلة عملية التحقيق والتحري. 
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نقل األدلة وختزينها وتقدميها إىل املخترب

l  هتدف هذه املرحلة األخرية من عملية التحقيق والتحري يف مسرح اجلرمية 

إىل انتقاء وسائل النقل والتخزين املالئمة لنوع األدلة املادية بغية ضمان 
مة إىل املخترب.  سالمة األدلة املقدَّ

ما أن يتم استخراج األدلة املادية حىت يصبح من الضروري اختاذ قرار بشأن إجراء املزيد من الفحوصات 
ح  ح أن توفر معلومات تساعد التحقيق و/أو البنود اليت يرجَّ يف املخترب. وعادة ما حتظى البنود اليت يرجَّ
على األكثر أن تأيت بنتائج حتليلية طيبة بأولوية التقدمي إىل خمترب التحليل اجلنائي. واملشاركة املبكرة من 

ر هذا القرار. جانب العاملني يف املخترب ُتيسِّ

وما أن ُيتَّخذ القرار، حىت يصبح نقل األدلة، قبل فحصها، إىل املخترب أو إىل موقع ختزين وسطي خطوة 
حامسة األمهية. والظروف املواتية، ومنها املكان البارد واجلاف والوصول اآلمن واملراَقب إليه، خصائص 
ضرورية لظروف النقل والتخزين. كما أن التكلفة واملسافة واإلطار الزمين وإمكانية عدم االنسجام بني 
بعض األدلة املادية وبعض وسائل النقل جوانب ال بدَّ من التفكري فيها لدى اختيار كيفية نقل هذه األدلة 
آخر  إىل مكان  النارية،  واألسلحة  املادية، كاملخدرات  األدلة  أنواع  بعض  نقل  يتطلب  وقد  وختزينها. 

مراعاة اللوائح التنظيمية املحلية القائمة.

وتوثيق نقل األدلة وختزينها وتسليمها للمخترب أمر مهم. ويتم عادة إصدار إيصال كتايب جبميع األدلة 
مة إىل املخترب.  املقدَّ

ب االحتفاظ باألدلة املادية لسنوات عديدة، وذلك، على سبيل املثال، إىل حني إصدار احلكم  وقد يتوجَّ
يف القضية واستنفاد مجيع إجراءات االستئناف. ويف تلك احلاالت، من املهم وجود سياسة عامة بشأن 

التخزين الطويل األمد لألدلة املادية، وينبغي وضع مثل هذه السياسة ونشرها إن مل تكن موجودة. 

  ما أمهية ذلك؟    

•  لكي يكون الدليل املادي املستخَرج من مسرح اجلرمية مفيدًا للقضية، جيب أن يصل يف النهاية 
إىل خمترب التحليل اجلنائي وقد ُحفظت سالمته وهويته. 

إن الظروف املالئمة حتول دون حتّلل الدليل املادي أثناء النقل والتخزين.  •
•  إن الوصول املأمون إىل الدليل املادي أثناء النقل والتخزين حيول دون أي وصول غري مأذون 

إليه وبالتايل دون إمكانية العبث فيه أو فقدانه.
 





أنواع األدلة املادية املحتَمل أن توجد يف مسرح اجلرمية، 
وقيمتها االستداللية

يتضّمن هذا اجلدول جتميعا لنماذج من األدلة املادية اليت ميكن أن توجد يف مسرح اجلرمية وُتستخَرج منه، 
ومناذج من املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من فحص هذه األدلة الحقا فحصا حتليليا جنائيا، كما 

يتضمن أمثلة على احلاالت اليت ميكن أن تصادف فيها أنواع خمتلفة من األدلة املادية. 

ملحوظة: هذا اجلدول ليس قائمة حصرية وال شاملة، وينبغي استخدامه كقائمة توضيحية. 
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ما الذي يمكن أن يوجد في مسرح الجريمة 
واستخراجه منه؟ 

القيمة االستداللية: 
المعلومات التي يمكن 

الحصول عليها من 
فحوص التحليل الجنائي

أمثلة على الحاالت التي 
قد توجد فيها األنواع 

المختلفة من األدلة 
اعتبارات خاصةالمادية

المساحيق  k

السوائل   k

األقراص  k

k   آثار المساحيق غير 

المنظورة
k   مواد نباتية/خضروات

قد يحتوي هذا النوع من 
المواد المشبوهة على 

مخدرات غير مشروعة

�الكشف عن المواد  �•

المشبوهة، كالمخدرات 
أو السالئف، وتحديد 
ماهيتها ومدى نقائها، 

ومصدرها وطرائق 
صنعها

  إنتاج المخدرات، و/أو 

االتجار بها و/أو تعاطيها
-   النقل والتخزين 

المأمونان منعا الختفاء 
المضبوطات المشتَبه 

 بأنها مخدرات

-  تدابير السالمة لدى 

جمع مواد ُيشتَبه بأنها 
مخدرات أو سالئف 

غير مشروعة

قد تحتوي المساحيق 
والسوائل على متفجرات/

آثار متفجرات

�منشأ الحريق أو  �•

االنفجار وسببه.

�الكشف عن المخلفات  �•

السائلة القابلة لالشتعال 
)المحفِّزات( أو عن 

المتفجرات، وتحديد 
ماهيتها

اإلرهاب  

إلحاق الضرر بالممتلكات  

القتل   

االنفجار الطارئ  

-  تدابير السالمة لدى 

جمع مواد ُيشتبه بأنها 
متفجرات

k  مواد التفجير/إشعال 

الحرائق
تشمل متفجرات/آثار 

متفجرات

أنقاض الحرائق  k تشمل أنقاض الحرائق
ركازات يمكن أن تحتوي 
على مخلفات سائلة قابلة 

لالشتعال )محفِّزات(

الكارثة الطبيعية  

الحريق الطارئ  

اإلحراق العمد  

-   أكياس/أوعية معّينة 

لمنع فقدان المركَّبات 
السريعة التبخر

-  أهمية جمع عّينات 

الركازات/عّينات الخلفية
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أنماط االحتراق   k

عواقب التفجير    k

اإلرهاب  

  االنفجار/الحريق 
الطارئ

الكارثة الطبيعية  

القتل   

اإلحراق العمد  

-  أهمية حفظ سجالَّت 
فوتوغرافية لتلك 
األنماط/ األضرار 

-  تدابير السالمة: األفخاخ 
المتفجرة أو األجهزة 

المتفجرة الثانوية

k  آثار بصمات األصابع 
)الظاهرة أو غير 

الظاهرة، درجة ثانية 
أو ثالثة(

قد تحتوي آثار بصمات 
األصابع على مواد كافية 

إلجراء تحليل الحمض 
)DNA( الُخلوي الصبغي

�تحديد هوية الشخص  �•
الذي تعود إليه آثار 

بصمات األصابع

  جميع الحاالت التي 
يحتمل أن يكون الجاني 

قد مسك فيها شيئا أو 
مسطحا بيديه العاريتين، 

مثل::
   آثار بصمات 

األصابع على ُرزم 
المخدرات

   استغالل العمال

السطو   

   المركبات اآللية 
المسروقة

القتل   

-  تندثر بسهولة )شديدة 
الهشاشة!(

-  يمكن للقفازات أن 
تمنع ترك آثار بصمات 

األصابع، ولكنها ال تمنع 
اندثار اآلثار االستداللية 

لبصمات األصابع التي 
قد تكون موجودة

ث العّينات  -  سهولة تلوُّ
البيولوجية وتلفها 

k  آثار نعال األحذية 
)الظاهرة أو غير 

الظاهرة، درجة ثانية 
أو ثالثة(

�ماركة وطراز الحذاء/ �•
اإلطار

�تحديد حذاء أو إطار  �•
معيَّن باعتباره مصدر 

األثر
�تقدير مسافة الكبح  �•
)بالنسبة للمركبات((
�إعادة تمثيل حادث  �•

الطريق

السطو  

القتل  

-  اآلثار الموجودة في 
الخالء يمحوها المطر/

الثلج

k  آثار اإلطارات 
)الظاهرة أو غير 

الظاهرة، درجة ثانية 
أو ثالثة(

حادث مرور  

اضرب واهرب  
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ما الذي يمكن أن يوجد في مسرح الجريمة 
واستخراجه منه؟ 

القيمة االستداللية: 
المعلومات التي يمكن 

الحصول عليها من 
فحوص التحليل الجنائي

أمثلة على الحاالت التي 
قد توجد فيها األنواع 

المختلفة من األدلة 
اعتبارات خاصةالمادية

مواد بيولوجية ظاهرة 
أو غير ظاهرة:

لعاب  k

دم/بقع دم  k

سائل منوي  k

َشعر  k

منّي  k

خاليا جلدية  k

يمكن أن تحتوي هذه 
العّينات البيولوجية على 

مواد كافية إلجراء تحليل 
الحمض الُخلوي الصبغي 

)DNA(

�تحديد نوع المادة  �•
البيولوجية )أي الدم، 
اللعاب وما إلى ذلك(

�المخلوقات التي  �•
صدرت منها المادة 

)اإلنسان مقابل الحيوان 
مثال(

�تحديد هوية الشخص  �•
الذي صدرت عنه 

المادة البيولوجية

جرائم العنف  

االغتصاب  

  االتجار باألشخاص: 
االستغالل الجنسي

القتل  

-  المخاطر المرتبطة 
بالمواد البيولوجية

ث العّينات  -  سهولة تلوُّ
البيولوجية لدى مناولتها

-  سهولة تحّلل العّينات 
البيولوجية )أهمية 

التغليف والتخزين على 
النحو المالئم(

بقايا بشرية  kجثث
جثث كاملة أو أشالء، 

حديثة العهد أو متحلِّلة أو 
لة إلى هياكل عظمية متحوِّ

�تحديد هوية صاحب  �•
الجثة

�أسباب الوفاة وكيفية  �•
حدوثها

�الوقت الذي مضى على  �•
الوفاة

الوفاة بحادث  

الوفاة الطبيعية  

القتل  

االنتحار  

الوفيات الجماعية  

جريمة الحرب  

الكارثة الطبيعية   

اإلرهاب  

-  المخاطر المرتبطة 
l بالمواد البيولوجية

ث العّينات  -  سهولة تلوُّ
البيولوجية وتحّللها 

-  معاملة جثمان المتوفي 
باحترام ووقار

-  إبداء االحترام لذوي 
الفقيد ومراعاة 

مشاعرهم
عظام

قد تحتوي العظام على 
 )DNA( حمض ُخلوي صبغي

قابل للكشف

�تحديد هوية صاحب  �•
الجثة 

�المخلوقات التي تعود  �•
إليها هذه العظام

�تقدير جنس الضحية  �•
وسّنه
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األسنان

قد تحتوي األسنان على 
حمض ُخلوي صبغي قابل 

للكشف

�تحديد هوية صاحب  �•

الجثة
تقدير سّن الضحية �•

  األسنان مفيدة بشكل 

خاص في الحاالت 
التي توجد فيها جثث 

متحللة أو محترقة

-  من المحتَمل أن توجد 

أنواع أخرى عديدة 
من األدلة المادية على 

البقايا البشرية وفيها، 
كالرصاصات واأللياف، 

على سبيل المثال
-  أهمية تسجيل الموقع 

بدقة وتهيئة الجثة قبل 
رفعها 

-  خبرة األخصائيين 

بالفروع الطبية أمر 
حاسم األهمية

آثار العضَّ  k قد تحتوي آثار العضَّ أيضا
على حمض ُخلوي صبغي 

من لعاب المعتدي

�تحديد هوية الشخص  �•
أو نوع الحيوان مصدر 

ة العضَّ

القتل/االعتداء ث العّينات   -  سهولة تلوُّ
البيولوجية وتحّللها

k  آثار مساحيق ما بين 
ظاهرة وداكنة على 
أيدي مطلقي النار 

وعلى المالبس وحول 
الجروح

قد تكون تلك الُحَبيبات 
الداكنة مخلفات طلقات 
نارية/ طلقات من سالح 

ناري

�تقدير المسافة بين  �•
فوهة النار والهدف 

تحديد نوع الُحَبيبات �•

  القتل/االنتحار بسالح 
ناري

  جرائم أخرى ُأْطِلَق 
فيها سالح ناري

-  غسل يدي مطلق النار 
ومالبسه ُيزيل الُحَبيبات
-  تكبيل يدي مطلق النار 

قد يفسد نمط توزع 
الحبيبات

-  أهمية حماية يدي 
المتوفي من العناصر 

الخارجية
-  أهمية جمع العّينات في 
أسرع وقت ممكن بعد 

الحادث )ألّن فقدانها 
سريع(
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ما الذي يمكن أن يوجد في مسرح الجريمة 
واستخراجه منه؟ 

القيمة االستداللية: 
المعلومات التي يمكن 

الحصول عليها من 
فحوص التحليل الجنائي

أمثلة على الحاالت التي 
قد توجد فيها األنواع 

المختلفة من األدلة 
اعتبارات خاصةالمادية

أسلحة نارية  k

أدوات  k

�معلومات من العالمات  �•

التجارية: 
  المصنِّع،  الرقم المتسلسل، 
بلد المصنِّع أو مكانه، كود 

البيع، وما إلى ذلك
�تحديد مصدر السالح  �•

الناري، أي ما إذا كان من 
مصنِّع معتَمد، أو مصنوعا 

منـزليا أو معّدال 
انظر أيضا »آثار األدوات 

نات  واآلثار على مكوِّ
الذخائر« و»منطقة 

مطموسة/رقم متسلسل 
مطموس«

  االتجار غير المشروع 

باألسلحة النارية
مة الجريمة المنظَّ  

العنف المسّلح  

القتل  

-  تدابير السالمة لدى 

انتشال سالح ناري 
وجعله آمنًا.

ة  -  األطراف الحادَّ

لألدوات والخصائص 
داخل األسلحة النارية 

ل بسهولة  يمكن أن ُتَعدَّ
)وال بدَّ من حمايتها(.
-  يحتمل وجود أنواع 

أخرى عديدة من األدلة 
المادية على األسلحة 

النارية أو األدوات، كآثار 
بصمات األصابع أو الدم 

أو الدهان

آثار األدوات  k

نات  k  اآلثار على مكوِّ

الذخائر

هذه اآلثار هي أي عالمة 
أو قطع أو حفر أو كشط 
ناجم عن استخدام أداة 

ما، بما في ذلك اآلثار 
على علب الرصاص 

والخرطوش 

�نوع أداة ماركة/وطراز  �•

سالح نارّي ما 
�تحديد ماهية األدوات/ �•

األسلحة النارية التي 
يعود إليها األثر

العنف المسّلح  

التخريب  

السطو  

  القتل/االنتحار بأسلحة 

نارية أو أ دوات أخرى

-  يحتمل وجود أنواع 

أخرى عديدة من 
األدلة المادية على 

األدوات أو فيها، 
كالدهان أو الشظايا 

الزجاجية
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k  منطقة مطموسة/ 

رقم متسلسل 
مطموس )كثيرا ما 
ُيصادف ذلك على 
األسلحة النارية أو 

محركات السيارات(

يمكن مصادفة مناطق 
مطموسة أيضا على 

أجهزة أخرى، كالكاميرات 
والحواسيب واألجهزة 

البصرية والكهرو-بصرية

ر الرقم المتسلسل  �تصوُّ �•

المطموس/ الشعار 
المطموس

السيارات المسروقة  

  االتجار غير المشروع 

باألسلحة النارية

-  أهمية حفظ سجالَّت 

فوتوغرافية لألرقام 
المتسلسلة المسترجعة 

قبل اختفائها

k  بطاقات الهوية/ وثائق 

السفر
األوراق النقدية  k

k  وثائق رسمية أخرى

k  مذكرات مخطوطة/ 

مطبوعة
وثائق موقَّعة  k

تحتوي الوثائق الرسمية 
على سمات أمنية في شكل 

أحبار وألوان ومضامين 
وأوراق خاصة، وما 

إلى ذلك، مما ال يمكن 
استنساخه

�اآللة الكاتبة/الطابعة  �•

المستخدمة في 
المعلومات المكتوبة

صحة وثيقة رسمية ما �•

�صاحب النصوص  �•

المخطوطة والتواقيع

رسالة االنتحار  

الوصية  

االحتيال  

الوثائق الرسمية ذات 
السمات األمنية:

مة    الجريمة المنظَّ

العابرة للحدود الوطنية 
)العبور غير المشروع 

للحدود(
سرقة الهوية  

  االتجار باألشخاص/

تهريب المهاجرين 
تزوير العمالت  

  تزوير المستندات 

الجمركية

-  يحتمل وجود أنواع 

أخرى عديدة من 
األدلة المادية على 

الوثائق، كآثار بصمات 
األصابع، والمواد 

البيولوجية )كاللعاب 
مثال(، وآثار العقاقير 

وآثار نعال األحذية
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ما الذي يمكن أن يوجد في مسرح الجريمة 
واستخراجه منه؟ 

القيمة االستداللية: 
المعلومات التي يمكن 

الحصول عليها من 
فحوص التحليل الجنائي

أمثلة على الحاالت التي 
قد توجد فيها األنواع 

المختلفة من األدلة 
اعتبارات خاصةالمادية

k  ألياف نسيجية 

وخيوط وأقمشة 
k  َشعر بشري أو 

حيواني

�نوع وألوان المالبس/ �•

النسيج/ الزجاج
�ماركة وطراز سيارة ما  �•

)دهان المركبة مثال(
�تضييق حلقة البحث  �•

للوقوف على مصدر 
تلك األدلة ونوع 

النشاط الذي أدى إلى 
انتقال المادة

ا تجاه االرتطام الذي  �•

كسر زجاج النافذة أو 
الباب

  سيارة مسروقة )تناقل 

بين المالبس ومقعد 
السيارة(

ادة/   استخدام سجَّ

بطانية في قضية قتل 
)تناقل بين البطانية 

والجثة(
  احتكاك عنيف )تناقل 

بين قطع من المالبس 
المختلفة(

ُتفَقد بسهولة  -

-  أهمية التتابع في 

أساليب استخراج األدلة 
لكي ُتجمع على الوجه 

األمثل

k  شظايا الدهان 

)بأحجام مختلفة(
اضرب واهرب   

حادث سيارة  

  سرقة )الدهان على 

األداة المستخَدمة 
لفتح باب أو سيارة أو 

سواهما، على سبيل 
المثال(

التخريب  

k  شظايا زجاجية 

)بأحجام مختلفة(
  السطو )نافذة مكسورة(

اضرب واهرب  
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k  أجهزة إلكترونية، 

كالحواسيب العادية 
والحواسيب اليدوية 
والهواتف المحمولة 
والكاميرات الرقمية 

وأجهزة الفاكس 
ووحدات النظام 
العالمي لتحديد 

المواقع

�استرجاع البيانات من  �•

القرص الحاسوبي 
الصلب أو من وسائط 

تخزين أخرى
�استرجاع البيانات  �•

المشطوبة
�استنباط تتابع اإلجراءات  �•

المنفذة على الحاسوب
�طبيعة المعلومات  �•

المسترجعة )أطفال في 
مشاهد إباحية مثال(

�معلومات عن المواقع  �•

من بيانات النظام 
العالمي لتحديد المواقع

  أشكال مختلفة من 

االتجار غير المشروع 
)االتجار باألشخاص/ 
تهريب المهاجرين(
  الجريمة السيبرانية 

)جريمة الفضاء 
اإللكتروني(

  تصوير األطفال في 

مشاهد إباحية

-  تشغيل أو إقفال جهاز 

إلكتروني قد يضعف 
فرصة استرجاع 

المعلومات
-  يحتمل وجود أنواع 

أخرى عديدة من 
األدلة المادية على 

األجهزة اإللكترونية، 
كآثار بصمات األصابع، 

والمواد البيولوجية، 
وآثار العقاقير

البول  k

الدم   k

اللعاب   k

عر الشَّ  k

)أي العّينات المأخوذة من 
شخص حّي(

قد تحتوي سوائل الجسم 
رات ومواد  على مخدَّ

مشبوهة أخرى )كالسموم(

�وجود مخدرات/مواد  �•

إدمان أخرى
استهالك المخدرات  

حاالت التسميم  

حاالت التسّمم   

ث العّينات  -  سهولة تلوُّ

البيولوجية وتحّلله
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