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�شكر وتقدير
ه ��ذه املب ��ادئ التوجيهية هي من �إعداد ق�س ��م املخترب وال�ش�ؤون العلمية التابع ملكت ��ب الأمم املتحدة املعني
باملخ � ِّ�درات واجلرمية ،وهي جت�سد املناق�شات الت ��ي �أجراها حول هذا املو�ضوع اخلرباء الذين �شاركوا يف
اجتم ��اع فري ��ق اخلرباء الذي ُعقد يف فيين ��ا ،النم�سا ،يف الفرتة م ��ن � 23إىل � 25آذار/مار�س  ،2011وما
املخدرات ( 7/53التع ��اون الدويل على مكافحة
قدم ��وه من �إ�سهام ��ات .وكان هذا ا�ستجابة لقرار جلن ��ة ِّ
املناول ��ة اخلف َّي ��ة للمواد ذات الت�أث�ي�ر النف�ساين املتعلقة بجرائ ��م االعتداء اجلن�سي وغريه ��ا من الأفعال
الإجرامي ��ة) ،ولطلب حمدد لو�ض ��ع مبادئ توجيهية دولية للتحاليل اجلنائية م ��ن �أجل ك�شف وجود املواد
ذات الت�أثري النف�ساين امل�ستخدمة لغر�ض االعتداء اجلن�سي �أو الأفعال الإجرامية الأخرى.
باملخدرات واجلرمية (برئا�سة جا�ستي�س
ويو ُّد ق�سم املخترب وال�ش�ؤون العلمية مبكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
تيت ��ي) �أن يعرب عن امتنانه للخرباء التالية �أ�سما�ؤه ��م الذين �شاركوا يف اجتماع فريق اخلرباء و�أ�سهموا
يف �إعداد هذه املبادئ التوجيهية:
بين ��وا �أر�شامب ��و ( ،)Benoit Archambaultمدي ��ر خمترب ،دائرة حتليل املخ � ِّ�درات ،وزارة ال�صحة،
كن ��دا؛ م ��ارك ديف ��و ( ،)Marc Deveauxنائ ��ب مدير خمترب توك�س�ل�اب ،فرن�سا؛ روب ��رت فالناغان
( ،)Robert Flanaganع ��امل �إكلينيك ��ي ا�ست�ش ��اري ومدير وح ��دة ال�سموم ،ق�س ��م الكيمياء احليوية
الإكلينيكية ،م�ست�شفى كينغز كوليدج التاب ��ع مل�ؤ�س�سة  ،NHS Foundation Trustاململكة املتحدة؛ تيم
لورن� ��س ( ،)Tim Laurensخبري ال�سموم ومدي ��ر ،خمترب ال�سموم اجلنائي ،جامعة بريتوريا ،جنوب
�أفريقيا؛ مارك �أ .ليبو ( ،)Marc A. LeBeauكبري علماء الطب ال�شرعي ،ق�سم التحليل العلمي ،خمترب
مكتب التحقيقات االحتادي ،الواليات املتحدة؛ برييو ليل�سونده ( ،)Pirjo Lillsundeرئي�سة خمترب
املخدرات ،املعهد الوطني لل�صحة والرعاية االجتماعية ،فنلندا؛ كاتيا بيالينن (،)Katja Pihlainen
ِّ
كبرية املفت�شني ،هيئة الدواء الفنلندية ،فنلندا؛ �ألدو بوليتيني (� ،)Aldo Poletttiniأ�ستاذ م�شارك،
�إدارة ال�صح ��ة العام ��ة والط ��ب املجتمعي ،وح ��دة الطب ال�شرع ��ي ،جامعة فريون ��ا� ،إيطاليا؛ حنيفة
املخدرات ،ق�سم مراقبة امل�ؤ ِّثرات العقلية� ،أمانة الهيئة الدولية ملراقبة
ر َّباين ،موظفة معن َّية مبراقبة ِّ
املخ � ِّ�درات ،فيينا ،النم�سا؛ ناتايل ري�شار ( ،)Nathalie Richardالوكالة الفرن�سية ل�سالمة املنتجات
املخدرات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية ،فرن�سا؛ نيل �سام�ي�ن ( ،)Nele Samynرئي�سة
ال�صحي ��ة ،رئي�سة وحدة ِّ
ق�س ��م املخ � ِّ�درات وال�سم ��وم ،املعهد الوطني لعل ��م الأدلة اجلنائي ��ة وعلم الإج ��رام ،بلجيكا؛ خابيري
املخدرات واجلرمية
طاليغ ��ون نورييغ ��ا ( ،)Javier Talegón Noriegaرئي� ��س الق�سم الفن ��ي� ،إدارة ِّ
املنظَّ مة ،وزارة الداخلية� ،إ�سبانيا؛ ت�سومورا يوكاري ( ،)Tsumura Yukariخبري كيميائي يف الطب
املخدرات ،مكت ��ب كينكي الإقليم ��ي لل�صحة والرعاي ��ة االجتماعية ،وزارة
ال�شرع ��ي� ،إدارة مراقب ��ة ِّ
ال�صح ��ة والعم ��ل والرفاهية ،الياب ��ان؛ �أدريان ��ا م .فيغلي ��وين ( ،)Ariadna M. Viglioneم�ست�شارة،
باملخدرات والوقاية من �إدمانها ،الأرجنتني.
رئا�سة الدولة� ،أمانة مكافحة االتجّ ار
ِّ
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وين� � ِّوه الق�سم مب�ساهمات اخلرباء التالي ��ة �أ�سما�ؤهم يف عملية ا�ستعرا�ض الأقران ويعرب لهم عن امتنانه
يف هذا ال�ش�أن:
�أوالف درامر ( ،)Olaf Drummerرئي�س (ق�سم اخلدمات العلمية اجلنائية) ،معهد فيكتوريا للطب
ال�شرعي� ،أ�سرتاليا؛ لوي�س فرياري (� ،)Luis Ferrariأ�ستاذ علم ال�سموم وكيمياء الطب ال�شرعي،
كلية العلوم الدقيق ��ة والقانون ،الأرجنتني؛ كارمن خ ��ورادو ( ،)Carmen Juradoدائرة الكيمياء،
املعه ��د الوطني لعلم ال�سموم وعلوم الطب ال�شرع ��ي� ،إ�سبانيا؛ با�سكال مريو (،)Pascal Mireault
مدي ��ر ق�سم الباثولوجيا اجلنائية وال�سموم ،خمترب العلوم الق�ضائية والطب ال�شرعي ،كندا؛ فيونا
ب�ي�ري ( ،)Fiona Perryخب�ي�رة يف الط ��ب ال�شرع ��ي ،ق�سم ال�سم ��وم ،خمترب لن ��دن التابع لدائرة
املخدرات
الط ��ب ال�شرعي ،اململك ��ة املتحدة؛ �سيمونا بيكين ��ي ( ،)Simona Pichiniوح ��دة تعاطي ِّ
واملن�شّ ط ��ات� ،إدارة البح ��وث العالجي ��ة وتقييم ال ��دواء ،املعهد الع ��ايل لل�صح ��ة� ،إيطاليا؛ مايكل
�سكوت-ه ��ام ( ،)Michael Scott-Hamكب�ي�ر العلم ��اء ،ق�سم ال�سموم ،خمترب لن ��دن التابع لدائرة
الطب ال�شرعي ،اململكة املتحدة.
ون�س ��ق �إعداد هذه املبادئ التوجيهية �ساتو توربينن مب�ساع ��دة �إيفيجينيا نايدي�س ،وهما من موظفي ق�سم
َّ
باملخدرات واجلرمية.
املخترب وال�ش�ؤون العلمية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
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مـقــدمـة
-1
ّ
 -1-1اخللفية
املخدرات ارتكابها هي م�صطلح عام ي�شمل االغت�صاب �أو غريه من االعتداءات
يي�سر تناول ِّ
اجلرمية التي ِّ
ِّ
اجلن�سي ��ة ،وال�سط ��و ،وابتزاز املال ،وكذلك تع ُّم ��د �إ�ساءة معاملة امل�سنِّني �أو الأطف ��ال حتت ت�أثري امل�ؤثرات
تي�سرها املخ � ِّ�درات هي �أعمال جنائي ��ة تُرتكب من خالل �إعط ��اء �شخ�ص مادة
العقلي ��ة .واجلرائ ��م التي ِّ
بق�ص ��د �إعاق ��ة قدرته على الت�ص ��رف �أو الإدراك �أو اتخاذ القرار .كما � َّأن نطاقه ��ا يتَّ�سع لي�شمل ا�ستغالل
للمخدرات
�شخ� ��ص معاق من جراء تناوله طوع ًا م ��ادة مع ِّوقة الرتكاب فعل ال يريده .واال�ستخدام ال�سري
ِّ
لتي�س�ي�ر اجلرمية عمره قرون ،ولك ��ن مل ي�س ّلط ال�ضوء عليه �إ َّال م�ؤخَّ را من خالل الزيادة الكبرية يف حجم
املخدرات على النطاق العاملي.
تي�سرها ِّ
البالغات املقدمة عن اجلرائم التي ِّ
املخدرات قد تُغري درجة وعي املجني عليه وقدرته
تي�سرها ِّ
وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية امل�ستخدمة يف اجلرائم التي ِّ
�صد من يهاجمه.
عل ��ى الإدراك وح�س ��ن التقدير والتذ ُّكر .وميكن لتلك املواد �أن جتعله �ضعيف ًا وعاجز ًا عن ِّ
يتي�سر للجاين نقله من مكانه.
وعالوة على ذلك ،ميكن �أن تُ�ستخدم تلك املواد لتخديره حتى َّ
املخدرات ميكن �أن يكون �إ َّما غريب� � ًا �أو �شخ�ص ًا معروف ًا لل�ضحية .ومعظم
تي�سرها ِّ
ومرتك ��ب اجلرائ ��م التي ِّ
املخدرات هي مث ِّبطات قوية للجه ��از الع�صبي املركزي تتميز
رها
تي�س
�ي
�
ت
ال
اجلرائم
امل ��واد امل�ستخدمة يف
ِّ
ِّ
ب�سرع ��ة الت�أثري وحتاك ��ي ت�أثرياتها الثمالة املفرطة نتيجة تناول الكحولي ��ات �أو التخدير العام .والت�أثريات
ال�صيدالني ��ة الناجت ��ة قد ت�شمل اال�سرتخاء والن�شوة والتح ُّرر من الكب ��ت وفقدان الذاكرة و�ضعف الإدراك
و�صعوب ��ة احلفاظ عل ��ى التوازن و�صعوبة الكالم والنعا�س وفقدان الوظائ ��ف احلركية والتق ّي�ؤ و�سل�س البول
وفقدان الوعي ورمبا املوت .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �أن تفرت�ض ال�شرطة � َّأن املجني عليه كان ثم ًال ولي�س خم َّدر ًا
املخدر املعطى.
مما ي�ؤ ّثر على جمرى التحقيق .ويف كثري من احلاالت ،يكون اجلاين على علم تام بت�أثريات ِّ
املخدرات ،يقع
تي�سرها ِّ
تي�سره ِّ
املخدرات ،وهو جمموعة فرعية من اجلرائم التي ِّ
واالعتداء اجلن�سي الذي ِّ
ً
عندم ��ا يت ��م �إخ�ضاع املجني علي ��ه (ذكرا كان �أم �أنثى) �إىل فعل جن�سي (�أفع ��ال جن�سية) بينما هو عاجز
خمدر و�/أو مادة �أخرى مغ ِّيب ��ة للعقل ،ومن ّثم غري قادر على
�أو فاق ��د للوعي ب�سبب ت�أث�ي�ر الإيثانول و�/أو ِّ
املخدرة
يد�س اجلاين لل�شخ�ص الذي ي�ستهدفه بجرميته املادة ِّ
مقاومة تلك الأفعال �أو املوافقة عليها .وقد ّ
�سرا �أو قد ي�ستغل �ضعفه بعد �أن يتناول تلك املادة طواعية.
وا�ستخدام و�سائل الإعالم مل�صطلح "االغت�صاب يف املواعيد الغرامية" يف حاالت االعتداء اجلن�سي لو�صف
ه ��ذا ال�ضرب من االعتداءات اجلن�سية ق ��د يكون م�ض ِّل ًال .وال تر ِّكز و�سائل الإع�ل�ام �إ َّال على عدد حمدود
املخدرات ،مث ��ل الروهيبنول ® Rohypnolوحم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�سي
م ��ن ِّ
املخدرات .بيد � َّأن
تي�سره ِّ
بوتريات ( )GHBوالكيتامني ،التي ميكن �أن تُ�ستخدم يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
هن ��اك الكث�ي�ر من املواد الأخرى التي ميكن �أن تُ�ستخدم لتي�سري تل ��ك اجلرائم ،منها الكحوليات والأدوية
الت ��ي تُ�صرف بال و�صفة طبية و�أن ��واع �أخرى من امل�ؤ ِّثرات العقلية التي تُ�ص ��رف بو�صفة طبية واملواد غري
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تي�سر االعتداء اجلن�سي وغريه من الأعمال الإجرامية
املبادئ التوجيهية للتحاليل اجلنائية للمخدِّ رات التي ِّ

امل�شروع ��ة .وهناك الكثري من امل ��واد التي يكون لها ت�أثريات مثبطة �إ�ضافية ل ��دى تناولها مع الكحوليات،
وق ��د يك ��ون احل�صول عليها �أ�سهل بكثري من العقاقري التي ت�سلط و�سائل الإعالم ال�ضوء عليها؛ على �سبيل
املث ��ال ،هنال ��ك حاالت معروفة ا�ستخ ��دام فيها اجلناة �أدوي ��ة مو�صوفة لهم طبيا ل�شل ق ��درات (تعجيز)
�أ�شخا�ص �آخرين.
تي�سرها املخ � ِّ�درات غري معروف .فهناك الكث�ي�ر من الدرا�سات
وم ��دى االنت�شار احلقيق ��ي للجرائم التي ِّ
الت ��ي ت�شري �إىل � َّأن ما يقل عن  20يف املائة من االعت ��داءات اجلن�سية يتم �إبالغ �أجهزة �إنفاذ القانون بها.
املخدرات املثبطة للجهاز
املخدرات ،ف� �� َّإن الت�أثري الذي حتدثه ِّ
تي�سره ِّ
ويف ح ��االت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
الع�صبي املركزي على الذاكرة والوعي ي�ؤدي �إىل قلة عدد البالغات املقدمة عن حاالت االعتداء اجلن�سي
املخدرات يف ارتكابه.
املخدرات مقارن ًة بحاالت االعتداء اجلن�سي الذي ال تُ�ستخدم ِّ
تي�سره ِّ
الذي ِّ
املخدرات ما يلي:
تي�سرها ِّ
وت�شمل العوامل التي تعقِّد التحقيقات يف اجلرائم التي ِّ
•  نق�ص اخلربة لدى املحققني واملوظفني الطبيني واملختربات وامل ّدعني العا ّمني يف التعامل مع
املخدرات،
تي�سرها ِّ
حاالت اجلرائم التي ِّ
• عدم تعرف �أجهزة �إنفاذ القانون على اجلرمية،
• الت�أخر يف الإبالغ عن احلادث،
• ات�ساع نطاق املواد التي ميكن ا�ستخدامها.
تي�سرها
وال توج ��د حالي ًا معايري دولية لتي�س�ي�ر ك�شف وحتديد املواد التي ميكن ا�ستخدامه ��ا يف اجلرائم التي ِّ
املخدرات.
تي�سرها ِّ
ِّ
املخدرات .كما ال يوجد نظام َّ
موحد لتحديد وجمع البيانات الإح�صائية ب�ش�أن اجلرائم التي ِّ
وهن ��اك ع ��دة بلدان �أبلغت عن تزايد اال�ستخ ��دام غري الطبي للم�ؤ ِّثرات العقلي ��ة ،و�أعربت عن قلقها �إزاء
املخدرات التابعة ل�ل��أمم املتحدة الق ��رار ( 7/53الدورة الثالثة
تعاط ��ي تل ��ك املواد .وقد اعتمدت جلن ��ة ِّ
واخلم�س ��ون )2010 ،ب�ش�أن "التعاون ال ��دويل على مكافحة املناولة اخلف َّية للم ��واد ذات الت�أثري النف�ساين
املتعلقة بجرائم االعتداء اجلن�سي وغريها من الأفعال الإجرامية" الذي يطلب ،يف جملة �أمور� ،إىل مكتب
باملخدرات واجلرمية حتليل ظاهرة ا�ستخدام العقاقري لت�سهيل ارتكاب االعتداءات
الأمم املتح ��دة املعني
ِّ
اجلن�سي ��ة وغريها من الأفعال الإجرامية ،وو�ضع مبادئ توجيهية للتحاليل اجلنائية من �أجل الك�شف عن
وجود املواد ذات الت�أثري النف�ساين .وملتابعة تنفيذ هذا القرارَّ ،
نظم املكتب اجتماعا للخرباء الدوليني حول
هذا املو�ضوع يف الفرتة من � 23إىل � 25آذار /مار�س  2011مبق ِّره يف فيينا لو�ضع تلك املبادئ التوجيهية.
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�أُع� � َّد هذا الدلي ��ل يف �إطار �سل�سلة من املن�شورات التي ي�صدرها ق�سم املخت�ب�ر وال�ش�ؤون العلمية التابع ملكتب
باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن املبادئ التوجيهي ��ة و�أف�ضل املمار�سات والأ�ساليب املو�صى
الأمم املتح ��دة املعني
ِّ
ُ
به ��ا يف حتليل املخ � ِّ�درات اخلا�ضعة للمراقبة الدولية واملواد ذات ال�صلة .ومن �ش� ��أن هذا الدليل ،الذي �أعد
كمر�ش ��د عملي لأف�ضل املمار�سات والإج ��راءات املنطقية� ،أن ي�ساعد يف �أعم ��ال التحقيق والك�شف التحليلي
املخدرات .وهو ُم َع ٌّد لال�ستخدام يف جميع �أنحاء العامل
تي�سرها ِّ
واملالحقة الق�ضائية يف حاالت اجلرائم التي ِّ
يقدم الدليل �إر�شادات �إىل كل من:
حتديدا،
أكرث
�
زاوية
ومن
بهدف حت�سني القدرات على التحقيق والتحليل.
ِّ
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•  املحقق�ي�ن واملهني�ي�ن الطبيني فيما يتعلق مبتطلبات اجلمع الناجح للأدلة ،مبا يف ذلك جمع
الع ِّينات وتخزينها.
تي�سرها
•  خ�ب�راء حتليل ال�سموم لإجراء حتاليل للم ��واد امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرائم التي ِّ
املخدرات وتف�سري النتائج.
ِّ
تي�سرها
ويح ��دد الدليل اخلط ��وط العري�ضة لتحدي ��ات التحقي ��ق والتحليل ذات ال�صل ��ة باجلرائم الت ��ي ِّ
املخ � ِّ�درات ،وي�ؤكد عل ��ى �أهمية جمع الأدلة ك�أ�سا�س ملوا�صلة التحقيق يف ه ��ذه اجلرائم .ويف هذا ال�صدد،
يق � ِّ�دم �أي�ض ًا تو�صي ��ات ب�ش�أن و�ضع �أدوات عملية من �أجل جمع الأدلة .كم ��ا �أنه يتناول القيود التي تعرت�ض
الفحو�ص ال�سمية التحليلية وغريها من امل�سائل التي قد ت�ؤ ِّثر يف تف�سري النتائج .ويبحث الدليل بالتف�صيل
يف جمي ��ع اجلوان ��ب التحليلية املهم ��ة يف ك�شف وحتديد امل ��واد وتف�سري النتائج يف �سي ��اق حاالت االعتداء
املخدرات .وترد �إح ��االت مرجعية �إىل �أ�ساليب موثقة لتحلي ��ل ع ِّينات الدم والبول
تي�سره ِّ
اجلن�س ��ي ال ��ذي ِّ
وال�شع ��ر يف ثبت املراجع .وي�ؤكد الدليل عل ��ى �أهمية التعاون بني جميع اجلهات املعنية يف التحقيق و�أهمية
جمع البيانات املت�سقة.
املخدرات ،ف� َّإن اعتب ��ارات م�شابهة تنطبق
تي�سره ِّ
وبينم ��ا يرك ��ز هذا الدليل على االعتداء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
املخدرات ،مثل ال�سطو واالبتزاز واالتجِّ ار بالب�شر و�إ�ساءة
تي�سرها ِّ
على التحقيق يف اجلرائم الأخرى التي ِّ
معاملة امل�سنِّني والأطفال وامل�صابني ب�أمرا�ض عقلية.

 -2حتديــات
التحـقـيــق
والتحــلـيـل
هن ��اك ع ��دد من التحدي ��ات التي قد تعرت� ��ض التحقيق والتحليل يف ح ��االت ا�ستخدام املخ � ِّ�درات لتي�سري
ارت ��كاب اجلرمي ��ة .والوع ��ي بهذه التحديات وح�س ��ن تقديرها من الأم ��ور املهمة من �أج ��ل �إجراء حتقيق
ناجح.
املخدرات مدركا للأح ��داث امل�ؤدية �إىل االعتداء
تي�سرها ِّ
وعندم ��ا ال يكون املجني علي ��ه يف اجلرائم التي ِّ
علي ��ه ب�سب ��ب فقدانه للذاكرة حت ��ت ت�أثري خمدر �أو �أكرث ،ف� �� َّإن ذلك قد ي�ؤخره عن الإب�ل�اغ عن احلادثة،
�إن �أبل ��غ عنه ��ا �أ�صال .وقد مي ��ر وقت طويل وهو يحاول م ��لء الفجوات يف ذاكرته من خ�ل�ال التحدث �إىل
الأ�صدق ��اء الذي ��ن كانوا معه �أو حتى �إىل اجلاين �إذا كان معروفا له .ومما يزيد من تعقيد الإبالغ احتمال
�أن يغي ��ب املجن ��ي عليه عن الوعي متاما عند وقوع اجلرمية وبالتايل ال يدري �أنه تعر�ض العتداء .ويف تلك
احل ��االت ،ال ُيرج ��ح �أن ُيبل ��غ املجني علي ��ه عن اجلرمية على الإط�ل�اق �إ َّال �إذا �أثار �شيء م ��ا �شكوكه .ومن
تي�سرها
امله ��م للمحقِّق �أن ي ��درك وي�ست�شعر الأ�سباب الكامن ��ة وراء الت�أخر يف الإبالغ ع ��ن اجلرائم التي ِّ
املخدرات.
ِّ
تي�سره املخ � ِّ�درات ،فمن املهم مبكان
وحامل ��ا ُيبل ��غ �شخ�ص ب�أنه ي�شعر �أنه رمب ��ا كان �ضحية العتداء جن�سي ِّ
املخدرات التي
امل�سارعة ب�أخذ ع ِّينات بيولوجية منا�سبة منه ،البول مث ًال (انظر الق�سم  .)3وهناك بع�ض ِّ
ال ميكن ك�شفها يف البول �إ َّال خالل فرتات ق�صرية بعد تناولها ،بع�ضها لأقل من يوم بعد التعر�ض لها ،بينما
البع� ��ض الآخ ��ر ميكن ك�شفه يف البول بعد مرور �أربعة �أي ��ام �أو �أكرث على ارتكاب اجلرمية املزعومة ،وذلك
رهن ًا ب�أ�ساليب الفح�ص والت�أكد .وقد ي�ؤدي ت�أخري مدته �ساعة �أو �ساعتني فقط يف �أخذ ع ِّينة من الدم من
ال�سمية �إىل تبدد املادة املتعاطاة.
�أجل االختبارات ُّ
وينبغ ��ي للمحقِّق �أن يح�صل عل ��ى املعلومات الكاملة ب�ش�أن � ِّأي مواد تعاطاه ��ا ال�شاكي طوعا .وي�شمل ذلك
تقدي ��ر كمي ��ة الكحوليات امل�ستهلك ��ة يف الفرتة ال�سابقة عل ��ى االعتداء املزع ��وم ،و� ِّأي عقاقري ترويحية مت
تناولها ،وكذلك الأدوية امل�صروفة بو�صفة طبية �أو بدونها التي ا�ستُخدمت م�ؤخر ًا .ومما له �أهمية �أ�سا�سية
�أن يقدم املجني عليه معلومات حقيقية �إذا ما �أريد للتحقيق �أن يكلل بالنجاح .وميكن التحقق من املزاعم
ب�ش� ��أن املواد امل�ستخدمة ب�إج ��راء حتاليل لتبني امل�ستقلبات (النواجت الأي�ضي ��ة) (� )metabolitesأو فح�ص
عالم ��ات حمددة �أو حتليل ع ِّينات جم ��ز�أة من ال�شعر (التحليل ال ِق َطع ��ي) ( )segmental analysisت�ؤخذ
بعد �شهر على الأقل من احلادثة املزعومة.
املخدرات املتعاطاة ب�سبب خ�شية
وقد �أخفقت العديد من التحقيقات يف الك�شف عن املعلومات الكاملة عن ِّ
خمدر ما ،مثل الق ّن ��ب ،طوع ًا �إىل الت�أثري على نتيجة التحقيق �أو
املجن ��ي علي ��ه من �أن ي�ؤدي �إقراره بتناول ِّ
�إج ��راءات املحكم ��ة .وينبغي للمحققني �أن ُيطم ِئنوا املجني علي ��ه �إىل � َّأن تلك املعلومات مطلوبة للم�ساعدة
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على �شرح حالة ال َع ْجز التي �أ�صابته .كما يجب على املحققني �أن يتذكروا �أنه حتى لو ا�ستهلك املجني عليه
يف�سر خط� ��أ على �أنه قام بذلك
طوع� � ًا املخ � ِّ�درات التي �أدت يف النهاية �إىل تعجي ��زه ،ف� َّإن ذلك ال يجب �أن َّ
بق�صد �أن ي�صبح �ضحية جلرمية.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل جم ��ع الأدلة البيولوجية من ال�شاكي ،يجب �أي�ض ًا جم ��ع الأدلة من م�سرح اجلرمية .ويجب
جمع ِّ
كل الأدلة با�ستخدام �إجراءات �سل�سلة حرا�سة الأدلة ال�صحيحة ل�ضمان �صحتها و�سالمتها و�إمكانية
تعقُّبها.
املخدرات،
تي�سره ِّ
وتطرح مث ِّبطات اجلهاز الع�صبي املركزي ،التي قد تُ�ستخدم يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
العدي ��د م ��ن التحديات التحليلية .فالكث�ي�ر من تلك املث ِّبطات قوي املفعول ولذل ��ك فهي تُعطى يف جرعات
املخدرات غري امل�شروعة� ،إذ �إنها ت�شمل
�شديدة االنخفا�ض .والعقاقري التي قد ُيعرث عليها ال تقت�صر على ِّ
�أدوية م�صروفة بو�صفة طبية �أو بدونها وقد تكون متاحة ب�سهولة ملعظم اجلناة .وانخفا�ض اجلرعات التي
قد تُ�ستخدم �إىل جانب اختالف اخلوا�ص الفيزيائية الكيميائية لكثري من تلك املركّبات كثريا ما يجعالن
م ��ن ال�صعب على املخت�ب�رات �أن تك�شف وجودها با�ستخدام املنهجيات التحليلي ��ة الروتينية ،ولذلك يلزم
ا�ستخدام منهجيات و�أجهزة �أكرث ح�سا�سية .وعالو ًة على ذلك ،قد ال يدرك املحققون و�أخ�صائيو الرعاية
املخدرات التي قد تُ�ستخ ��دم لتي�سري اجلرمية .ومن ثم،
ال�صحي ��ة وموظفو املختربات مدى ات�س ��اع نطاق ِّ
املخدرات امل�شتبه فيها ويغفل العقار الذي ا�ستُخدم بالفعل.
ق ��د ال يرك ��ز التحليل �إ َّال على عدد حمدود من ِّ
املخدرات ،وت�ضاف كل
تي�سره ِّ
وهن ��اك �أكرث م ��ن  50عقار ًا معروف ًا با�ستخدامه يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
ع ��ام عقاق�ي�ر جديدة ميكن �أن ت�ستخ ��دم يف تلك اجلرائم .وي�شكل العدد الكبري م ��ن املركّبات التي ميكن
حتدي� � ًا حقيقي ًا �أمام خمترب ال�سموم املك َّل ��ف ب�إجراء اختبارات ف ��رز (� )screening testsشاملة
اكت�شافه ��ا ِّ
املخدرات .ومن �ش� ��أن اال�ستق�صاء ال�شام ��ل ملالب�سات كل حال ��ة �أن يوفِّر للمخترب
وح�سا�س ��ة جلميع تل ��ك ِّ
املخدرات التي ينبغي الرتكيز عليها لزيادة احتماالت النجاح.
معلومات ب�ش�أن ِّ
املخدرات ،مبا فيها
تي�سره ِّ
وم ��ن امله ��م تذكُّر � َّأن كثري ًا من العقاقري امل�ستخدمة يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
الكحولي ��ات ،قد ت�س ِّبب �أعرا�ض ًا �إكلينيكية مت�شابهة ل ��دى ال�شاكي .ولذلك ،يتعذر ا�ستنتاج � َّأن حالة العجز
الت ��ي يفي ��د ال�شاك ��ي ب�أنها �أ�صابت ��ه تُعزى �إىل م ��ادة بعينها من دون �أدل ��ة على � َّأن وجود م ��ادة (�أو عالمة
املخدرات
حمددة/م�ستقل ��ب مع�ي�ن) يف الع ِّينة امل�أخوذة م ��ن ال�شاكي .وعالوة على ذلك ،ومب ��ا � َّأن معظم ِّ
تُ�ستقل ��ب ويزيلها اجل�س ��م مبعدالت خمتلفة ،ينبغي عدم االفرتا�ض مطلقا ب� �� َّأن النتيجة ال�سلبية للتحاليل
املخدرات التعجيزية مل يكن موجودا وقت ارتكاب االعتداء املزعوم.
ال�سمية دليل على � َّأن �أحد ِّ
تي�سره املخ � ِّ�درات يجب �أن يجريه
وحتلي ��ل الع ِّين ��ات التي جتمع �أثناء التحقي ��ق يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
موظف ��ون مد َّربون تدريب� � ًا جيد ًا يف خمترب �سموم جنائ ��ي منا�سب .وهذه التحاليل لي�س ��ت روتينا متعارفا
علي ��ه يف معظ ��م خمتربات ال�سموم اجلنائية ،وتتطلب عموما �أجهزة متط ��ورة قد ال تكون متاحة يف جميع
املخت�ب�رات .ومن امله ��م �أن تُ�ستخدم �إجراءات حتليلي ��ة انتقائية ومت�أكَّد من �صحته ��ا على النحو املنا�سب
املخدرات وم�ستقلباته ��ا ب�أعلى درجة ممكنة من الدقة .ولذل ��ك ،من امل�ست�صوب �أن
ت�ستطي ��ع ك�ش ��ف هذه ِّ
تُر�س ��ل مناذج الفح�ص ( )specimenالإثباتية امل�أخ ��وذة واملخزَّنة بالطريقة ال�صحيحة �إىل خمترب لتحليل
ال�سم ��وم جم َّه ��ز جتهيزا منا�سب ��ا بدال من �إج ��راء حتليل فوري وجزئ ��ي يف خمترب لي�ست لدي ��ه القدرات
التحليلية الكافية لهذا الغر�ض.
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وق ��د تلزم ا�سرتاتيجيات حتليلية خمتلفة باخت�ل�اف مناذج الفح�ص (( )specimenالبول ،الدم ،اللعاب،
خم َّلف ��ات م�س ��رح اجلرمية ،القيء ،املالب� ��س َّ
امللطخة ،ال�شع ��ر) املر�سلة للتحليل .فعل ��ى �سبيل املثال ،قد
تتطل ��ب ع ِّينات البول حتلي ًال مائي ًا لتي�سري ك�ش ��ف امل�ستقلبات املف َرزة كمقرتنات ( ،)conjugatesبينما قد
يركز حتليل الدم وال�شعر بدرجة �أكرب على العقار الأم (.)parent drug
و�أخ�ي�ر ًا ،ف� َّإن تف�سري نتائ ��ج التحاليل ال�سمية قد ينطوي على حتديات .فا�ستبان ��ة � ِّأي عقار �أو م�ستقلب يف
من ��وذج فح� ��ص بيولوجي هي دليل عموم ًا على تناول العقار� ،أ َّما جمرد الك�شف عن مركّب ما فقد ي�ؤيد يف
�أف�ض ��ل الأحوال الأدلة الأخرى التي ت�شري �إىل احتمال تعر�ض ال�ضحية �إىل حالة عجز وقت وقوع االعتداء
املزع ��وم .وع�ل�اوة على ذلك ،وبالنظر �إىل التباينات الفردية يف مع ��دل ا�ستقالب كل عقار ،ي�صعب عادة
تقدير اجلرعة التي مت تناولها �أو التوقيت الدقيق لتناولها .وميكن للمعلومات املتح�صل عليها من امل�صادر
تقدم �أدلة م�ساندة قوية .ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن عدم اكت�شاف
الأخرى ،مثل خملفات م�سرح اجلرمية� ،أن ِّ
ً
خمدرات .فبع�ض
أي
�
�اول
�
ن
ت
عدم
ا
دائم
�ي
�
ن
ال يع
�سلبية،
النتيجة
عق ��ار �أو م�ستقل ��ب ما� ،أي عندما تك ��ون
ِّ ِّ
املر ّكب ��ات (مثل حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوت�ي�رات ( )GHBوالإيثانول)
توجد بطبيعتها يف اجل�سم الب�شري ،ولذلك ف� َّإن املعلومات الكمية ذات �أهمية كربى يف تف�سري النتائج.

 -3جـمــع
الأدلــة
� َّإن �إج ��راء مقابلة �أولية م ��ع املجني عليه املزعوم ،ثم فح�صه على يد �أخ�صائ ��ي الرعاية ال�صحية ،وجمع
من ��اذج الفح� ��ص البيولوجي ��ة ( )biological specimensب�ص ��ورة ممنهج ��ة ،هي خط ��وات مهمة �ضمن
املخدرات (انظر املرفق " ،4منوذج
تي�سره ِّ
املرحل ��ة الأوىل من التحقيق يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات") .وتوفري الرعاية للمجني
تي�سره ِّ
ا�ستم ��ارة جمع املعلومات يف حاالت االعتداء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
علي ��ه املزع ��وم �أمر ل ��ه �أهمية ق�صوى ،ولك ��ن ينبغي الرتكيز �أي�ض� � ًا على حفظ �أدلة اجلرمي ��ة .وال بد من
�أن يت ��وىل �أخ�صائ ��ي الرعاية ال�صحية جمع �أدل ��ة االعتداء اجلن�سي (م�سحات مهبلي ��ة و�شرجية من �أجل
ك�ش ��ف النط ��اف ثم اختبار احلم�ض النووي يف نهاية املطاف ،وو�صف و�صور الأورام الدموية ،والأدلة على
�إ�صاب ��ات �أخ ��رى) وتوثيقها بعناية .ومن املهم �أن يكون �أخ�صائي الرعاي ��ة ال�صحية مد َّرب ًا تدريب ًا منا�سب ًا
على الطب ال�شرعي وم� َّؤه ًال جلمع الأدلة التي �ستُ�ستخدم يف الق�ضايا اجلنائية.
وينبغ ��ي �أن تجُ م ��ع الأدلة البيولوجية يف �أقرب وقت ممكن با�ستخ ��دام جمموعة �أدوات منا�سبة جلمع �أدلة
املخدرات ،و�أن يرافقه ��ا توثيق �صحيح ل�سل�سل ��ة حرا�سة الأدلة .ويف
تي�سرها ِّ
االعت ��داءات اجلن�سية الت ��ي ِّ
احل ��االت املثالي ��ة ،يجب �أن تجُ مع الع ِّينات البيولوجية قبل �إعط ��اء � ِّأي دواء للمجني عليه ،لكن �إذا مل يكن
ذل ��ك ممكن ًا ،فينبغ ��ي توثيق جميع تلك الأدوي ��ة .وال بد من و�سم مناذج الفح�ص عل ��ى نحو �سليم بتاريخ
ووقت اجلمع والأحرف الأوىل للجامع .ويجب ختم مناذج الفح�ص على الفور وتخزينها على نحو م�أمون.
املخدرات ال�سماح ب�أن ت�ؤخذ ع ِّينة
تي�سره ِّ
ومم ��ا قد يعطي دفعة هامة للتحقي ��ق يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
بول من ال�شاكي فور الإبالغ عن احلادثة :ميكن �أن ي�ضطلع بذلك �أفراد �شرطة مد َّربون.
وبينم ��ا لكل حال ��ة تاريخها وخ�صو�صياته ��ا التي قد تربر ا�ستخ ��دام منوذج فح�ص دون �آخ ��ر ،ف� َّإن البول
املخدرات .وتتيح
تي�سره ِّ
ال�سمية يف حاالت االعت ��داء اجلن�سي الذي ِّ
ه ��و عادة الع ِّينة املف�ضلة يف الفحو�ص ُّ
املخدرات وامل�ستقلبات .وال بد من جمع مناذج الفح�ص
ع ِّين ��ات البول ،مقارن ًة بالدم ،حيز ًا �أو�س ��ع لك�شف ِّ
ه ��ذه وتربيده ��ا يف �أ�سرع وقت ممكن .وكلما �أُ�سرع ب�أخذ ع ِّينة الب ��ول بعد احلادثة املزعومة ،زادت فر�ص
املخدرات التي تُزول من اجل�سم ب�سرعة.
ك�شف ِّ

�	-1-3أدوات جمع الأدلة
تي�سرها املخ � ِّ�درات ،يف حالة عدم وقوع اعتداء جن�س ��ي� ،سوى �أخذ ع ِّينة بول
ق ��د ال تتطل ��ب اجلرائم التي ِّ
ودم ،ولكن حاالت االعتداء اجلن�سي قد تتطلب جمع املزيد من الأدلة .ومن ال�ضروري �أن توجد باملن�ش�آت
الطبي ��ة امل�س�ؤولة عن الب ��دء يف جمع الع ِّينات البيولوجي ��ة ( )biological samplesم ��ن ال�ضحية املحتملة
أدوات املنا�سب ��ة جلمع الأدلة ،مبا يف ذلك �أنابيب البول وال ��دم املنا�سبة لأخذ مناذج الفح�ص
للجرمي ��ة ال ُ
ال�سمي.
من �أجل التحليل ُّ
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تي�سر االعتداء اجلن�سي وغريه من الأعمال الإجرامية
املبادئ التوجيهية للتحاليل اجلنائية للمخدِّ رات التي ِّ

وينبغي �أن ت�شمل جمموعة �أدوات �أدلة االعتداء اجلن�سي ما يلي:
• تعليمات وتوجيهات ب�ش�أن جمع الأدلة
• معلومات تعريفية خا�صة بكل جمموعة على حدة وبكل بند من بنودها
• �أكيا�س ذاتية الإغالق لكل حرز
• ختم الأدلة
• �أكيا�س ورقية للمالب�س والأ�شياء
• ورق (لفر�ش الأر�ض) يقف عليه ال�شاكي وهو يخلع مالب�سه جلمع الأدلة
• �أنابي ��ب دم �سع ��ة  5م ّليم�ت�رات مع حوافظ من فلوري ��د ال�صوديوم� /أوك�س ��االت البوتا�سيوم
(الرتكي ��ز املو�صى به لفلوري ��د ال�صوديوم  2.5غرام/لرت ،ولأوك�س ��االت البوتا�سيوم  2غرام/
ال�سمي (يجب �أن تمُ لأ �أنابيب الدم بالكامل)
لرت) من �أجل التحليل ُّ
• م�سح ��ات �شدقية �أو �أنابيب دم �سعة  5م ّليل�ت�رات مع بوتا�سيوم-ثنائي �أمني الإيثيلني رباعي
حم�ض اخلل ( )EDTAمن �أجل التحليل الوراثي
• وعاءا بول بال�ستيكيان معقّمان �سعة  30م ّليلرت ًا بدون حوافظ
• م�سح ��ات مع َّقم ��ة خالية من احلم�ض النووي من �أج ��ل فجوات و�أ�سطح اجل�سم (على �سبيل
املثال لأخذ ع ِّينات من �آثار ال�سائل املنوي والدم واللعاب)
• حملول ملحي ف�سيولوجي من �أجل ال�شطف املهبلي �أو ال�شرجي و�/أو م�سحات معقَّمة رطبة،
لدى احلاجة
• عيدان خ�شبية جلمع الأدلة من �أ�سفل الأظافر
• قفازات و�شبكة �شعر وقناع جلامع الع ِّينات
• ا�ستمارة �سل�سلة حرا�سة الأدلة مع تقرير طبي وا�ستبيان موحد لأخ�صائي الرعاية ال�صحية
(اال�س ��م الكام ��ل لل�شاك ��ي ،وتاري ��خ �أخ ��ذ الع ِّينة بالي ��وم وال�ساع ��ة ،وتاريخ االعت ��داء املزعوم
امل�ستخدمة قبل �أ�سبوع على االعتداء ،وتاريخ �آخر
املخدرات والأدوية
بالي ��وم وال�ساعة ،و�أ�سماء ِّ
َ
عالقات جن�سية بالرتا�ضي باليوم وال�ساعة ،ووقت التب ّول ال�سابق� ،إلخ)
وال ب ��د م ��ن البدء يف تطبيق �إج ��راءات �سل�سلة حرا�س ��ة الأدلة وت�سليم مناذج الفح� ��ص �إىل خمترب �سموم
جنائي يكون قادرا على فرز طائفة وا�سعة من املركّبات بح�سا�سية عالية .و�إذا كانت اللوائح املحلية تق�ضي
ب� ��أن يجري خمترب امل�ست�شفى بع� ��ض التحاليل ،فال بد من جمع ع ِّينات مزدوجة م ��ن الع ِّينات التي يجري
فح�صه ��ا يف امل�ست�شف ��ى� ،إذا �أمكن ،من �أجل ت�سليمها �إىل املخترب اجلنائي .بيد �أنه ال بد �أن تكون عمليات
الرزن ( )assaysالأولية/الفرزية التي قد جترى يف امل�ست�شفى وا�سعة و�شاملة لكل الع ِّينات بقدر امل�ستطاع
مع املراعاة الواجبة لنوعية تقنية الفرز ( )screeningوحدود الك�شف لديها.

 -2-3نقل الع ِّينات وتخزينها

تي�سره ��ا املخ � ِّ�درات وتخزينها
ال ب ��د من خت ��م الأدل ��ة التي تجُ َمع م ��ن �ضحاي ��ا اجلرائم املزعوم ��ة التي ِّ
عل ��ى النح ��و ال�صحي ��ح .وال ب ��د م ��ن حف ��ظ من ��اذج الفح� ��ص البيولوجي ��ة عن ��د  8-2درج ��ة مئوي ��ة
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للم�ساع ��دة عل ��ى من ��ع التده ��ور .وال ب ��د م ��ن نق ��ل النم ��اذج م�ب َّ�ردة �إىل املخت�ب�ر يف �أ�س ��رع وقت ممكن
م ��ع التقلي ��ل �إىل �أدن ��ى ح ��د يف كل الأح ��وال م ��ن الوق ��ت ال ��ذي تبق ��ى في ��ه عن ��د درج ��ات ح ��رارة �أعلى
من  25درجة مئوية.

 -3-3الع ِّينات البيولوجية و�أخذها
البول
عندم ��ا يبل ��غ � ُّأي �شخ�ص ب�أنه قد تعر�ض العتداء ،فال بد من احل�صول على ع ِّينة من بوله خالل ال�ساعات
املائ ��ة والع�شري ��ن الأوىل (� 5أيام) بعد االعتداء املزعوم .ومع � َّأن الكثري من العقاقري املدرجة يف املرفق 1
قد تزول يف الواقع من البول خالل �أقل من � 120ساعة ،ف� َّإن عدد ًا حمدود ًا منها قد يبقى برتكيز منخف�ض.
وال ب ��د م ��ن جمع كمية من البول ال تقل عن  50م ّليلرت ًا يف وعاءي ��ن معقَّمني على الأقل (ال حاجة حلافظ)
وتخزينه ��ا عن ��د درجة ح ��رارة  8-2درجة مئوي ��ة .و�إذا مل ميكن حتليل الع ِّينات خ�ل�ال � 24ساعةُ ،ين�صح
بتخزين الع ِّينات يف جم ِّمدة (فريزر) ( 18-درجة مئوية) .وال بد من تخزين الع ِّينات غري امل�ستخدمة يف
حت�سب ًا لطلب املزيد من التحاليل وذلك ملدة � 12شهر ًا على الأقل.
جم ِّمدة ّ

الدم الكامل

()Whole blood

ف�ضل �أن يتم ذلك خالل � 48ساعة من احلادثة
يج ��ب احل�صول على ع ِّين ��ات من الدم �إىل جانب البول ،و ُي َّ
املزعوم ��ة .وال ب ��د من �أخذ ع ِّينات الدم بوا�سطة حماقن تُ�ستخدم ملرة واحدة؛ وال بد من تفادي ا�ستخدام
الإيثان ��ول �أو غ�ي�ره من املذيب ��ات ذات اجلزئيات املتطايرة يف تطهري اجلل ��د .وال بد من جمع ع ِّينتني على
الأق ��ل ،كل منهم ��ا  5م ّليل�ت�رات يف �أنابي ��ب دم حتتوي عل ��ى مركّبات مث ��ل فلوريد ال�صودي ��وم و�أوك�ساالت
البوتا�سيوم (الرتكيز املو�صى به هو  2.5غرام/لرت بالن�سبة �إىل فلوريد ال�صوديوم و 2غرام/لرت بالن�سبة
�إىل �أوك�س ��االت البوتا�سيوم) ملنع التدهور والتجلط حيث تُ�ستخدم �إحدى الع ِّينات من �أجل التحاليل بينما
تحُ فظ الأخرى يف حال احلاجة �إىل حتليل �آخر بنا ًء على طلب الدفاع .وال بد من تربيد ع ِّينات الدم (عند
درجة حرارة  8-2درجات مئوية) ب�أ�سرع ما ميكن .و�إذا مل ميكن �إجراء التحليل خالل � 24ساعة ،فيو�صى
جممدة (بعد ف�صل البالزما) .وعالو ًة على ذلك ،يو�صى ب�أن تحُ فظ خملفات
بحفظ الع ِّينة بالتخزين يف ِّ
جمم ��دة ( 18-درجة مئوية) يف حال طلب املزيد م ��ن التحاليل يف مرحلة الحقة .ويف احلاالت
الع ِّين ��ة يف ِّ
الت ��ي يلزم فيه ��ا ف�صل بالزما الدم من خاليا ال ��دم بالطرد املركزي قبل �إجراء التحلي ��ل ،ينبغي �أن يتم
الف�صل قبل جتميد الدم الكامل.
املخدرات يف البول والدم �إمنا هي مبادئ توجيهية
وجت ��در الإ�شارة �إىل � َّأن الأطر الزمني ��ة املق َّدمة لك�شف ِّ
املخدرات �سيتعذَّ ر ك�شفه ��ا يف الع ِّينات التقليدية ،مثل البول ،بع ��د انق�ضاء �أربعة �أو
عام ��ة و� َّأن الكث�ي�ر من ِّ
خم�سة �أيام على تناولها.
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�شعر الر�أ�س
املخدرات ،ينبغي
يف حاالت الإبالغ املت�أخر عن اعتداء مزعوم �أو �إذا ما لزم تقييم التعر�ض املزمن لأحد ِّ
فح�ص �شعر الر�أ�س بعد �أربعة �أ�سابيع على الأقل من االعتداء املزعوم .وينبغي �أخذ ع ِّينتني على الأقل من
ال�شعر (ب�سمك القلم الر�صا�ص) من �أقرب نقطة ممكنة من فروة الر�أ�س (انظر ال�شكل  1يف املرفق .)5
وم ��ن الأهمية مبكان �أن ت�ؤخذ ع ِّينة ال�شعر بطريقة من�ضبطة على يد موظف مد َّرب تدريب ًا جيد ًا .ويرد يف
املرف ��ق  5بروتوك ��ول لأخذ الع ِّينات .ويف حاالت الر�أ�س املحلوقة ،يج ��وز �أي�ض ًا جمع �شعر العانة �أو الإبط �أو
اجلذع �أو ال�ساق من �أجل التحليل ،ولكن تف�سري النتائج الك ّمية يف هذه احلاالت �شديد ال�صعوبة.
وعندما يتعذر �إجراء حتليل ِق َطعي (�( )segmental analysisإذا مل يكن متاح ًا �سوى �شعر الإبط �أو اجلذع
�أو ال�س ��اق) ،يجوز �أن يقت�صر التحلي ��ل يف نهاية املطاف على التحليل النوعي ،ل َّأن معدل النمو غري حم َّدد
جي ��دا ،كما يحدث يف �شعر الر�أ�س .ونتيجة لذل ��ك ،ف� َّإن النتيجة الإيجابية يف هذا النوع من ع ِّينات ال�شعر
ت�شري �إىل � َّأن املجني عليه املزعوم ا�ستهلك املركّب يف وقت ما ،لكن لي�س بال�ضرورة وقت االعتداء.
وينبغي حفظ ع ِّينات ال�شعر عند درجة حرارة الغرفة ،يف بيئة جافة وحممية من ال�ضوء.

ع ِّينات بيولوجية �أخرى
يف بع� ��ض احلاالت ،ق ��د يكون من املفيد احل�صول على ع ِّينة من القيء من امل ��كان الذي وقع فيه االعتداء
املزع ��وم �أو من مالب�س ال�شاك ��ي .و�إذا مل يمُ ت�ص العقار بالكامل قبل التقي� ��ؤ ،فقد ُيكت�شف بكميات كبرية
ف�ضل �أن تحُ فظ جم َّمدة.
ن�سبي ًا يف بقعة قيء .و�إذا �أخذت ع ِّينة من القيء �أو بقعته ،ف ُي َّ

 -4-3ع ِّينات �أخرى
�إذا ُفتِّ�ش مكان االعتداء املزعوم ،فال بد من جمع الك�ؤو�س و�أكواب ال�شرب والزجاجات والأوعية وال�سوائل
الت ��ي قد حتتوي عل ��ى خملفات املخ � ِّ�درات ،و�إر�ساله ��ا للتحليل .ومن ب�ي�ن الأدلة الأخرى الت ��ي قد تت�ضح
فائدته ��ا يف التحقي ��ق :الأطباق وامل�أكوالت واملنتجات ال�صيدالنية وو�صف ��ات الأدوية .كما قد تت�ضح فائدة
الأدل ��ة الت�صويرية/املرئية (الكام�ي�رات ،كامريات الفيدي ��و) والإلكرتونية من احلوا�سي ��ب بالن�سبة �إىل
�سجل فيها اجلاين/اجلناة االعت ��داء .وفيما يتعلق بالأدلة املنطوية على
الق�ضي ��ة حيث توجد عدة حاالت َّ
�آثار الواقعة ،ينبغي جمع املالب�س واملالءات ومفرو�شات الأ�س ّرة والأدوات اجلن�سية والواقي الذكري� ،إلخ،
مع اتخاذ التدابري التح ّوطية املعتادة من �أجل حتليل احلم�ض النووي.
وعادة ما يكون �أفراد ال�شرطة وفاح�صو م�سرح اجلرمية مد َّربني على جمع تلك الأدلة .وال بد من احلر�ص
عل ��ى تغليف كل بن ��د من خملفات م�س ��رح اجلرمية على نحو منف�ص ��ل حتى ال تلوث الع ِّين ��ات البيولوجية
بع�ضها البع�ض ،وخ�صو�ص ًا �إذا ت�ض َّمن االعتداء املزعوم ا�ستخدام مركّبات متطايرة.

 -4االعتبــارات
التحــليـليـة
املخدرات وغريها من امل ��واد ذات ال�صلة باجلرائم التي
تي�س ��ره ِّ
� َّإن ك�ش ��ف م ��واد االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات قد يكون مهمة �شاقة وتتطلب تقنيات حتليلية على قدر كبري من احل�سا�سية واالنتقائية
تي�سرها ِّ
ِّ
يف خمت�ب�ر جم َّهز باملعدات والكوادر املنا�سبة .وامل�سائل العملية التي ينبغي مراعاتها لدى و�ضع �إجراءات
الف ��رز التحليلي لنماذج الفح�ص البيولوجية (الدم والب ��ول وال�شعر) فيما يخ�ص طائفة وا�سعة من املواد
ذات ال�صلة بهذه احلاالت ت�شمل :حجم الع ِّينة ،و�سرعة التحليل ،وح�سا�سية الأ�ساليب ونوعيتها.
حم�صلة �أو نتائ ��ج حتليل املواد املوجودة يف البول على الطريق ��ة التحليلية املتَّبعة .فعلى �سبيل
وق ��د تعتمد ّ
املث ��ال ،هناك الكثري من طرائ ��ق الرزن املناعي (املقاي�سات املناعية) ( )immunoassaysالتي لن تك�شف
جمي ��ع البنزوديازيبينات املعروفة .وعالوة على ذلك ،قد ال ُيكت�شف التعر�ض �إىل بع�ض البنزوديازيبينات
بعد يومني �أو � 3أيام ب�سبب حدود الك�شف ( )detection limitsالعالية النمطية لطرائق الرزن املناعي .ويف
املقاب ��ل ،قد يتيح ا�ستخدام بع�ض �أ�ساليب اال�ست�شراب ال�سائل (الكروماتوغرافيا ال�سائلة) املقرتن بتقنية
الك�ش ��ف مبطياف الكتلة الترادف ��ي ( )LC-MS-MSك�شف البنزوديازيبينات مل ��دة �أربعة �أيام �أو �أكرث بعد
�أخذ جرعة ُيحتمل �أن ت�سبب العجز.
وق ��د ت� ��ؤدي النتائج ال�سلبية الكاذب ��ة ب�سبب ا�ستخدام �أ�سالي ��ب تت�سم بح�سا�سية غ�ي�ر كافية �إىل العزوف
ع ��ن موا�صل ��ة التحقيق ��ات يف املزاعم ،وقد تثبط عزم ال�ضحي ��ة على متابعة الأمر .وعلي ��ه ،ينبغي تفادي
ا�ستخ ��دام طرائ ��ق الرزن املناع ��ي والتقني ��ات الإنزميي ��ة ( )enzymatic techniquesذات حدود الك�شف
العالية .ويف حالة وجود ع ِّينة كبرية مبا يكفي لإجراء املزيد من التحاليل ،ميكن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب
م ��ن �أجل الفرز الأويل ،لكن مبزيد من احلذر .كما يج ��ب �إدراك � َّأن النتيجة ال�سلبية قد تُعزى �إىل ق�صور
احل�سا�سي ��ة و� َّأن النتيج ��ة الإيجابية حتتاج �إىل ت�أكيد ب�أ�سلوب �أكرث انتقائية .وال بد ،لدى ا�ستخدام �أ�سلوب
الفرز الأويل ،من �ضمان وجود ع ِّينة كبرية مبا يكفي لإجراء التحاليل الإ�ضافية والت�أكيدية.
ويف ح ��ال الت�أخر يف �أخذ الع ِّينة �أو ا�ستخدام �أ�ساليب منخف�ضة احل�سا�سية �أو �ضعيفة النوعية/االنتقائية،
ف�ض ��ل �أن يقرتن ذل ��ك مبزيد من الكف ��اءة يف ا�ستخراج
يتع�ي�ن النظ ��ر يف جم ��ع عينات بكمي ��ات �أكرب ،و ُي َّ
احلليل ��ة (املادة امل�ستهدفة بالتحلي ��ل) (� ،)analyteأو برتكيز م�ستخل�ص قبل �إجراء التحليل اال�ست�شرابي
(الكروماتوغرافي).

تي�سره
	-1-4املواد املكت�شفة يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
تي�سرها املخ ِّدرات
املخ ِّدرات وغريها من اجلرائم التي ِّ

تي�سرها
تي�سره ِّ
تت�سم ِّ
املخدرات وغريه من اجلرائم التي ِّ
املخدرات امل�ستخدمة يف االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخ � ِّ�درات بواح ��دة �أو �أكرث من اخلوا� ��ص التالية :القدرة عل ��ى التهدئة �أو الت�سب ��ب يف الإ�صابة بالن�ساوة
الالحق ��ة (عدم القدرة على تكوين ذكري ��ات حديثة من احلوادث اجلاري ��ة) (،)anterograde amnesia
اخللو من الرائحة والطعم ،الذوبان ب�سهولة يف الكحوليات وغريها من امل�شروبات� ،سرعة الت�أثري (خالل
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نح ��و  30دقيقة م ��ن التناول) ،ق�صر العمر الن�صفي للبالزما عموم ًا (ع ��دة �ساعات) وانخفا�ض اجلرعة
املطلوب ��ة للت�أث�ي�ر عموم ��ا (اال�ستثن ��اءات ت�شمل الإيثان ��ول وحم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-
هيدروك�سي بوتريات وغاما-بوتريوالكتون ( )GBLواملركّبات ذات ال�صلة).
وي ��كاد يكون � ُّأي عق ��ار ذي خوا�ص ت�سكينية خفيف ��ة قابال فيما يبدو لأن ي�ستخدم ��ه اجلاين .ومدى توافر
العق ��ار للج ��اين �أحد املعاي�ي�ر العظيمة الأهمي ��ة يف اختيار العقاق�ي�ر امل�ستخدمة الرت ��كاب اجلرائم التي
املخدرات .فعلى �سبيل املثال ،ب�إمكان � ِّأي �شخ�ص �شراء العقاقري املباحة بدون و�صفة طبية .وقد
تي�سره ��ا ِّ
ِّ
يت ��اح احل�ص ��ول على عقاقري �أدوية الو�صفات الطبية عن طريق و�صف ��ة م�شروعة� ،أو عن طريق اخلدمات
الطبية� ،أو قد تُ�شرتى عرب الإنرتنت �أو يف ال�شارع.
املخدرات �أو غريها من
تي�سره ِّ
وترد يف املرفق  1قائمة باملواد املكت�شفة يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات.
تي�سرها ِّ
اجلرائم التي ِّ

 -2-4الإجراءات واال�سرتاتيجية التحليلية

كما يف جميع الأمور الأخرى املتعلقة بالطب ال�شرعي ،ال بد من تفادي التحيز جتاه � ٍّأي من الأطراف (ال�شاكي
�أو اجل ��اين امل�شتبه فيه �أو غريهم ��ا) .ولذلك ،ف� َّإن موثوقية النتائج التحليلي ��ة النوعية والكمية من ال�شروط
ال�سمي على الوجه ال�صحي ��ح .وحتقيقا لهذه الغاية ،ال بد من الت�أكد على
الأ�سا�سي ��ة لتف�سري نتائج االختبار ُّ
املخدرات من
رها
تي�س
التي
اجلن�سية
�داءات
�
ت
االع
حتقيقات
يف
املعتمدة
النح ��و ال�سليم من �صحة الأ�ساليب
ِّ
ِّ
ّ
(اخلطية) ،والدق ��ة والإحكام ،ومعرفة
حي ��ث البارامرتات التالية على الأق ��ل :االنتقائية ،ومنوذج املعايرة
حدود الك�شف والقيا�س الك ّمي الدنيا ،وا�ستقرار احلليلة .ومن البارامرتات الأخرى التي قد تتطلب التحقق
م ��ن �صحته ��ا :اال�سرتجاع ،وت�أث�ي�رات املادة احلا�ضن ��ة (( )matrixوهي مهم ��ة ب�صفة خا�ص ��ة يف �أ�ساليب
اال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة) ،واملتانة (ثبات نتائج االختبارات).
وينبغ ��ي� ،إن تي�سر ،االقت�صار على ا�ستخدام الإج ��راءات املت�أكَّد من �صحتها والقائمة على �أ�سا�س تقنيات
حتليلية ح�سا�سة وانتقائية منا�سبة ،وبخا�صة الأ�ساليب اال�ست�شرابية والطيفية امل�شرتكة مثل :اال�ست�شراب
ال�سائ ��ل املق�ت�رن بتقنية الك�ش ��ف مب�صفوفات ال�صمام ��ات الثنائي ��ة ( ،)LC-DADاال�ست�ش ��راب ال�سائل
املقرتن بتقني ��ة الك�شف مبطياف الكتلة ( ،)LC-MSاال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف
الكتلة الترادفي ( ،)LC-MS-MSاال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة (،)GC-MS
اال�ست�ش ��راب الغ ��ازي املقرتن بتقني ��ة الك�شف مبطياف الكتل ��ة الترادف ��ي ( .)GCMS-MSو ُيو�صى ب�شدة
با�ستخدام �أ�ساليب اال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ( ،)LC-MSواال�ست�شراب
ال�سائ ��ل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادف ��ي ( ،)LC-MS-MSواال�ست�شراب الغازي املقرتن
بتقني ��ة الك�ش ��ف مبطي ��اف الكتل ��ة الترادف ��ي ( .)GC-MS-MSو�إذا مل يكن ذلك ممكن� � ًا ،فينبغي حفظ
جممدة ( 18-درجة مئوية) و�إحالتها �إىل خمترب متخ�ص�ص لتحليلها.
الع ِّينات ب�صورة �سليمة يف ِّ
والت�أك ��د م ��ن ماهية مركَّب ما �أحد ال�شروط الأ�سا�سية يف التحالي ��ل اجلنائية .ويف هذا ال�صدد ،ال بد من
�إدراك � َّأن الأ�سالي ��ب التي جتمع بني اال�ست�ش ��راب وقيا�س الطيف الكتلي توفر ،بحكم تعريفها ،جمموعتني
من البيانات التحليلية ب�ش�أن املركَّب (�سلوك اال�ستبقاء ( )retentionوبيانات الطيف الكتلي) ،وهي كافية
للت�أكد على الوجه ال�صحيح من �سالمة التحليل اجلنائي.
وال بد من �إجراء قيا�سات كمية يف الدم ،ويف البول �أي�ض ًا بالن�سبة �إىل بع�ض املواد (مثل الكحول وحم�ض غاما-
هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات) متى �أمكن من �أجل ا�ستنباط وقت التناول وحجم اجلرعة
والت�أث�ي�ر التعجي ��زي املرجح للمخ ّدر .لكن ال بد من الت�أكيد على �ض ��رورة توخّ ي �أق�صي احلذر يف التعامل مع
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ه ��ذه اجلوانب التف�سريية ب�سب ��ب العوامل الكثرية امل�شمولة .ويف حاالت اال�شتب ��اه يف االعتداء اجلن�سي الذي
املخدرات ،ال بد من �إجراء عملية فرز وا�سعة النطاق حتى ولو ا�شتُبه ب�شدة يف مر ّكب واحد �أو اكتُ�شف.
تي�سره ِّ
ِّ
و� ُّأي مر ّكبات ت�ستبان يف البول يجب البحث عنها وقيا�سها يف الدم� ،إذا �أتيحت ع ِّينة منا�سبة.
وتعتمد اال�سرتاتيجية التحليلية التي ينبغي اعتمادها على وقت �سحب الع ِّينات مقارنة باحلادثة املزعومة
ومنوذج الفح�ص ( )specimenاملتاح .وعادة ما تنطبق احلدود العليا للرتكيز و�/أو وقت الك�شف (ب�صورة
منطي ��ة حت ��ى � 120ساعة) على الب ��ول ،على الرغم م ��ن �ضرورة ك�ش ��ف امل�ستقلبات �أي�ض� � ًا يف هذه املادة
احلا�ضنة .وميكن ك�شف املركّبات الأم يف الدم لفرتة زمنية ق�صرية (عادة ال تزيد على يومني) .ومتى مل
يك ��ن البول والدم متاحني �أو ت�أخر �سحب الع ِّينات منهما عن احلد املقرر ،فينبغي النظر يف ك�شف املركّب
الأم يف ع ِّينة �شعر ت�ؤخذ بعد �أربعة �أ�سابيع على الأقل من احلادثة .وال بد من مراعاة � َّأن ك�شف امل�ستقلبات
يف ال�شعر قد يكون مفيدا من �أجل التمييز بني التلوث اخلارجي والتناول.
وت ��رد يف املرف ��ق  2قائمة بامل ��واد التي ينبغ ��ي ا�ستهدافها �أو ًال يف حتلي ��ل البول مع احل ��دود الدنيا للأداء
املطلوب .وت�شمل القائمة العقاقري الأم واحلالئل امل�ستهدفة (امل�ستقلبات).

 -3-4املنهجية التحليلية
حتليل البول والدم

ُيو�صى با�ستخدام الأ�ساليب التالية يف حتليل البول والدم:
• املواد املتطايرة—ميكن �إجراء التحليل ب�أ�سلوب اال�ست�شراب الغازي با�ستخدام ع ِّينات الفراغ
العلوي ( )head space gas chromatographyاملقرون بكا�شف الت�أ ّين باللهب ()HS-GC-FID
�أو املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ()HS-GC-MS؛
وعندم ��ا ت�ستعمل تقنية اال�ست�شراب الغازي با�ستخدام ع ِّينات الفراغ العلوي ك�أ�سلوب لال�ستبانة
والك�شف ،ينبغي �إيالء عناية خا�صة الختيار ظروف حت�ضري الع ِّينة (درجة حمو�ضة الع ِّينة ،القوة
الأيونية ،ن�سب ��ة الطور ،حجم ع ِّينة غازات الفراغ العل ��وي ( ،)head space gasفرتة احل�ضانة،
درج ��ة احلرارة) ،وبرنامج درجة حرارة فرن اال�ست�شراب الغازي وموا�صفات العمود (القطبية
و�سمك الطبقة ( ))filmمن �أجل احل�صول على امل�ستوى الأمثل من احل�سا�سية واالنتقائية.
وعندم ��ا ال تكون معدات الفراغ العلوي التقليدية متاحة ،ميكن اال�ستعانة ب�أ�سلوب اال�ستخال�ص
الدقيق بالطور ال�صلب ( )solid phase micro extractionك�أحد البدائل .وتتيح الأنواع املختلفة
لألي ��اف اال�ستخال� ��ص الدقيق بالطور ال�صلب امتزاز املركّبات املتطاي ��رة و�شبه املتطايرة على
�سط ��وح الألياف ومنها تمُ � � ُّج حراريا يف حاقن اال�ست�شراب الغازي .بيد � َّأن هذا الأ�سلوب يتطلب
املخدرات وغريه من اجلرائم
تي�سره ِّ
خربة عملية ،وخ�صو�صا يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات.
تي�سرها ِّ
التي ِّ
املخدرات وامل�ستقلبات وغريهما من املر ّكبات
• املر ّكب ��ات الع�ضوية غري املتطايرة—ينبغي ف ��رز ِّ
الع�ضوي ��ة غ�ي�ر املتطايرة با�ستخ ��دام �أ�ساليب ق ��ادرة على ا�ستخال� ��ص بيان ��ات القيا�س الطيفي
والتنظ�ي�ر الطيف ��ي (( )spectroscopyف ��وق البنف�سجي واملرئ ��ي) بعملية م�سح كامل ��ة لل�شُّ طافة
اال�ست�شرابي ��ة ب�سرع ��ة كافي ��ة .كم ��ا ينبغي� ،إج ��راء مقارنات �أخ ��رى بني الأطياف غ�ي�ر املعروفة
املتح�صل عليها من معايري مرجعية �صحيحة .ومن البدائل الناجعة اال�ستعانة مبطياف
والأطياف
َّ
الكتلة العايل اال�ستبانة ( )HR-MSمن �أجل حتديد املجهوالت بالقيا�س الدقيق لن�سبة كتلتها �إىل
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تي�سر االعتداء اجلن�سي وغريه من الأعمال الإجرامية
املبادئ التوجيهية للتحاليل اجلنائية للمخدِّ رات التي ِّ

وبغ�ض النظر عن ماهية الأ�سلوب التحليلي املعتمد ،فيجب
�شحنته ��ا ومنطها النظائري� ،إن ُوجدّ .
�أن ت�ؤخ ��ذ يف احل�سبان جوانب ق�صوره (على �سبي ��ل املثال �سوء �أداء املر ّكبات القطبية ذات الوزن
اجلزيئي العايل يف عمليات اال�ست�شراب الغازي �أو ب�ش�أن املر ّكبات احل�سا�سة للحرارة).
ويو�صى ،يف عمليات التحليل اال�ستهدافية املتعلقة بالعقاقري الطبية ومواد الإدمان ،باال�ستعانة
ب�أ�سالي ��ب اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ( )GC-MSواال�ست�شراب
ال�سائ ��ل املقرتن بتقنية الك�شف مب�صفوفات ال�صمام ��ات الثنائية (� )LC-DADأو اال�ست�شراب
ال�سائ ��ل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي (� ،)LC-MS-MSإذا كان متاحا .ويف
تل ��ك احلاالت ،يكون ا�ستخدام الأ�سالي ��ب املثلى لتحليل املادة امل�ستهدف ��ة عظيم الفائدة .ومع
ذل ��ك ،ف� َّإن �أ�سلوب الف ��رز العام باال�ست�ش ��راب الغازي املقرتن بتقنية الك�ش ��ف مبطياف الكتلة
( )GC-MSال ��ذي يجمع بني عملية اال�شتقاق وم�ضاهاة القيا�س ��ات على بيانات مكتبة �أطياف
حديث ��ة ،قد ي�ساع ��د على ا�ستبان ��ة امل�ستويات املنخف�ضة م ��ن م�ستقلبات حم ��ددة .لكن مبا � َّأن
الع ِّين ��ات غالبا ما ت�ؤخ ��ذ يف وقت مت�أخر ،فمن املتوقع احل�صول عل ��ى تركيز �شديد االنخفا�ض
للمواد .ومن ه ��ذا املنطلقُ ،يحبذ ب�شدة ا�ستخدام اال�ست�ش ��راب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف
مبطياف الكتلة الترادفي (� )LCMSMSأو اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف
الكتلة الترادفي ( )GC-MS-MSنظر ًا ملا يتمتعان به من ارتفاع يف مدى احل�سا�سية واالنتقائية.
• ينبغي حتليل الإيثانول �إ َّما ب�أ�سلوب اال�ست�شراب الغازي املقرون بكا�شف الت�أين باللهب باحلقن
املبا�ش ��ر (� )GC-FIDأو �أ�سل ��وب اال�ست�شراب الغازي با�ستخدام ع ِّين ��ات الفراغ العلوي املقرون
بكا�شف الت�أين باللهب (.)HSGC-FID
وميكن النظر يف ك�شف امل�ستقلبات املرتبطة بالإيثانول (الإيثيل غلوكورونيد ،كربيتات الإيثيل) بوا�سطة
اال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي (� )LC-MS-MSأو ،بعد اال�شتقاق
( ،)derivatizationبوا�سطة اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ( )GC-MSمن
�أجل ت�أكيد �أو ا�ستبعاد تناول امل�شروبات الكحولية عندما ال ُيكت�شف كحول يف الدم �أو البول.

حتليل ال�شعر

يو�صى با�ستخدام التقنيات التالية من �أجل حتليل ال�شعر:
• اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ( ،)GC-MSواال�ست�شراب الغازي
املق�ت�رن بتقني ��ة الك�شف مبطياف الكتل ��ة الترادف ��ي ( ،)GC-MS-MSواال�ست�ش ��راب ال�سائل
املخدرات غري
املق�ت�رن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادف ��ي ( )LC-MS-MSفيما يخ�ص ِّ
امل�شروعة وعقاقري الو�صفات الطبية
• اال�ست�ش ��راب ال�سائل املق�ت�رن بتقنية الك�شف مبطياف الكتل ��ة الترادفي ( )LCMSMSفيما
يخ�ص املن ِّومات والبنزوديازيبينات والعقاقري ال�شبيهة بالبنزوديازيبينات
• اال�ست�ش ��راب الغ ��ازي املقرتن بتقنية الك�ش ��ف مبطياف الكتلة الترادف ��ي (�( )GCMSMSأو
اال�ست�ش ��راب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتل ��ة الترادفي ( ))LC-MS-MSفيما
يخ�ص حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات و�شبائه القنَّبني
و�إذا لزم حتليل ال�شعر ،فيتعني غ�سل الع ِّينة غ�سال �صحيحا يف بداية الأمر وذلك للتقليل �إىل احلد الأدنى
م ��ن خطر التل ��وث ال�سطحي .وينبغ ��ي حتليل الغُ�سال ��ة �أي�ض ًا .ويو�صى ب�ش ��دة بتجزئة ال�شع ��ر للتمييز بني
اال�ستهالك ملرة واحدة واال�ستهالك املزمن.
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تو�صيات من �أجل حت�ضري الع ِّينة

حت�ض�ي�ر الع ِّينة خطوة �أ�سا�سي ��ة يف � ِّأي �إجراء حتليلي ،وخ�صو�صا عندما تكون احل�سا�سية العالية مطلوبة.
والإع ��داد املالئم للع ِّينة من �ش�أنه زيادة ح�سا�سي ��ة الأ�سلوب وانتقائيته ،وميكن �أن يح ّد من ت�أثريات املادة
احلا�ضن ��ة .وحتى لدى ا�ستخ ��دام كوا�شف عالية االنتقائية ،مثل مطياف الكتل ��ة الترادفي (� )MS-MSأو
مطي ��اف الكتلة العايل اال�ستبان ��ة ( ،)HR-MSف� َّإن الأثر املفيد ُ
حل�سن حت�ض�ي�ر الع ِّينة ال ينبغي �أن ُيغفل.
وم ��ن ناحية �أخرى ،ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان دائما عند تطوير الأ�ساليب احتماالت ظهور تكونات غري
طبيعية �أو فقدان احلليلة �أو تلوث امل�ستخل�ص.
التحليل املائي (التم ّي�ؤ) ()Hydrolysis

� َّإن لعملية التفاعل الغلوكورونيدي ( ،)glucuronidationوهي تفاعل اقرتاين ملجموعة �إنزميات ثنائي فو�سفات
اليوريدين-الغلوكورونوزيل تران�سف�ي�راز  )UGT( UDPglucuronosyltransferaseالب�شرية ،دورا هاما يف م�آل
املخدرات عند ا�ستقالبها .وقد يلزم �إخ�ضاع البول للتحليل املائي الإنزميي ل�ضمان ك�شف املركبات
الكثري من ِّ
و�/أو امل�ستقلبات املف َرزة كمقرتنات (( )conjugatesما مل تكن املعايري املرجعية للمقرتنات متاحة).
وعلى الرغم من � َّأن التحليل املائي الإنزميي قد ي�ستغرق وقتا طويال ،ف� َّإن له مزايا تتمثل يف �إيجاد ع ِّينات
�أنظف للتحليل .وكلما زاد اعتدال الأو�ضاع زاد ا�ستقرار احلالئل �أثناء عملية التحليل املائي ،مما يحد من
تك ّون النواجت غري الطبيعية .وهناك �أنواع خمتلفة من الإنزميات املتاحة جتاريا ،بيد � َّأن الأ�شيع ا�ستخدام ًا
هي �أنزميات بيتا-غلوكورونيداز الإ�شريكية القولونية �أو احللزون ،مقرتنة بالأريل �سلفاتاز.

�إجراءات حت�ضري الع ِّينة يف عملية التحليل املائي الإنزميي للغلوكورونيدات
�أ�ض ��ف معيار ًا داخلي ًا منا�سب ًا (مثل الغلوكوروني ��د) �إىل  1م ّليلرت من البول يف  2-1م ّليلرت من حملول ِّ
منظم
منا�س ��ب (درج ��ة حمو�ضة � .)5.2أ�ض ��ف البيتا-غلوكورونيداز (تقريب ًا ما ب�ي�ن  1 000و 20 000وحدة لكل
ح�ضن عند درجة حرارة  37درجة مئوية ملدة ليلة (نحو 16
م ّليلرت من البول) والأريل �سلفاتاز ،عند اللزومِّ .
عدل درجة حمو�ضة
�ساع ��ة) �أو عل ��ى الأقل ملدة  90دقيقة عند درجة حرارة  50درجة مئوية .بعد احل�ضانةِّ ،
املحلول على النحو املنا�سب لعملية اال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل �أو اال�ستخال�ص بالطور ال�صلب.

وميك ��ن �أي�ض� � ًا ا�ستخدام التحليل املائي الكيميائي (على �سبي ��ل املثال مع حم�ض قوي) لكن هذا ي�ؤدي �إىل
تراجع يف االنتقائية ب�سبب تدهور املركّبات مو�ضع االهتمام (على �سبيل املثال يف حالة البنزوديازيبينات).
وم ��ع ذلك ،ميكن اعتب ��اره بدي ًال جمدي ًا ورخي�ص� � ًا و�سريع ًا بالن�سبة �إىل حالئل حم ��ددة عند تقييم مدى
ا�ستقرارها يف ظل �أو�ضاع التحليل املائي.

اال�ستخال�ص
� َّإن ال�ستخال�ص احلالئل من الع ِّينة �أهميته التحليلية ،وهو عادة ما يف�ضي �إىل زيادة احل�سا�سية واالنتقائية/
النوعية .وميكن �إجرا�ؤه ب�أ�سلوبني� ،إ َّما باال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل (� )LLEأو اال�ستخال�ص بالطور
ال�صلب (.)SPE
و َي�ستغ ّل �أ�سلوب اال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل ( )LLEالأُلفة ( )affinityالن�سبية للحليلة جتاه نظامني
�سائل�ي�ن عدمي ��ي االمتزاج �أو انق�سامه ��ا بينهما ،وعادة ما يكون ��ان مذيب ًا ع�ضوي ًا وحمل ��و ًال ِّ
منظم ًا مائي ًا.
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وت�ستن ��د العملية �إىل عالقات حرارية دينامية وا�ضحة املعامل ،ولديه ��ا نطاق دينامي وا�سع .وتكمن مزايا
اال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل ( )LLEيف كونه �سريع ًا ورخي�ص ًا وكف�ؤ ًا وي�سجل جناح ًا مع البول ب�صفة
خا�ص ��ة .بيد �أنه قد ينط ��وي على ا�ستهالك مرتفع للمذيبات وال بد من التح�سب لتفادي تك ّون امل�ستحلبات
�أثناء اال�ستخال�ص.
�أ َّم ��ا اال�ستخال� ��ص من الع ِّينات املائية (الب ��ول والدم مثال) ،فينبغي �إجرا�ؤه عن ��د درجة حمو�ضة منا�سبة
للثاب ��ت احلم�ضي  pKaللحالئ ��ل امل�ستهدفة .ولأغرا�ض الف ��رز ،ينبغي �إج ��راء اال�ستخال�ص عند درجات
حمو�ض ��ة ( )pHخمتلف ��ة (عل ��ى �سبيل املث ��ال 3-2 :و .)9-8ويو�صى بالإ�شباع ب�أم�ل�اح حمايدة (كلوريد
ال�صودي ��وم مث ًال) .وال ب ��د من ا�ستهداف ن�سبة طورية (ع�ضوية/مائي ��ة) بواقع  2:1لتفادي اال�ستخال�ص
امل�شرتك ملقدار كبري من التداخالت.
وميك ��ن ا�ستخدام �أ�سل ��وب اال�ستخال�ص بالطور ال�صل ��ب ( )SPEكبديل عن اال�ستخال� ��ص من �سائل �إىل
�سائ ��ل ( .)LLEفعند ا�ستخ ��دام درجة التخفيف املنا�سب ��ة للع ِّينة� ،سوف ي�سمح ذل ��ك التخفيف بالتدفق
امل�ستمر لنماذج الفح�ص من خالل خرطو�ش اال�ستخال�ص بالطور ال�صلب و�سيتيح تفادي التجلط .وعادة
م ��ا ي�ستلزم �أ�سلوب اال�ستخال� ��ص بالطور ال�صل ��ب ( ،)SPEالذي ينا�سب الع ِّينات م ��ن الأحجام الكبرية
وال�صغرية على ال�سواء ،ا�ستخدام قدر � َّ
أقل من املذيبات مقارنة ب�أ�سلوب اال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل
للمخدرات جتاه الطائفة
الن�سبية
ألفة
ل
ا
ا�ستغالل
أن
�
كما
اال�ستخال�ص.
( ،)LLEويحق ��ق كف ��اءة عالية يف
َّ
ِّ
الوا�سعة املتاحة م ��ن العمليات والآليات الكيميائية اخلا�صة بالطور ال�صلب (على �سبيل املثال التفاعالت
الكارهة/املحبة للماء ،وتبادل الأيونات ،والأُلفة املناعية) وح�سن انتقاء خبري التحليل للمحاليل ِّ
املنظمة/
املذيب ��ات الالزمة لتحمي ��ل الع ِّينة �أو غ�سلها �أو ت�صفيتها من جانب املح ِّل ��ل ميكن �أن يف�ضيا �إىل احل�صول
على ع ِّينات للتحليل �أنظف و�أعلى تركيز ًا .ومن �ش�أن ذلك زيادة احل�سا�سية واالنتقائية.
املتح�صل عليها يف حالة اجلمع بني الأ�سلوبني
وبف�ضل توافر �أ�ساليب حتليلية عالية االنتقائية ،مثل الطرائق
َّ
اال�ست�شراب ��ي والطيف ��ي ،مثل اال�ست�ش ��راب ال�سائل املقرتن بتقني ��ة الك�شف مبطي ��اف الكتلة (،)LC-MS
ا�ستحدث ��ت �أ�ساليب من �أج ��ل "التحليل املبا�شر" حلالئ ��ل مع َّينة با�ستخدام ما ُي�سم ��ى �أ�سلوب "التخفيف
والإطالق" ( .)dilute and shootوعلى الرغم من � َّأن هذه املمار�سة تنطوي على كثري من املزايا من حيث
تفادي االنتكا�سات املحتملة يف حت�ضري الع ِّينة وزيادة �إنتاجية الع ِّينة ،ف� َّإن تطبيقها ينبغي �أن ت�سبقه عملية
حتقّق �شامل من �سالمة الأ�سلوب ،وخ�صو�صا من حيث ت�أثريات املادة احلا�ضنة.

اال�شتقاق

اال�ست�ش ��راب الغ ��ازي (� )GCأ�سلوب ُي�ستخدم يف ك�شف وا�ستبانة املر َّكب ��ات الع�ضوية املتطايرة وامل�ستقرة
حت ��ى  350درج ��ة مئوية �أو نحو ذلك .وق ��د تكون تطايرية احلليل ��ة امل�ستهدفة مت�أ�صل ��ة (الإيثانول مثال)
حم�سن ��ة باال�شتق ��اق .وت�سهم عملية اال�شتقاق يف تعزي ��ز طيف املواد التي ميك ��ن حتليلها باال�ست�شراب
�أو َّ
الغ ��ازي ،وميكن �إجرا�ؤه ��ا قبل اال�ستخال�ص �أو �أثناءه .ومن ال�شروط الأ�سا�سية لهذا النهج توافر البيانات
املرجعي ��ة (على �سبيل املثال :مدد اال�ستبقاء والأطياف الكتلية) للم�شتقات املقابلة للمركّبات ذات ال�صلة
ال�س ّمية.
من الناحية ُّ
والعوام ��ل ال�سيليلية ( ،)silylating agentsمثل ثالثي امليثيل كل ��ورو �سيالن ( ،)TMCSوكذلك م�ضاعف
 N,Oثالث ��ي ميثي ��ل �سيلي ��ل فل ��ورو �أ�سيتامي ��د (� )BSTFAأو -Nميثيل-N-ثالث ��ي ميثي ��ل �سيلي ��ل فل ��ورو
�أ�سيتامي ��د ( ،)MSTFAق ��ادرة على التفاعل مع طائفة وا�سعة من املجموع ��ات الوظيفية مثل املجموعات
الهيدروك�سيلي ��ة والكربوك�سيلي ��ة والأمينية لتكوين منتجات متطايرة تالئم التحلي ��ل ب�أ�سلوب اال�ست�شراب
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ال�س ّمية املنهجية ( )STAوالأكرث ا�ستخدام ًا
الغ ��ازي .ويجعل ذلك العملي َة مالئمة ب�صفة خا�صة للتحاليل ُّ
يف حتلي ��ل اال�ست�شراب الغازي .وللكوا�شف ال�سيليلية ميزة �إ�ضافية ،وه ��ي �أنها ال تتطلب �إزالة املتفاعالت
( )reactantsالزائ ��دة قبل التحلي ��ل باال�ست�شراب الغازي .بيد � َّأن امل�شتق ��ات ال�سيليلية �شديدة احل�سا�سية
جت ��اه الرطوب ��ة بحيث ينبغي �أن يت ��م التفاعل يف ظروف تت�س ��م باجلفاف التام .وعالوة عل ��ى ذلك ،ف� َّإن
تر�سب ال�سيليكا يف الكا�شف ميكن �أن يت�سبب يف م�شكلة.
ُّ
وت�شم ��ل �إج ��راءات اال�شتق ��اق البديل ��ة �أ�ستل ��ة ( )acetylationاملر ّكب ��ات باملجموعات الوظيفي ��ة الأمينية
والهيدروك�سيلي ��ة با�ستخدام �أنهيدريد اخل ��ل ،وم ْث َيلة ( )methylationاملجموع ��ات احلم�ضية با�ستخدام
الأيودوميث ��ان .وتُط َّبق كذلك على نطاق وا�سع �إجراءات اال�شتقاق با�ستخدام خالئط من الكحوليات فوق
املفلورة والأنهيدريدات.

مثال على اال�شتقاق بال�سيللة

()silylation

ي�ض ��اف �إىل البواق ��ي اجلافة بعد اال�ستخال� ��ص باملذيبات  20ميكرولرت ًا من م�ضاع ��ف  N,Oثالثي ميثيل
�سيلي ��ل فلورو �أ�سيتامي ��د ( )BSTFAحتتوي على  1يف املائة من ثالثي امليثي ��ل كلورو �سيالن ( TMCSهذا
الكا�ش ��ف جاه ��ز لال�ستعمال ومتواف ��ر جتاريا ،ويوفِّر امل�ص ِّنع ��ون معلومات ب�ش� ��أن ا�ستخداماته املمكنة).
ح�ضن املزيج عند درجة  80درجة مئوية ملدة  15دقيقة.
ويمُ زج باحلركة الد ّوامية .و ُي َّ

مثال على اال�شتقاق بال َم ْث َيلة

()methylation

ح�ض ��ر حملو ًال من رباعي ميثي ��ل هيدروك�سيد الأمونيوم ( )TMAHبواقع  0.5غرام/م ّليلرت يف املاء (ميكن
ِّ
الإبقاء عليه ملدة �ستة �أ�شهر عند درجة حرارة  20درجة مئوية) .ومن دون �سابق �إعداد� ،أ�ضف  100ميكرولرت
م ��ن رباعي ميثي ��ل هيدروك�سيد الأمونيوم (� )TMAHإىل  2م ّليلرت من ثنائ ��ي ميثيل �سلفوك�سيد (.)DMSO
�أ�ض ��ف  200ميكرول�ت�ر من هذا الكا�شف �إىل البواق ��ي اجلافة بعد اال�ستخال�ص باملذيب ��ات .امزج باحلركة
الد ّوامي ��ة .دع امل�ستح�ض ��ر ملدة دقيقتني عند درجة ح ��رارة املخترب� .أ�ضف  50ميكرول�ت�را من الأيودوميثان
وح�ضن املزي ��ج عند درجة حرارة
(تنف ��ذ اخلط ��وات حتت غطاء اال�ستخال�ص) ،ام ��زج باحلركة الد ّواميةِّ ،
الغرفة ملدة  15دقيقة .اوقف التفاعل ب�إ�ضافة  200ميكرولرت من حم�ض الهيدروكلوريك برتكيز .0.1N

تو�صيات مبمار�سات ف�ضلى يف التحليل املختربي

ينبغ ��ي توفري �إج ��راءات متحقق من �صحتها متام ًا وفق ًا للمعايري املقبولة دولي� � ًا وا�ستخدامها يف التحاليل
النوعي ��ة والكمي ��ة .وال ب ��د من اعتماد معاي�ي�ر داخلية منا�سبة .وم ��ن املحبذ ا�ستخ ��دام املعايري الداخلية
املو�سومة بنظائر م�ستقرة (الديو ِتريوم/الكربون  )13فيما يخ�ص �أ�ساليب قيا�س الطيف الكتلي.
وفيما يلي تو�صيات ينبغي للمخترب �أن يراعيها لدى حتليل مناذج الفح�ص امل�أخوذة من احلاالت املزعومة
املخدرات:
تي�سره ِّ
لالعتداء اجلن�سي الذي ِّ
• يج ��ب قيا� ��س تركيزات الدم والبول من �أول منوذج فح� ��ص بيولوجي متاح؛ وميكن �أن يعود
احل�س ��اب االرجتاع ��ي ببع�ض الفائ ��دة �إذا ُعرث عل ��ى � ِّأي مواد كحولي ��ة .و�إذا ا�ش ُتب ��ه يف تناول
الإيثان ��ول �أو لزم ا�ستبعاده ،ولكن مل ُيكت�شف يف ع ِّينتي الدم والبول ب�سبب الت�أخّ ر يف �سحبهما،
ميكن حماولة ا�ستبانة م�ستقلبات الإيثانول املقرتنة.
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•
•

•

•

ينبغي ا�ستخدام التحليل املائي الإنزميي بدال من التحليل املائي احلم�ضي يف عمليات الفرز ذات
الأغرا�ض العامة .وهو يتيح �أي�ض ًا حدود ك�شف �أدنى يف عمليات الرزن (املقاي�سات) البنزوديازيبينية.
ينبغ ��ي ب ��ذل جمهود خا� ��ص لك�ش ��ف البنزوديازيبين ��ات والعقاق�ي�ر ال�شبيهة به ��ا (عقاقري
املجموع ��ة زاي) يف الب ��ول ب�سب ��ب ا�ستخدامه ��ا املتك ��رر يف تل ��ك احل ��االت .وق ��د ا�ستُخدمت
�أ�ساليب خمتلفة بنجاح (على �سبيل املثال ،اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف
الكتل ��ة ( )GC-MSبعد التحليل املائي واال�ستخال� ��ص باملذيبات واال�شتقاق؛ والت�أ ُّين الكيميائي
ال�سال ��ب مع اال�ست�ش ��راب الغازي املق�ت�رن بتقنية الك�ش ��ف مبطياف الكتل ��ة ()NCI-GC-MS
بع ��د التحليل املائ ��ي واال�ستخال�ص بالط ��ور ال�صل ��ب ()SPE؛ والت�أ ُّين الكيميائ ��ي ال�سالب مع
اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي (.))NCIGCMSMS
ويف حتلي ��ل ال�شع ��ر ،ينبغ ��ي �أن تُ�ستخدم نظائر معاجلَ ��ة بالديو ِتريوم للمر َّكب ��ات قيد الدرا�سة
وت�ضاف برتكيز منخف�ض بدرجة كافية لتفادي امل�ساهمة النظائرية (.)isotopic contribution
عند ا�ستخدام �أ�سلوب الرزن املناعي من �أجل الفرز ( ،)screeningال بد من �إدراك حدود ح�سا�سية
ه ��ذا الأ�سلوب التحليلي .وعندما ي�ستخدم الرزن املناعي ملجموعة من املر ّكبات (البنزوديازيبينات
مثال) ،ال بد من تقييم حدود الك�شف عن �أ�شيع املر ّكبات و�/أو امل�ستقلبات تقييما دقيقا ،مع مالحظة
�أنَّ م�ستوي ��ات الرتكيز القاطع ( )cut-offsالتي يقرتحها امل�ص ِّنع قد تكون مفرطة يف االرتفاع بحيث
املخدرات .ومع ذل ��ك ،يجوز تطبيق
تي�سره ِّ
ال ميك ��ن تطبيقه ��ا يف فحو� ��ص االعتداء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
م�ستويات �أدنى عند �إعادة التحقق من �سالمة الطريقة على الوجه ال�صحيح.
ال ُيح َّب ��ذ بوج ��ه عام ا�ستخ ��دام �أ�سلوب ال ��رزن املناعي يف حاالت االعت ��داء اجلن�سي الذي
املخدرات .و�إذا ما ا�ستُخدم يف �أحد املخت�ب�رات ،حتتم �إجراء عمليات رزن ا�ست�شرابية
تي�س ��ره ِّ
ِّ
املخدرات والت�أكد منها.
ح�سا�سة من �أجل فرز �أ�صناف ِّ

منوذج ا�سرتاتيجية حتليلية

ا�ستبانة الكحول يف الدم والبول

الكمية للإيثان ��ول يف ع ِّينات الدم والب ��ول .و�إذا كانت نتيج ُة التحلي ��ل �سالب ًة ب�ش�أن
ينبغ ��ي حتدي ��د القيمة ِّ
الإيثانول ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما ت�أخر �أخذ الع ِّينة ،فيجوز النظر يف ا�ستبانة الإيثيل غلوكورونيد والكربيتات.

التحليل املائي للبول

ينبغ ��ي �إخ�ض ��اع ع ِّين ��ة بول جزئي ��ة للتحليل املائ ��ي الإنزميي قبل عملي ��ة اال�ستخال�ص يف حال ��ة املركّبات
الع�ضوية غري املتطايرة.

عمليات اال�ستخال�ص

ميكن ا�ستخدام مذيبات خمتلفة ،وعلى كل خمترب �أن يحدد �أن�سبها بعد اختبارها يف ظروفه العادية.
 -1اال�ستخال�ص من الدم والبول:
(�أ) حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات :اال�ستخال�ص املحايد
(ب) �شبائه القنَّبني :اال�ستخال�ص احلم�ضي
(ج)	م�ؤ ِّث ��رات عقلي ��ة �أخ ��رى :اال�ستخال�ص من �سائ ��ل �إىل �سائ ��ل ( )LLEعند درجات
حمو�ضة خمتلفة للع ِّينة يف حالة احلالئل احلم�ضية/املحايدة والأ�سا�سية

 -4االعتبارات التحليلية
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 -2اال�ستخال�ص من ال�شعر:
(�أ)	حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوت�ي�رات :بعد اله�ضم يف
هيدروك�سيد ال�صوديوم
(ب) الباربيتورات :اال�ستخال�ص احلم�ضي
(ج)	م�ؤ ِّث ��رات عقلية �أخرى :اال�ستخال� ��ص من �سائل �إىل �سائل ( )LLEبعد احل�ضانة يف
املحلول ِّ
املنظم �سورن�سن ()Sörensen
(د)	�شبائ ��ه الق َّنب�ي�ن والأمفيتامينات :اال�ستخال� ��ص من �سائل �إىل �سائ ��ل ( )LLEبعد
اله�ضم يف هيدروك�سيد ال�صوديوم واال�شتقاق

التحليل الآيل

 -1اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة ()GC-MS
(�أ)	الأعمدة :من �أجل الفرز العامُ ،ت َع ُّد الأعمدة ال�شعرية التقليدية غري القطبية املك ّونة
من  5يف املائة فينيل و 95يف املائة ميثيل بويل �سيلوك�سان ح ًال و�سط ًا جيد ًا.
(ب)	الكوا�شف :قد تلزم خطوة ا�شتقاقي ��ة عندما ُي�ستخدم الت�أ ُّين بالت�صادم الإلكرتوين
(.)EIوي�ؤدي الت�أ ُّين الكيميائي ال�سالب (� )NCIأو الت�أ ُّين الكيميائي املوجب ()PCI
�إىل زيادة احل�سا�سية والنوعية.
 -2اال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي ()LC-MS-MS
(�أ) الأعم ��دة :يعتم ��د معظ ��م �أ�سالي ��ب الف ��رز عل ��ى �أعم ��دة الط ��ور املعكو� ��س
( )reversed phase columnsوالع ��ادي .و�إزاء كرثة الأعم ��دة املختلفة املوجودة يف
ال�سوق ،من املهم �أن يق ِّيم املخترب العمود اجلدير باالهتمام يف ظل ظروفه الفريدة.
(ب) الكوا�شف:
•  يجوز ا�ستخدام امل�صادر الأيونية حتت ال�ضغط اجلوي� ،سواء الت�أ ُّين بالإرذاذ
ُف�ضل
الإلكرتوين (� )ESIأو الت�أ ُّين الكيميائي حتت ال�ضغط اجلوي ( .)APCIوت َّ
ُف�ضل الطريقة الثانية مع احلالئل
الطريقة الأوىل مع احلالئل القطبية ،بينما ت َّ
امل�ستقرة حراريا والأقل قطبية.
•  �إذا مل تكن تقنية الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي()MS-MSمتاحة،فيمكنالتو�صل
�إىل التجزئ ��ة قبل ا�ستخدام حملل قيا�س الطيف الكتلي ( )MSوذلك با�ستخدام
امل�ستح ��ث بالت�ص ��ادم (.)collisionally induced dissociation
�أ�سلوب التفكك
َ
لكن عادة ما تنتج �أطياف �شديدة التلوث بال�ضو�ضاء الكيميائية.
•  ينبغي ا�ستخدام �أ�سلوب الك�شف مبطياف الكتلة الترادفي ( )MSMSمتى كان
ذلك متاحا نظر ًا النتقائيته الأف�ضل .وتتيح الأجهزة الثالثية الرباعية الأقطاب
ا�ستخدام ��ات �أكرث تنوع ًا و�أداء �أف�ضل من حي ��ث القيا�س الك ّمي مقارنة ب�أجهزة
امل�صيدة الأيونية ،و�إن كانت تكلفتها �أعلى.
�  -3أمثلة على الظروف التحليلية (انظر ثبت املراجع لالطالع على الأ�ساليب بكامل تفا�صيلها)
(�أ) حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات يف الدم والبول:
•   ُيجرى اال�ستخال�ص يف ظروف حم�ضية با�ستخدام �أ�سيتات الإثيل بعد �إ�ضافة
حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�س ��ي بوت�ي�رات املعال ��ج
بالديو ِتريوم كمعيار داخلي؛
•   ُيج ��رى الك�ش ��ف با�ستخدام اال�ست�شراب الغازي املق�ت�رن بتقنية الك�شف مبطياف
الكتل ��ة ( )GC-MSبع ��د اال�شتقاق با�ستخ ��دام م�ضاعف  N,Oثالث ��ي ميثيل �سيليل
فلورو �أ�سيتاميد (.)BSTFA
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(ب) حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات يف ال�شعر:
•   ُيج ��رى اال�ستخال� ��ص با�ستخ ��دام �أ�سيت ��ات الإثي ��ل بع ��د احل�ضان ��ة يف هيدروك�سيد
ال�صوديوم عند درجة حرارة  80درجة مئوية؛
•   ُيج ��رى الك�شف بوا�سطة اال�ست�ش ��راب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة
الترادفي ( ،)GC-MS-MSبعد اال�شتقاق با�ستخدام م�ضاعف  N,Oثالثي ميثيل �سيليل
فلورو �أ�سيتاميد (.)BSTFA
(ج) القنَّب يف الدم:
• ُيجرى اال�ستخال�ص با�ستخدام الهك�سان�/أ�سيتات الإثيل ( :1/2حجم/حجم)؛
•   ُيج ��رى الك�شف بوا�سطة اال�ست�ش ��راب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة
الترادفي ( ،)GC-MS-MSبعد اال�شتقاق با�ستخدام م�ضاعف  N,Oثالثي ميثيل �سيليل
فلورو �أ�سيتاميد (.)BSTFA
(د) القنَّب يف ال�شعر:
•   ُيج ��رى اال�ستخال�ص با�ستخدام الهك�سان�/أ�سيتات الإثيل ( :1/2حجم/حجم) على
ال�شعر بعد احل�ضانة يف هيدروك�سيد ال�صوديوم؛
•   ُيج ��رى الك�شف بوا�سطة اال�ست�ش ��راب الغازي املقرتن بتقنية الك�شف مبطياف الكتلة
الترادفي ( ،)GC-MS-MSبعد اال�شتقاق با�ستخدام م�ضاعف  N,Oثالثي ميثيل �سيليل
فلورو �أ�سيتاميد (.)BSTFA
وخمدرات ال�شوارع ،يف الدم والبول وال�شعر:
(ﻫ) م�ؤ ِّثرات عقلية �أخرى ِّ
•   ُيجرى اال�ستخال�ص ب�أ�سلوب اال�ستخال�ص من �سائل �إىل �سائل ( )LLEيف حالة الدم
والبول؛ وبا�ستخدام الهك�سان�/أ�سيتات الإثيل ( :1/2حجم/حجم) يف حالة ال�شعر بعد
اله�ضم بهيدروك�سيد ال�صوديوم عند درجة حرارة  80درجة مئوية .و ُي َع ُّد اال�ستخال�ص
بال�صوتنة (/)sonicationاحل�ضان ��ة بامليثانول خيار ًا �أف�ضل يف حالة املركّبات املتغرية
مثل املواد الأفيونية والكوكايني .وتوجد حاجة للرت�شيح.
•   ُيج ��رى التحلي ��ل الآيل ب�أ�سلوب اال�ست�شراب ال�سائل املق�ت�رن بتقنيتي الت�أ ّين بالإرذاذ
الإلك�ت�روين والك�شف مبطي ��اف الكتلة الترادفي ( )LCESIMSMSم ��ع ا�ستعمال عمود
الكربون  ،18وا�ستخدام ن�سق ر�صد التفاعل االنتقائي ()selective reaction monitoring
والت�أي ُّ ��ن الكيميائ ��ي الإيجاب ��ي (�( )positive chemical ionizationإ َّال يف حال ��ة
الباربيتورات :الت�أ ّين الكيميائي ال�سالب (.))negative chemical ionization
وهن ��اك ع ��دد من البارامرتات امل�صدرية التي يتع�ي�ن �ضبطها ب�صورة حمددة وعلى النح ��و الأمثل مبا يتنا�سب
م ��ع كل حليلة عل ��ى جهاز اال�ست�شراب ال�سائل املقرتن بتقنية الك�شف مبطي ��اف الكتلة ( )LC-MSامل�ستخدم يف
املخترب نظر ًا �إىل �أنها قد تتباين بدرجة كبرية باختالف جهة ال�صنع (درجة حرارة امل�صدر الأيوين ،التدفقات
الغازية ،فولطية املجزِّ ئ ،طاقة اال�صطدام) .وال بد من �ضبط �سرعة امل�سح للح�صول على  10م�سوح كحد �أدنى
خ�ل�ال ذروة احلليلة للح�صول على �أداء كاف للقيا�س الك ّمي .وينبغي �إجراء اال�ستبانة بر�صد تفاعلني حمددين
على الأقل (با�ستخدام الأيون �شبه اجلزيئي �أو �شظية عالية الكتلة ك�سليفة مع تفادي ظهور الأيونات التي تن�ش�أ
من نواجت رديئة معينة ،مثل ال�شظايا الناجتة عن فقدان املاء).
وينبغ ��ي تقيي ��م النط ��اق الدينام ��ي ّ
اخلط ��ي .وق ��د يكون ذل ��ك �ضيق� � ًا ن�سبي ًا ،وع ��ادة ما ي�ت�راوح بني 10
ميكروغرامات/ل�ت�ر و 500ميكروغرام/لرت يف الدم �أو الب ��ول و 100و 500بيكوغرام/م ّليغرام يف ال�شعر.
وال بد من اختبار ت�أثري املادة احلا�ضنة والكبت الأيوين.
ونظ ��ر ًا لعملي ��ات التحديث امل�ستم ��رة التي يجريها امل ��و ِّردون على �أجه ��زة اال�ست�شراب ال�سائ ��ل املقرتن بتقنية
الك�ش ��ف مبطياف الكتل ��ة الترادف ��ي (�( )LC-MS-MSأو اال�ست�شراب الغازي املقرتن بتقني ��ة الك�شف مبطياف
الكتل ��ة الترادف ��ي ( ،))LC-MS-MSف�إنَّ على كل خمترب �أن يط ِّور منهجيت ��ه بال�صورة املثلى :على �سبيل املثال،
ميك ��ن �أن تكون لديه طريقة معينة ب�ش�أن م�ضادات الذهان ( )neurolepticsوم�ضادات االكتئاب وطريقة �أخرى
ب�ش� ��أن البنزوديازيبين ��ات .والهدف من هذا هو احل�صول عل ��ى �أف�ضل ح�سا�سية و�إجن ��از التحليل (والتف�سري)
ب�أ�س ��رع ما ميكن :ميك ��ن اعتبار ّ
تي�سره املخ � ِّ�درات واجلرائم التي
فك غمو�ض جرائم االعت ��داء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات �ضرورة ملحة ،من وجهة نظر ق�ضائية.
تي�سرها ِّ
ِّ
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منوذج خمطط ان�سيابي للتحليل ال�س ِّمي

تي�سره
ينبغ ��ي �أن تكون لدى املخترب �إجراءات مو َّثقة لكامل عملية معاجلة حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات .وفيما يلي مثال على ا�سرتاتيجية ب�ش�أن كيفية اال�ضطالع بالتحاليل ال�سمية يف حاالت االعتداء
ِّ
املخدرات.
ره
تي�س
الذي
اجلن�سي
ِّ
ِّ
جمع معلومات عن احلالة

هل تت�سق احلالة مع
�سيا�سة خمتربك
يف قبول احلاالت؟

ال

رف�ض احلالة �أو �إر�سالها
�إىل خمترب �آخر

نعم
هل ُي�شتبه يف
عقار معينَّ ؟

ال

نعم

�إجراء حتاليل للعقاقري واحلالئل
"املعتادة" يف جرائم االعتداء
تي�سره املخدِّرات
اجلن�سي الذي ِّ

�إجراء حتاليل حمدَّدة الهدف
على املخدِّرات امل�شتبه فيها
وامل�ستقلبات ذات ال�صلة
هل يوجد منوذج ()specimen
*

بول مفيد؟

نعم

ال

هل يوجد منوذج
*
دم مفيد؟
نعم

فرز البول

فرز الدم

هل توجد نتائج مهمة
م�ؤكدة؟

هل توجد �ضرورة لإجراء املزيد من
عمليات الفرز الروتينية �أو غري
الروتينية ب�ش�أن العقاقري امل�ستخدمة
يف جرائم االعتداء اجلن�سي الذي
تي�سره املخ ِّدرات؟
ِّ

نعم
حتليل للتثبت من وجود املخدِّرات
و�/أو امل�ستقلبات امل�ؤكدة يف مناذج
مفيدة �إ�ضافية

ال

ال

فرز مناذج بيولوجية �أخرى
(حتليل ع ِّينات من ال�شعر املجز�أ
بعد � 6-4أ�سابيع)

نعم

ال

�إعالن النتائج

*البول < � 120ساعة (� 5أيام) ،الدم < � 48ساعة (يومان)
بعد االعتداء املزعوم

املرج ��ع:

LeBeau, M. A.: Laboratory management of drug-facilitated sexual assault cases; Forensic Science
.Review, 22:113;2010
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 -4-4املر َّكبات املرجعية
� َّإن تواف ��ر معايري مرجعية ب�ش� ��أن العقاقري الأم و�/أو امل�ستقلبات �شرط �أ�سا�س ��ي لإجراء التحاليل النوعية
والك ّمي ��ة .وميكن ا�ستخ ��دام املواد املرجعية املعتمدة �إذا كانت متاحة .وتنط ��وي املواد املرجعية على قيمة
واح ��دة �أو �أك�ث�ر من قيم خوا�ص معينة تُعتمد ب�إجراء يثبت قابلية تت ُّبعه ��ا و�صو ًال �إىل حتقيق دقيق للوحدة
الت ��ي ُيعبرَّ بها عن قي ��م اخلوا�ص .وكل قيمة معتمدة تقرتن بها درجة من ع ��دم اليقني عند م�ستوى معني
من م�ستويات الثقة.
ويف غياب املركَّبات املرجعية املعتمدة ،ينبغي ا�ستخدام املعايري املرجعية التجارية .وينبغي �أن تت�سم هذه
املعايري/امل ��واد املرجعية بدرجة كافية من النق ��اء بحيث تكون منا�سبة ملعايرة الأجهزة� ،أو تقييم �أ�ساليب
القيا� ��س� ،أو تعي�ي�ن قيم للمواد .وال توفر ه ��ذه املعايري/املواد �إمكانات ر�سمية للتتب ��ع ولكنها بدائل مفيدة
و�أقل كلفة من �أجل التطوير الأويل للأ�ساليب.
وينبغ ��ي ت�شجيع تبادل املعاي�ي�ر التحليلية (وكذلك البيان ��ات التحليلية) بني املخت�ب�رات وفقا للت�شريعات
الوطنية والدولية.

 -5-4احلدود الدنيا للأداء املطلوب
تي�سره
م ��ن �أجل �ضمان �أن تبل ��غ جميع املختربات عن وجود امل ��واد ذات ال�صلة باالعت ��داء اجلن�سي الذي ِّ
املخ � ِّ�درات عل ��ى نحو موحد ،ينبغ ��ي �أن يتوفر يف �أ�ساليب االختبار املتبعة لديها ح ��د �أدنى من القدرة على
�إج ��راء عملي ��ات الك�شف الروتينية .وال مفر من �أن تكون لدى بع�ض املختربات القدرة على ا�ستبانة طائفة
�أو�سع �أو تركيزات �أدنى من املواد مقارنة مبختربات �أخرى ،ولكن من امل�س َّلم به �أي�ض ًا � َّأن جميع املختربات
التي تتناول هذه احلاالت يجب �أن تفي باحلدود الدنيا للأداء املطلوب.
واحل ��دود الدنيا ل�ل��أداء املطلوب هي بارامرتات ل�ل��أداء يتعني على جميع املخت�ب�رات االمتثال �إليها لدى
املخدرات .وهي ال
تي�سره ِّ
�إج ��راء االختبارات للت�أكد من وج ��ود املواد ذات �صلة باالعتداء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
متثل عتبة وال ح ّدا �أدنى للك�شف �أو القيا�س الكمي .غري � َّأن من املمكن احل�صول على نتائج �إيجابية بتنفيذ
�إج ��راءات ذات حدود للك�شف تق ّل عن قيم احلدود الدنيا للأداء املطلوب املعمول بها .ومن ناحية �أخرى،
ق ��د تظه ��ر التحاليل نتائج �سلبية كاذبة من جراء عن اعتماد �أ�ساليب حتليلية ذات حدود ك�شف دنيا �أعلى
من احلدود الدنيا املقرتحة للأداء املطلوب.
املخدرات يف
تي�سره ِّ
وترد يف املرفق  2املواد التي يجب البدء با�ستهدافها يف حتليل االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
�ضوء احلدود الدنيا للأداء املطلوب.

	-6-4العوامل اخلارجة عن �سيطرة خرباء
ال�سموم اجلنائيني
� َّإن �صح ��ة التحليل املختربي �أو البيانات املختربية ترتب ��ط ارتباطا وثيقا بتدابري مراقبة النوعية املعتمدة
بدءا بجمع الأدلة ،ومرورا بالتوثيق والنقل والتخزين ،وانتها ًء بت�سليم الع ِّينات �إىل خبري ال�سموم اجلنائي.

 -4االعتبارات التحليلية
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وبع� ��ض ه ��ذه العوامل ،التي تقع خارج نط ��اق �سيطرة خرباء ال�سموم اجلنائي�ي�ن ،ت�شمل عمليات الفح�ص
الإكلينيك ��ي ،وجم ��ع الأدلة وتخزينه ��ا التي ينه�ض بها موظف ��و �إنفاذ القانون/الرعاي ��ة ال�صحية ،وكذلك
الفرز الأويل ،عند االقت�ضاء.
ومن �أ�شيع جوانب الق�صور يف عمليات الفح�ص الإكلينيكي لدى وحدات الطوارئ اجلنائية وغري اجلنائية
املخدرات .وقد يكون ذلك ناجتا
تي�سره ِّ
� َّأن الطبي ��ب الإكلينيكي قد ال يفطن الحتمال وق ��وع اعتداء جن�سي ِّ
خمدرا ق ��د ُد ّ�س به يف م�شروبه� ،أو ال يرغب يف الك�شف عن ا�ستهالكه
ع ��ن � َّأن املجن ��ي عليه قد ال يدرك � َّأن ِّ
ملخدر غري م�شروع قبل احلادثة املزعومة .وال بد للطبيب الإكلينيكي من جمع ع ِّينات الدم والبول
الطوعي ِّ
ً
عل ��ى الف ��ور مع تدوين تاريخ اجلم ��ع وتوقيته .كما يقع �ضم ��ن م�س�ؤوليته �أي�ضا جمع كمي ��ة كافية من الدم
والب ��ول .ومناذج الدم امل�أخوذة من �أ�صابع الي ��د وامل�سحات ال�شدقية ذات قيمة ا�ستداللية �ضعيفة ،وهو ما
ينطبق �أي�ض ًا على �أخذ ع ِّينات من ال�شعر يف يوم احلادثة املزعومة.
كما � َّأن ظروف تخزين الع ِّينات يف امل�ست�شفى تخرج هي �أي�ض ًا عن نطاق �سيطرة خرباء ال�سموم اجلنائيني.
وال ب ��د م ��ن تكلي ��ف �شخ�ص حمدد مب�س�ؤولي ��ة تخزين الع ِّين ��ات يف بيئة م�أمونة ويف درج ��ات حرارة ميكن
التحكم فيها.
وال بد من الت�أكيد على �أهمية التوا�صل امل�ستمر بني خرباء ال�سموم اجلنائيني وفريق ال�شرطة الذي يبا�شر
التحقيق .ويتيح ذلك مناق�شة النتائج ،ويوفر الفر�صة لطلب املزيد من املعلومات (�إذا لزم) وتعيني ما �إذا
خمدرات تُكت�شف يف ع ِّينات احلالة.
كان ثمة �سبب م�شروع لوجود � ِّأي ِّ

	-7-4املهارات املطلوب توافرها لدى العاملني واالعتبارات
اخلا�صة باملعدات
املخدرات وللتحدي ��ات التحليلية امل�صاحبة
تي�س ��ره ِّ
� َّإن الطبيع ��ة املعقدة حل ��االت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
ت�ستدعي وجود علماء مد َّربني تدريبا جيدا وخمتربات جمهزة مبعدات كافية.
وينبغ ��ي �أن تك ��ون لدى العاملني مهارات يف اجلوانب الأ�سا�سية للكيمي ��اء التحليلية وعلم ال�سموم اجلنائي
والإكلينيك ��ي وكذل ��ك عل ��م ال�صيدلة ،مب ��ا يف ذلك خلفي ��ة �سليمة يف ا�ستق�ل�اب املخ � ِّ�درات وعلم حركية
ال ��دواء .وينبغ ��ي �أن ي�شمل التدريب عل ��ى الكيمياء التحليلية معرف ��ة وا�ستخدام التقني ��ات امل�شرتكة مثل
اال�ست�ش ��راب وقيا� ��س الطيف الكتلي (تكنولوجي ��ات اال�ست�شراب الغازي املق�ت�رن بتقنية الك�شف مبطياف
الكتل ��ة ( ،)GCMSواال�ست�ش ��راب ال�سائ ��ل املق�ت�رن بتقنية الك�شف مبطي ��اف الكتل ��ة ( ،)LCMSوقيا�س
الطيف الكتلي الترادفي) ،و�إجراءات �إعداد وا�ستخال�ص الع ِّينات املنطبقة على حتليل الآثار ،والت�أكد من
�صحة الأ�ساليب ،والتعامل مع البيانات و�إعالن النتائج .و ُي َع ُّد احرتام الكرامة الإن�سانية و�س ّرية املعلومات
ال�شخ�صي ��ة م ��ن ال�صف ��ات الأ�سا�سية وال بد �أن تك ��ون جزءا من عمله ��م اليومي .وينبغ ��ي �أن تتوافر لدى
العاملني القدرة على التفاعل مع املحققني واملحاكم اجلنائية.
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وبالنظ ��ر �إىل املبال ��غ املالية املطلوب ��ة لتجهيز خمترب ال�سم ��وم اجلنائي جتهيزا كامال م ��ن �أجل ا�ستيفاء
املتطلبات الآنفة الذكر ،يو�صى ب�أن ُيعهد بالتحليل �إىل خمتربات حمددة متتلك القدرة التحليلية الالزمة
لبلوغ احلدود الدنيا للأداء املطلوب .وينبغي مع هذا �إجراء عمليات �سحب الع ِّينات وجمع الأدلة وتخزينها
بال�ص ��ورة املنا�سب ��ة على امل�ستوى املحلي ل�ضمان دقة النتائج ال�صادرة ع ��ن املختربات الإقليمية و�صحتها
من الناحية العلمية.

 -5تف�ســـــــري
النتــــائج
املخدرات يف � ِّأي حالة ممكنة من
ال�سمية ال�سالبة ا�ستخ ��دام ِّ
كم ��ا ُذكر �آنف ��ا ،ال ت�ستبعد نتائج االختبارات ُّ
املخدرات .وقد تعزى النتائج ال�سلبية �إىل ما يلي:
تي�سره ِّ
حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات و�/أو امل�ستقلبات
• الت�أخ ��ر يف جمع الع ِّينات مم ��ا يف�ضي �إىل تراجع درجات تركيز ِّ
�إىل م�ستوي ��ات �أدن ��ى من احلدود الدني ��ا للأداء املطلوب للمخترب .ويب�ِّيا نِّ اجلدول يف املرفق 3
املخدرات .وقد يفيد ذلك يف تقييم الوقت الذي ُيتوقع �أن يبقى
الأعمار الن�صفية (  )Tلبع�ض ِّ
خالله العقار يف الدم �أو البول بعد تناوله ،وقد ي�ساعد يف تقدير الوقت الذي ي ّدعي ال�شاكي �أنه
فقد وعيه عنده والتحقق من ذلك.
• ا�ستخ ��دام م ��ادة غ�ي�ر معلومة للمخترب و�/أو تتج ��اوز قدراته التحليلية (عل ��ى �سبيل املثال،
"العقاقري املح َّورة" اجلديدة �أو املواد القوية الت�أثري عند درجات تركيز منخف�ضة).
وخمدرات جديدة
املخدرات �أثناء تخزينها (على �سبيل املث ��ال ،الزوبيكلون
ِّ
• انح�ل�ال بع� ��ض ِّ
مث ��ل امليثكاثينون ��ات) .و�إذا مل يتي�سر حتليل الع ِّين ��ات خالل � 24ساعة ،ف� �� َّإن جتميدها (18-
درجة مئوية) ب�أ�سرع ما ميكن هو اخليار الأف�ضل لتفادي ذلك التدهور.
1/2

وال ب ��د م ��ن �أن ت�ؤخ ��ذ يف احل�سبان � ُّأي �أدوية �أو �إج ��راءات تُ�ستخدم يف عالج ال�شاكي ل ��دى التف�سري .فعلى
�سبي ��ل املث ��ال ،قد ي�ؤدي ا�ستعم ��ال � ِّأي دواء مد ّر للبول مع مركبات �أخ ��رى �إىل تخفيف البول بحيث ي�صبح
تركي ��ز املر ّك ��ب امل�شتبه به �أدنى من احلدود الدنيا للأداء املطلوب يف �أج ��ل �أقرب مما لو ا�ستخدم مركب
وحي ��د .وق ��د يكون لتناول الكحوليات م ��ع عقاقري �أخرى ت�أثري عميق على احلركي ��ة ال�صيدلية والدينامية
ال�صيدلية للعقار املتعاطى .ولذلك ،ال بد من ا�ستعرا�ض النتائج يف �سياق التحقيق الكامل وتاريخ احلالة.

 -1-5البول
ع ��ادة م ��ا تكون نتيجة حتليل الب ��ول الإيجابية دلي ًال كافي� � ًا على � َّأن املجني عليه تعاط ��ى عقار ًا خالل مدة
ت�ت�راوح بني ي ��وم واحد وخم�سة �أيام قبل �أخ ��ذ الع ِّينة .وجتدر مالحظة � َّأن مدة الك�ش ��ف تعتمد على املادة
وكذل ��ك اجلرع ��ة املتعاطاة .ومن غري املحبذ الربط بني الرتكيز البويل وقت �سحب الع ِّينة وجرعة املخ ّدر
وت�أثريه عند وقت تناوله.
ونظ ��ر ًا لوجود حم�ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوت�ي�رات داخل اجل�سم ،ال بد من
�أخ ��ذ احليط ��ة لدى تف�سري النتائج الإيجابية .وقد لوحظ زيادة تركي ��زه يف ع ِّينات البول يف الأنابيب �أثناء
التخزي ��ن .ولذلك ،ف� �� َّإن م�ستوى الرتكيز القاط ��ع املو�صى به فعلي ًا حلم� ��ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/
غاما-هيدروك�س ��ي بوتريات الداخلي املن�ش�أ يف البول هو  10م ّليغرامات/لرت ،وذلك للم�ساعدة على متييز
حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�س ��ي بوت�ي�رات الداخلي املن�ش�أ م ��ن نظريه اخلارجي
املن�ش�أ.
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 -2-5الدم
ق ��د تك ��ون نتيجة حتليل الدم الإيجابية دلي ًال على تناول عقار خالل م ��دة �أق�صر مقارن ًة بالبول (عادة ما
تك ��ون �أقل م ��ن � 48ساعة) .وقد يوف ��ر تركيز م�ستوى ال ��دم معلومات حول الت�أثري الدوائ ��ي املحتمل وقت
احلادثة املزعومة .وميكن ا�ستخدام تركيز العقار يف الدم� ،إىل جانب معلومات احلركية الدوائية ،للتنب�ؤ
بالأعرا� ��ض الت ��ي ي�صفها املجني عليه والربط بينه ��ا .وقد ت�ؤدي الإ�صابة بالن�س ��اوة الالحقة و�/أو فقدان
الوعي �إىل �صعوبة يف التقدير الدقيق لوقت وقوع احلادثة املزعومة.
والعث ��ور عل ��ى حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات يف الدم ق ��د ي�ساعد على
املتح�ص ��ل عليه ��ا يف البول .فكم ��ا يف البول ،تب�ي�ن � َّأن تركيزات هات�ي�ن املادتني تزداد يف
تف�س�ي�ر النتائ ��ج
َّ
الأنابي ��ب يف ع ِّينات الدم �أثن ��اء التخزين .ولذلك ،اقرتح الباحثون حد تركي ��ز قاطع ًا منا�سب ًا لهما يبلغ 2
م ّليغرام/ل�ت�ر �إذا �أُخ ��ذت ع ِّينة الدم بطريقة معقمة وخزنت يف درجة ح ��رارة  4+درجات مئوية .واملر�ض
املعروف با�سم بيلة حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات ( )GHB aciduriaهو
خل ��ل وراثي نادر (نق�ص �إن ��زمي  )succinic semialdehyde dehydrogenaseترتف ��ع فيه م�ستويات حم�ض
غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات الداخلي املن�ش�أ يف الدم والبول لدى املر�ضى به.
وال ب ��د م ��ن التمييز بني التكون الداخل ��ي املن�ش�أ والتناول اخلارج ��ي املن�ش�أ ،وميكن اخل ��روج ب�أدق تف�سري
ل ِّأي نتائ ��ج ب�ش�أن حم� ��ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوت�ي�رات عندما ت�ستكمل بنتائج
فحو�ص للبول والدم.

 -3-5ال�شعر
ق ��د تق � ِّ�دم النتيج ��ة الإيجابية لتحلي ��ل ع ِّينة ال�شعر دلي�ل ً�ا على تناول عق ��ار خالل فرتة من ��و ع ِّينة ال�شعر
اخلا�ضعة للتحليل .والتحليل ال ِق َطعي ( )segmental analysisمهم لتقدمي معلومات ب�ش�أن الفرتة الزمنية
يقدم حتليل ال�شعر ال ِق َطعي معلومات ب�ش�أن ما
املنا�سب ��ة التي وقعت خاللها اجلرمية املزعومة .وميكن �أن ِّ
�إذا كان تن ��اول املادة يج ��ري بانتظام قبل احلادثة املزعومة �أو �ضمن �إط ��ار زمني ق�صري فقط تزامن مع
حلظ ��ة احلادثة .وم ��ن املهم درا�سة نتائج حتليل ال�شعر ال ِق َطعي يف �سياق �أدلة �أخرى لدعم احلالة .وعادة
م ��ا ُي�ستخدم متو�سط �سرعة منو ال�شعر وه ��و � 0.2 -/+ 1سم يف ال�شهر .بيد � َّأن �سرعة النمو قد تنخف�ض
لدى البع�ض �إىل � 0.6سم يف ال�شهر �أو قد ترتفع �إىل � 2سم يف ال�شهر.
وال ب ��د من �إي�ل�اء عناية خا�صة �إىل حتليل ال�شعر فيما يخ�ص حم� ��ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-
هيدروك�س ��ي بوتريات .ومبا �أنه مركّب داخل ��ي املن�ش�أ ،ف� َّإن امل�ستويات العادي ��ة حلم�ض غاما-هيدروك�سي
بوترييك/غاما-هيدروك�س ��ي بوتريات الداخلي املن�ش� ��أ تتباين من �شخ�ص �إىل �آخر .ويجب تقطيع خ�صلة
ال�شع ��ر �إىل قط ��ع �صغرية يرتاوح عدده ��ا بني  5و 10قطع (بطول م ��ن � 0.3إىل � 0.5سم) على �أن يجري
حتلي ��ل كل قطعة لك�ش ��ف الغاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوت�ي�رات للتحقق مما �إذا كان
تركي ��زه يف قطع ��ة منها يزيد على ع�شرة �أ�ضع ��اف تركيزه يف القطع الأخرى ،مما يوح ��ي باحتمال تناول
حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات اخلارجي املن�ش�أ.

 -6جمـــع
البيـــانات
تي�سره املخ � ِّ�درات وغريها من اجلرائم التي
� َّإن املعلوم ��ات املتاح ��ة ب�ش�أن حاالت االعت ��داء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات ت�ستن ��د �إىل الروايات يف املقام الأول ،وال يوجد �سوى قدر حم ��دود من البيانات ب�ش�أن
تي�سره ��ا ِّ
ِّ
تواتره ��ا واجتاهاته ��ا احلالي ��ة .ويتطل ��ب و�ضع �سيا�س ��ات ف َّعالة ملعاجل ��ة الزيادة يف تل ��ك اجلرائم توافر
بيان ��ات ومعلومات دقيقة وموثوق ��ة ،مبا يف ذلك �أنواع املواد امل�ستخدمة وم ��دى انت�شارها ،وذلك من �أجل
حتدي ��د االجتاهات الوطنية والإقليمية .والبيانات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن يجب �أن تت�سم بدرجة عالية من
اليق�ي�ن و�أن تكون ناجتة عن تعاون بني جمي ��ع الأجهزة املعنية ،وهي :ال�شرطة واملوظفون الطبيون وخرباء
حتالي ��ل ال�سم ��وم اجلنائيون وال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة .وتوجد حاج ��ة �إىل توحيد �إجراءات جم ��ع البيانات
امل�ستخدم ��ة يف بع�ض البلدان ،مثل الدرا�سات اال�ستق�صائي ��ة والتوا�صل مع ال�ضحايا عرب خطوط الهاتف
املخ�ص�صة لتقدمي امل�ساعدة للأغرا�ض اخلريية والإح�صاءات احلكومية والبيانات التي يعلنها العلماء يف
االجتماعات ،لتي�سري قابلية مقارنة البيانات.
وا�ستناد ًا �إىل البيانات املتاحة املحدودة ،يبدو � َّأن معظم املواد املت�ض َّمنة يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي
املخدرات (با�ستثن ��اء الكحوليات) تخ�ضع للمراقبة
تي�سرها ِّ
تي�سره املخ � ِّ�درات وغريها من اجلرائم التي ِّ
ِّ
للمخدرات ل�سنة  1961واتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية
الوحيدة
املتحدة
أمم
ل
ا
اتفاقية
إطار
�
يف
وجمدولة
الدولية
ِّ
ل�سن ��ة  .1971بي ��د � َّأن امل�ؤ ِّث ��رات العقلية مثل غاما-بوتريوالكت ��ون ( ،)GBLوبع�ض م�ض ��ادات اله�ستامني
امل�ستخدمة يف حاالت االعتداء اجلن�سي ،ال تزال خارج دائرة ال�ضوابط الدولية ،و�إن كانت هناك �ضوابط
عل ��ى النطاق الوطني يف بع�ض البلدان .وتتيح ه ��ذه التباينات بني الت�شريعات الوطنية والإقليمية الفر�صة
لالجت ��ار بامل�ؤ ِّث ��رات العقلية ع ��ن طريق بلدان خمتلف ��ة ،ويف كثري من الأحيان ع�ب�ر الإنرتنت وبا�ستخدام
ال�سعاة ،مما ي�صعب معه احل�صول على بيانات دقيقة ب�ش�أن طبيعة امل�شكلة ومداها.
املخدرات
تي�سره ِّ
وبينم ��ا ت�شري قناعات اخل�ب�راء �إىل حدوث زيادة يف عدد حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات ،توجد قيود حتد من تواف ��ر البيانات وجمعها .فقد يعزف
تي�سرها ِّ
وغريه ��ا من اجلرائم الت ��ي ِّ
ال�ضحاي ��ا ع ��ن التوجه �إىل ال�شرطة و�/أو امل�ست�شفى للخ�ضوع للفح�ص .وميكن ل�سجالت ال�شرطة يف بع�ض
البل ��دان �أن تق � ِّ�دم ،من حيث املبد�أ ،بع�ض املعلومات .لكنها غري ق ��ادرة على تقدمي و�صف �شامل للظاهرة
املخدرات ال تُب َّل ��غ عنها ال�سلطات يف �أحيان كثرية،
تي�سره ِّ
عل ��ى اعتب ��ار � َّأن حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
وق ��د تُ�صنَّف ،لدى الإبالغ عنها ،يف �إطار جرائم �أكرث عمومية (مثل االغت�صاب) .وال توجد تقارير كافية
تي�سره
تو�ض ��ح مدى االنت�شار احلقيقي لالعتداءات اجلن�سية ،وخ�صو�ص� � ًا حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخ � ِّ�درات ،وال يتواف ��ر �سوى �أق� � ّل القليل من املعلوم ��ات والبيانات .وقد ال تعلن املخت�ب�رات اجلنائية على
تي�سره املخ � ِّ�درات ،وال جتمع امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
ال ��دوام بياناته ��ا عن حاالت االعت ��داء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
احلكومي ��ة تلك البيانات يف جميع البل ��دان .و�إقرار ًا بال�صعوبات املرتبطة باحل�ص ��ول على بيانات دقيقة
املخدرات ،يف قرارها  )2010( 7/53الدول واملنظمات الإقليمية �إىل ت�شجيع
يف ه ��ذا ال�ش�أن ،دعت جلنة ِّ
البح ��وث ب�ش�أن مناول ��ة املواد ذات الت�أث�ي�ر النف�ساين لأغرا�ض االعت ��داء اجلن�س ��ي �أو لأغرا�ض �إجرامية
�أخ ��رى ،بغية قيا�س مدى انت�شار هذه الظاهرة ،والت�أكد م ��ن �أ�ساليب عمل املعتدين ،وحتديد ماهية املواد
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ذات الت�أث�ي�ر النف�س ��اين امل�ستخدمة� ،سواء �أكانت خا�ضعة للمراقب ��ة الدولية �أم ال .كما �أ�شارت اللجنة �إىل
�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على امل�شكلة و�إىل احلاجة �إىل حت�سني القدرات الوطنية على جمع البيانات.
تي�سره
وم ��ن �أجل دعم البلدان ال�ساعية �إىل حت�سني نوعي ��ة البيانات ب�ش�أن حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
املخدرات ،وزيادة توافر تل ��ك البيانات ،يلزم و�ضع معايري
تي�سرها ِّ
املخ � ِّ�درات وغريها م ��ن اجلرائم التي ِّ
ب�ش� ��أن كيفية جمع البيانات عن طريق الدرا�س ��ات اال�ستق�صائية ال�سكانية ونظم الت�سجيل الإدارية املعنية
باجلرمي ��ة والعدال ��ة اجلنائية .ومن املحتمل �أن تك ��ون ا�ستق�صاءات ال�ضحاي ��ا �أدا ًة جيدة جلمع البيانات
املخدرات نظرا
تي�سرها ِّ
تي�سره ِّ
املخدرات وغريها من اجلرائم التي ِّ
ب�ش�أن حاالت االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
لأنه ��ا ت�سته ��دف ال�ضحايا املحتمل�ي�ن .وال بد من و�ضع مب ��ادئ توجيهية موحدة لتح�س�ي�ن نظام الت�سجيل
املخدرات وغريها من
تي�سره ِّ
احل ��ايل للجرائ ��م ،وذلك ل�ضمان �أن ت َّ
ُ�سجل حاالت االعتداء اجلن�سي ال ��ذي ِّ
املخدرات و�أن يجري حتليل بياناتها على النحو ال�صحيح.
تي�سرها ِّ
اجلرائم التي ِّ

ثبت مرجعي ب�ش�أن حاالت االعتداء
املخدرات وغريها
ّ تي�سره
ّ اجلن�سي الذي
املخدرات
ّ تي�سرها
ّ من اجلرائم التي
فيم ��ا يلي جمموع ��ة من املقاالت والكت ��ب التي تت�ضم ��ن ا�ستعرا�ض ًا جي ��د ًا لأ�ساليب حتاليل ال ��دم والبول
اجلرمية/املخدرات
ِّ تي�سره
ِّ  وتف�سري النتائج وامل�شكالت واملزالق يف حتليل االعتداء اجلن�سي الذي،وال�شعر
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املرفـقـــات
املرفق   -1املواد املكت�شفة بالفعل يف حاالت االعتداء اجلن�سي الذي
تي�سرها املخ ِّدرات
تي�سره املخ ِّدرات وغريها من اجلرائم التي ِّ
ِّ
حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات

()GHB

حم� ��ض غاما-هيدروك�س ��ي بوترييك/غاما-هيدروك�س ��ي بوت�ي�رات ،غامابوتريوالكت ��ون (،)GHB
-1.4بيوتانديول ،فالريوالكتون

البنزوديازيبينات

�إ�ستازوالم
�ألربازوالم
�أوك�سازيبام
برازيبام
برومازيبام
ترتازيبام
تريازوالم
تيمازيبام
ديازيبام
فلونيرتازيبام
فينازيبام
كلوبازام
كلوتيازيبام
كلورازيبات
كلورديازيبوك�سيد
كلوك�سازوالم
كلونازيبام
لوبرازوالم
لورازيبام
لورميتازيبام
ميدازوالم
ميدازيبام
نوردازيبام (=نورديازيبام)
نيرتازيبام

عقاقري املجموعة زاي (املن ّومات)
زاليبلون
زوبيكلون
زولبيدمي
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م�ضادات اله�ستامني وغريها
م�ضادات اله�ستامني

برومفينريامني
دايفينهايدرامني
دوك�سيالمني
�سايكلوبنزابرين
�سيترييزين
كلورفينريامني
نيابرازين
هيدروك�سيزين

عقاقري �أخرى
�أ�سيربوميتازين
�أليميمازين
�أميرتيبتيلني
�أوك�سوميمازين
حم�ض الفالربويك
دك�سرتومثورفان
�سياميمازين
كلوزابني
كلونيدين
م�ضادات االكتئاب اجلديدة
ميربوبامات
هالوبرييدول
هيدرات الكلورال

الباربيتورات

�أموباربيتال
باربيتال
بينتوباربيتال
�سيكوباربيتال
فينوباربيتال

املواد الأفيونية و�شبائه الأفيون (م�سكّنات الأمل املخ ِّدرة امل�شروعة)
�أوك�سيكودون
ثنائي هيدروكوديني
الكوديني
مورفني
ميثادون
هيدرومورفون

39

املرفقات

خم ِّدرات ال�شوارع ومواد الإدمان التقليدية
�شبائه القنَّبني

الطبيعية (دلتا-9-ترتاهيدروكانابينول ())THC
حماكيات القنَّبني اال�صطناعية (�سباي�س� ،إلخ)

املواد الأفيونية
املورفني
الهريوين

الكوكايني

الكوكايني وكوكايني "الكراك"

الأمفيتامينات

الأمفيتامني
باراميثوك�سي �أمفيتامني
امليثامفيتامني
ميثيل بنزو ديوك�سوليل بوتانامني ()MBDB
-3.4ميثيلني ديوك�سي �أمفيتامني ()MDA
-3.4ميثيلني ديوك�سي �إيثيل �أمفيتامني ()MDEA
-3.4ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني ()MDMA
()PMA

عقاقري �أخرى
�أتروبني
�أياوا�سكا
جمموعة بيبريازين
ثنائي �إيثيالميد حم�ض اللي�سرجيك ()LSD
�سالفينورين �ألف
�سكوبوالمني
الفطريات املحدثة للهلو�سة
فن�سيكليدين
الكاثينون وم�شتقاته
كاوا-كاوا
الكيتامني
مي�سكالني
نرتات الألكيل (بوبرز)

الإيثانول (الكحول)
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املرفق   -2املواد التي ينبغي ا�ستهدافها يف حتليل البول ،مع بيان
احلدود الدنيا للأداء املطلوب ،مبا يف ذلك العقاقري
الأم وامل�ستقلبات
فيما يلي قائمة �شاملة ،وعلى كل خمترب �أن ينتقي املواد الأ�شيع ا�ستخداما يف منطقته و�/أو بلده.
املرج ��عRecommended Maximum Detection Limits for common DFSA drugs and :
metabolites in urine samples, Drug-Facilitated Sexual Assault Committee, Society of
.)Forensic Toxicologists (SOFT

ومن املحبذ �أن جتري املختربات فحو�صها عند حدود الك�شف املقرتحة �أو عند حدود �أدنى وفقا لقدراتها
احلالية.

حم�ض غاما-هيدروك�سي بوترييك/غاما-هيدروك�سي بوتريات
			
غاما-هيدروك�سي بوتريات

()GHB

 10م ّليغرامات/لرت

البنزوديازيبينات
				
�إ�ستازوالم
�ألربازوالم و�ألفا-هيدروك�سي�-ألربازوالم
				
�أوك�سازيبام
				
برازيبام
		
برومازيبام وهيدروك�سي برومازيبام
				
ترتازيبام
		
تريازوالم و-4هيدروك�سي-تريازوالم
				
تيمازيبام
				
ديازيبام
		
فلونيرتازيبام و�-7أمينو فلونيرتازيبام
				
فينازيبام
				
كلوبازام
				
كلوتيازيبام
كلورديازيبوك�سيد			
		
كلونازيبام و�-7أمينو كلونازيبام
				
لوبرازوالم
				
لورازيبام
				
لورميتازيبام
				
ميدازوالم
				
نوردازيبام
		
نيرتازيبام و�-7أمينو نيرتازيبام

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 5ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 5ميكروغرامات/لرت
 5ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 5ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 5ميكروغرامات/لرت

املرفقات

عقاقري املجموعة زاي (املن ّومات)
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زاليبلون
			
زوبيكلون وامل�ستقلبات
			
زولبيدمي وامل�ستقلبات

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت

				
�أ�سيربوميتازين
				
�أليميمازين
			
�أميرتيبتيلني ونورتريبتيلني
				
�أوك�سوميمازين
				
�إمييربامني
				
باروك�سيتني
		
برومفينريامني ودي�سميثيل-باء
			
حم�ض الفالربويك
				
ديفينهايدرامني
دك�سرتومثورفان			
		
دوك�سبني ودي�سميثيل دوك�سبني
		
دوك�سيالمني ودي�سميثيل دوك�سيالمني
				
دي�سيربامني
�سايكلوبنزابرين			
				
�سياميمازين
		
�سيتالوبرام ودي�سميثيل �سيتالوبرام
				
�سيترييزين
			
�سريترالني ونور�سريترالني
			
فلوك�ستني ونورفلوك�ستني
كاري�سوبرودول وميربوبامات		
		
كلورفينريامني ودي�سميثيل-جيم
				
كلونيدين
				
نيابرازين
				
هالوبرييدول
				
هيدروك�سيزين

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 20ميكروغراما/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 50ميكروغراما/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 50ميكروغراما/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت

م�ضادات اله�ستامني وغريها

الباربيتورات

				
�أموباربيتال
				
بوتالبيتال
				
بينتوباربيتال
				
�سيكوباربيتال
				
فينوباربيتال

 25ميكروغراما/لرت
 25ميكروغراما/لرت
 25ميكروغراما/لرت
 25ميكروغراما/لرت
 25ميكروغراما/لرت
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م�سكّنات الأمل املخ ِّدرة وغري املخ ِّدرة

				
�أوك�سيكودون
		
بروبوك�سيفني ونوربروفوك�سيفني
				
بيثيدين
			
ثنائي هيدروكوديني
			
ديك�سرتوميثورفان
				
فنتانيل
				
الكوديني
				
مورفني
			
ميبرييدين (بيثيدين)
				
ميثادون
				
هيدروكودون
				
هيدرومورفون

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت

خم ِّدرات ال�شوارع وعقاقري متنوعة

�شبائه القنَّبني
دلتا-9-ترتاهيدروكانابينول-حم�ض الكربوك�سيل

 10ميكروغرامات/لرت

()THC-COOH

املواد الأفيونية

�-6أحادي�-أ�سيتيل-مورفني
				
املورفني

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت

				
بنزويل اكغونني
				
كوكا �إيثيلني
				
الكوكايني
				
ميثيل اكغونني

 50نانوغراما/م ّليلرت
 50ميكروغراما/لرت
 50ميكروغراما/لرت
 50ميكروغراما/لرت

()MAM

الكوكايني

الأمفيتامينات

				
الأمفيتامني
				
امليثامفيتامني
		
ميثيل بنزو ديوك�سوليل بوتانامني
		
-3.4ميثيلني ديوك�سي �إيثيل �أمفيتامني
		
-3.4ميثيلني ديوك�سي �أمفيتامني
		
-3.4ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني
			
الكيتامني والنوركيتامني
		
حم�ض اللي�سرجيك ()LSD
				
فين�سيكليدين
كيتامني ونوركيتامني			
جمموعة البيربازين 			
				
�سكوبوالمني

				
الإيثانول

�إيثيل غلوكورونيد			

 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 1ميكروغرام/ليرت
 1ميكروغرام/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 1ميكروغرام/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 10ميكروغرامات/لرت
 0.1غرام/لرت
 100ميكروغرام/لرت
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املرفقات

وال�سمية ملجموعة
املرفق   -3الأعمار الن�صفية والرتكيزات العالجية ُّ
منتقاة من مثبطات اجلهاز الع�صبي املركزي
قد يكون العمر الن�صفي (  )Tمفيدا يف تقييم الوقت الذي ُيتوقع �أن يبقى العقار خالله يف الدم �أو البول
بعد تناوله ،وقد ي�ساعد يف تقدير الوقت الذي ي ّدعي ال�شاكي �أنه فقد وعيه عنده والتحقق منه.
1/2

املرجع.Baselt R., 2011; Drummer O. H., 2001, Moffat A. C. et al, 2011 :

اجلزيء

�إ�ستازوالم
�ألربازوالم
�أليميمازين
�أوك�سازيبام
برازيبام
برومازيبام
ترتازيبام
تريازوالم
تيمازيبام
دوك�سيالمني
ديازيبام
زوبيكلون
زولبيدمي
�سياميمازين
�سيترييزين
فلونيرتازيبام
كلوبازام
كلوتيازيبام
كلورديازيبوك�سيد
كلونازيبام
لوبرازوالم
لورازيبام
لورميتازيبام
ميربوبامات
ميدازوالم
نوردازيبام
نيرتازيبام
هالوبرييدول
هيدروك�سيزين

ال�سمية يف الدم
الرتكيزات العالجية يف الرتكيزات ُّ
الدم (ميكروغرام/لرت) (ميكروغرام/لرت) العمر الن�صفي (�ساعات)
24-10
1 000
100-55
15-12
75
50-5
>500
400-50
18-6
8
3 000
2 000-200
امل�ستقلب65 :
5 000-1 000
200-10
19-8
500-300
200-80
26-10
6 000
600-50
( 3-1.5امل�ستقلب)4 :
200
20-2
8-5
1 000
900-20
10
البيانات غري متاحة
400-50
30-20
5 000
1 500-250
6.5-3.5
150
50-10
4.5-1.5
500
300-30
10
البيانات غري متاحة
400-50
10-6.5
البيانات غري متاحة
450-250
20
50
15-1
البيانات غري متاحة ( 20-10امل�ستقلب)50 :
600-100
4
5 000-1 000
700-10
40-20
5 000
2 000-400
40-19
120-100
80-10
23-6
البيانات غري متاحة
10-5
12
300
250-20
10
البيانات غري متاحة
25-1
17-6
>50 000
20 000-5 000
3-2
1 500-1 000
100-40
65
2 000
2 000-200
25-20
500-200
180-10
>500
40-5
40-10
27-13
>100
90-50
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املرفق   -4منوذج ا�ستمارة جمع معلومات يف حاالت االعتداء اجلن�سي
تي�سره املخ ِّدرات
الذي ِّ
املرجع:

;LeBeau M. A.: Laboratory management of drug-facilitated sexual assault cases
Forensic Science Review, 22:113:2010

.

ا�ستمارة جمع معلومات عن حاالت
تي�سره املخ ِّدرات
االعتداء اجلن�سي الذي ِّ
الهيئة				 :
موظف االت�صال			 :
املجني عليه			 :
رقم احلالة			 :
			
تاريخ االت�صال:

املدينة:
الهاتف:
اجلناة امل�شتبه فيهم:
تاريخ ووقت االعتداء:
الفاح�ص اجلامع للمعلومات:

 -1هل ُجمعت � ُّأي ع ِّينات وما هي؟
 -2متى ُجمعت الع ِّينات (التاريخ باليوم وال�ساعة)؟
 -3ما هي الأعرا�ض التي و�صفها املجني عليه؟
 -4هل كان هناك � ُّأي �شهود؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف و�صفوا املجني عليه؟
 -5كم املدة التي تعر�ض فيها املجني عليه لفقدان الذاكرة �أو الوعي؟
  -6ه ��ل تناول املجني علي ��ه � َّأي كحولي ��ات؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هي الكمية (وم ��ا �أنواع الكحوليات،
حجم اجلرعات ،املدى الزمني الذي ا�ستغرقه ذلك� ،إلخ)؟
  -7ه ��ل تعاط ��ى املجن ��ي علي ��ه � َّأي خم � ِّ�درات طواعية (ترفيهي ��ة ،خا�ضع ��ة لو�صف ��ة طبية ،غ�ي�ر خا�ضعة
لو�صف ��ة طبي ��ة)؟ و�إذا كان الأم ��ر كذل ��ك ،فما ه ��ي تلك املخ � ِّ�درات ،وما ه ��ي الكمية املتعاط ��اة ومتى
كان ذلك؟
  -8هل �سبق �أن تبول املجني عليه قبل تقدمي � ِّأي ع ِّينة ،و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هو عدد املرات التقريبي؟
ُيرجى بيان وقت التبول ال�سابق.
  -9م ��ا ه ��و املعروف ع ��ن امل�شتبه فيه م ��ن حيث مهنت ��ه وهوايات ��ه وتاريخه يف تن ��اول املخ � ِّ�درات وتاريخه
الطبي؟
املخدرات الرتفيهية �أو املو�صوفة طبيا املتاحة ب�سهولة للم�شتبه فيه؟
 -10ما هي ِّ
 -11مالحظات �إ�ضافية مهمة:
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املرفقات

املرفق  -5منوذج قائمة مرجعية جلمع ع ِّينات ال�شعر
املرجع.FBI Laboratory, Chemistry Unit, United States :

للمخدرات
خطوات جمع ع ِّينات ال�شعر لتحليلها من �أجل ك�شف التعر�ض
ِّ
املخدرات وتعر�ضه لل�سموم .وبينما
ُي�ستخ ��دم ال�شعر منذ �سنوات طويلة كنموذج فح�ص لتقييم تناول املرء لبع�ض ِّ
للمخدرات بالقدر الذي تتيحه مناذج الفح�ص الأكرث �شيوع ًا (على �سبيل املثال
ال يتيح هذا النموذج فرز ًا �شام ًال
ِّ
ال ��دم والب ��ول) ،ف�إنه يتيح تقييم التعر�ض على مدى فرتات زمنية �أط ��ول (�أي على مدى �أ�شهر بالن�سبة �إىل ال�شعر
مقارن ��ة ب�ساع ��ات �أو �أيام بالن�سبة �إىل الدم والبول) .ولهذا ال�سبب ،ي�صب ��ح ال�شعر منوذج ًا مفيد ًا ب�صورة خا�صة
عندم ��ا تك ��ون هناك فرتة زمني ��ة طويلة بني �آخر وق ��ت ي�شتبه يف التعر� ��ض للعقار عنده والوق ��ت احلقيقي جلمع
الع ِّينات .وعادة ما ُي�ستخدم �شعر الر�أ�س.
للمخدرات قبل جمع ع ِّينات ال�شعر.
و ُين�ص ��ح باالنتظار ملدة �أربعة �أ�سابيع عل ��ى الأقل بعد واقعة التعر�ض املزعومة
ِّ
وال ُي�سم ��ح بق� ��ص ال�شع ��ر خالل تلك الفرتة .وال ب ��د من اتباع اخلط ��وات التالية جلمع ع ِّين ��ات ال�شعر لإخ�ضاعها
الختب ��ار املخ � ِّ�درات (ال بد من ق�ص خ�صلت�ي�ن وو�ضعهما يف عبوتني منف�صلتني) ،وه ��ي تختلف بدرجة كبرية عن
اخلطوات املطلوبة جلمع ع ِّينات ال�شعر من �أجل فح�ص �أدلة الآثار اجلنائية:
اخلطوة الأوىل :توفري جميع املواد الالزمة جلمع الع ِّينات بحيث ت�شمل ما يلي:
• ا�ستمارات �سل�سلة حرا�سة الأدلة و�إقرارات باملوافقة (عند االقت�ضاء)
• ظرفا �أبي�ض (بحجم الر�سالة)
• �شريط �أدلة �أو كي�س �أدلة
• رقائق �ألومنيوم (اختيارية)
مق�صا
•
ّ

•  �أربطة التوائية
اخلطوة الثانية :ل�صق بطاقة بيانات على ظرفني �أبي�ضني ت�شمل ما يلي:
•
•
•
•

ا�سم ال�شخ�ص الذي �أُخذت ع ِّينة ال�شعر منه
املكان الذي �أخذت منه ع ِّينة ال�شعر
تاريخ �أخذ الع ِّينة
ا�سم ال�شخ�ص الذي قام ب�أخذ الع ِّينة

اخلطوة الثالثة :تُربط خ�صلة �شعر برباط التوائي (نحو قطر قلم ر�صا�ص) من تاج الر�أ�س (ال�شكل .)1
اخلطوة الرابعةُ :يق�ص ال�شعر بالقرب من فروة الر�أ�س بقدر امل�ستطاع (ال�شكل .)1
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تي�سر االعتداء اجلن�سي وغريه من الأعمال الإجرامية
املبادئ التوجيهية للتحاليل اجلنائية للمخدِّ رات التي ِّ

اخلطوة اخلام�سة	:ترب ��ط خ�صلة ال�شعر املق�صو� ��ص ب�إحكام بالرباط االلتوائي وتو�ض ��ع يف الظرف الأبي�ض.
ويجوز لف الع ِّينات برقائق الألومنيوم قبل �إر�سالها للحفاظ على االجتاه .ويختم الظرف.
و ُيو َّمن الظرف ب�شريط الأدلة �أو يو�ضع يف كي�س الأدلة.
اخلطوة ال�ساد�سة :تكرار اخلطوات من � 3إىل  5من �أجل جمع ع ِّينة ثانية.

ق�ص ال�شعر بالقرب من فروة الر�أ�س.
ال�شكل ّ -1

ال�صورة :خمترب توك�سالب.
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