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 من مسارح الجرائم إلى وحدة تبين  األصابع المرفوعة إحالة آثار بصمات
 نتربولبصمات األصابع في األمانة العامة لإل

------------------------------------------------------------------------ 

 من هذه اإلرشاداتغرض ال
   ُوضعت هذه اإلرشادات ملساعدة البلدان األعضاء يف حتسني نوعية وكمية آثار بصمات األصااب  املرفوعاة  ا

ألغااااراب الب اااا  ( AFIS)  لبصاااامات األصاااااب  سااااارر اماااارادر الااااظ ماااادربو يف  تبو ااااة اإلنرتبااااول للتبااااني  ا ي
 والتخزي .

 بصمات األصابع إلى اإلنتربولحالة إالهدف من 
 البلاادان  يلاا  ااا حت نااة يف  تبو ااة التبااني  ا ي لبصاامات األصاااب   علاا املعلو ااات املخز  ونوعيااة  متوقااك كميااة

 .   بيانات يف املتبمة األعضاء
 نية التوعياة  فاإن عملياات التقصاي لا  مقاون دقيقاة  با  غا  هذه البلدان بصمات أصاب   تد حالتفإذا أ

عاااددا قلااايال  تناااا  فاااإن نتاااادس التقصاااي ساااتقون سااالبية يف أغلااا   حالاااتممقتاااة يف بعاااا األحياااان. و ذا أ
 األحيان بسب  عدم كفاية املعلو ات يف املتبو ة .

 لاااى د اااادة عااادد وباختصاااارإ فااالن إحالاااة رمياااات ربيااارة مااان البياناااات دات ال وعياااة الجيااادة  ااا د  إ
 المطابقات التي ت جم ع ها.

 ائمرح الجر اة من مسرفوعبصمات األصابع الم حالة آثارإ
يف قواعاااد املرفوعاااة  ااا   ساااارر امااارادر بصااامات األصااااب   مقاااس  ساااب   ثاااار جاااراء تبغاااي للبلاااد املعااا  ي .1

باااااروم  ي ثااااا  امفااااااق  عناااااا مفاقااااااتلاااااظ أبااااارم ااأي البلااااادان ) يف بلااااادان أ ااااار والوطتياااااة  و  ياناااااات ا لياااااةالب
(PRÜM( وشيتغني )SCHENGEN.)) 

البلاد الاذي التزم  ذا فقط  ادررر امر اة     سرفوعبصمات األصاب  امل آثارستقب  األ انة العا ة لإلنرتبول  .2
  رمق  امرمية هو شخس أجتيب. شتب  يف أن  مبا ورد أعاله  و ذا كان يُ نا لحيي

ة رفوعابصامات األصااب  املآثاار   ا متلقا توع امرمياة عتادمتعل  بود األ انة العا ة لإلنرتبول أي قيفرب ال م .3
 .ادر ومعمد  ىل  عا لتنارر امر ا    س

اعتمادت وحادة مباني  بصامات األصااب  يف األ اناة العا اة لإلنرتباول  عياارا غا  رقماي  لقا  ال ميقا  قباول  .4
   وهاااو اااااد األد  الاااذي مميااازة علااا  األقااا عال ااااتبصااامات األصااااب   ال  ذا كانااات متضااام  ساااتة آثاااار 

 متطلب   تبو ة التبني  ا ي لبصمات األصاب .
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  لقرتونيا أو عل  شق  نسخة ورقية. ادررر امر ا    س رفوعةبصمات األصاب  امل آثار حالةميق    .5

 بواسطة الفاكس. البصمات األصاب  الظ حتُ آثار   أن مقبأل انة العا ة لإلنرتبول ميق  ل ال .6

جااادا.  ذات نوعياااة جيااادة ياااة عتنااااصااالية أو نساااخة فوموغرافالوثيقاااة األوثيقاااة املصااادر   اااا لاجيااا  أن مقاااون  .7
 ر. أو مصغَ مقَّب  ويتبغي أال

التقي اااااد  و قارنتنااااا بشاااااق  صاااا ي  ادررر امااااار ا اااا   ساااا رفوعاااااةبصااااامات األصاااااب  املآثااااار  راو ديقتضااااي  .8
 املتطلبات التالية:ب

  فية ر ز مبني  اص ب وك  صورة فوموغرا أثر بصمة عطاء ك  تبغي ي 8.1

  NISTأو  JPEG بتس  بصمات األصاب  عل  شق  صورة حالة آثار  تعنيي 8.1

 .1:1قيا  مب األثر مصويرتعني ي 8.1

( علاا  األقاا   DPI) البوصااةنقطااة يف  055أن مقااون القثافااة التقطيااة للصااورة الورقيااة الرقميااة تبغااي ي 8.1
  ذا أ ق . 1111 يست س  أن مقونو 

سااطة عدسااة  عياريااة ( عتااد التباار  لينااا بواpixilation) التتقاايطأن مقااون الصااورة  اليااة  اا  تبغااي ي 8.1
 لبصمات األصاب .

الستتيمرتات  وجيا  أن يقاون ضام  با رة بأو  بوصات قيا  باليف الصورة جي  أن يبنر بوضور  8.1
 يره.جيري مصو  والذي    سرر امرمية نفسنا الظ يبنر فينا األثر املرفوع  الرتكيز

 ستتيمرت(. 1أو  بوصة 1جي  أن مبنر بوضور يف الصورة وحدة قيا  كا لة ) ث   8.1

الصااور  قباا ومُ (  bitsبات ) 8لصااور البيضااء والسااوداء يتبغاي بشااق  عاام أن مبلااا القثافاة التقطيااة ل 1.1
 عل  األق . تب 42امللونة  ذا كانت كثافتنا التقطية 

 دون  جراء أي معديالت علينا. ة   جي  االحتفاظ بالصور السالب 8.8

  جيا    أو أ اذها بواساطة املارآة  و اا  ىل ذلا () ث  قلبنا حتسيتات عل  الصورة أي   ذا أُد لت  8..1
 ملعلو ات يف الرسالة املرفقة هبا.أن مبنر هذه ا

  1 انبر التذيي. 

بواباااة اإلنرتباااول  عاااّب JPEGبتسااا   الاااةبصااامات األصااااب  ا  آثاااار مقصاااييرجااا  أ اااذ العلااار ب نااا  ال ميقااا   .8
 يفبصاامات األصاااب  و قارنتنااا  حالااةأساارع وساايلة إلالااظ مشااق  ملتبو ااة التبااني  ا ي لبصاامات األصاااب  

 قاعدة بيانات اإلنرتبول ملتبو ة التبني  ا ي لبصمات األصاب .
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، NISTعتااد  حالتنااا بتساا   عدياادة ميقاا  مفادينااا ساالبيات JPEGبتساا  بصاامات األصاااب  إلحالااة آثااار  ..1

 :وهي التالية
 بوابة  تبو ة التبني  ا ي لبصمات األصاب (  عّب جراء املقارنة بشق  آي ) عدم   قانية  -
  اااجة  ىل  زيد    العم  اليدوي ملعا لة البصمات -
  اااجة  ىل  زيد    الوقت لذل  -
 الصورة  اإلضافية املتعلقة بتوعية شقالتامل -
)أي باااا ر والقثافااة التقطيااة املتاساابني( مقااون  JPEG  مبااا أن الصااور ذات التوعيااة امياادة بتساا -

يف أغلاا  األحياااان  لفااات كبااا ة اا اار  يتعاااذر علاا  املقتااا  املركاازي الاااوط   حالااة عااادة صاااور 
 لبصمات األصاب  يف رسالة واحدة.

باول  بصمات األصاب  يف  تبو ة التباني  ا ي لبصامات األصااب  يف األ اناة العا اة لإلنرت  آثارن مجي  ختزَ  .11
 .املخز نة يف املتبو ةالبصمات اخلفية القدمية وااديثة البصمات العشرية/مي  جبوجتري  قارنتنا 

 مت   ذاإلباال  األ اناة العا اة لإلنرتباول لديا  عل  البلد املصدر الذي حيي  ا ثاار االحتفااظ بسا    يتعني .12
 القضية. تل  حُ   ذا أو ثارا هذه مبني  

ساايلة الااظ   والو ثااارعلاا  ا ذي ُعثاار فياا  قااان الاامبااا يف ذلاا  امل القضااية مفاصااي  أ قاا    حالااةيتعااني   ذا  .13
 منة اللون/االجتاه.  تاسبةلرف /مبن  البصمات  و ا  ذا كانت الصورة  اسُتخد ت

 تحصاالحااإ  ذا  رادررر اماااة  اا   ساارفوعاابصاامات األصاااب  امل ثااار  ر ااز هاااهر  دياادبشاادة بتوصاا  ي .14
املعلو ااات   ياازَود البلااد الااذي أحااال ا ثااار ببااول للتبااني  ا ي لبصاامات األصاااب يف  تبو ااة اإلنرت  مطابقااة

 .الص ي ة
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 است تاجات
 لوحاادة مبااني  بصاامات األصاااب  يف األ انااة العا ااة ساايتي  يف هااذه اإلرشااادات  لااظ وردتالقواعااد اب  ن التقي ااد

 وحتسااني نوعيااة   لاا  الت ااو املتاساا ع ادررر اماار اة  اا   ساارفوعاابصاامات األصاااب  امل آثااارة  لاالإلنرتبااول  عا
  ىل البلدان األعضاء. ظ مقد  نااخلد ات ال

 يتقي اد البلاد  ذا مل  ادررر امار ا ا   سا رفوعاةلبصامات األصااب  امل آثاار األ اناة العا اة لإلنرتباول أي   عا  ل  م
 .عتد  حالتنا ملعاي  املذكورة أعالهالطال  با

  مشاااارر فينااااا األ انااااة العا ااااة لإلنرتبااااول علاااا  بتوعيااااة ا ثااااار الااااظ أحيلاااات رسااااالة مت لاااا ا ىل البلااااد الط سااااتوَج
 .ثارا   لة هذه عاالظ متتعنا    سبا  األ

 اااا يف  ة لقااارسااااعدامل مقااادماليو ياااة  ونتطلااا   ىل   ناااا قرأداء يف ة وجز قاااة املااان  ااا  أن مسااااعدكر هاااذه الوثي
  لفات بصمات األصاب .طريقة  حالة ت سني يتعل  ب

 JPEGبتساا   علو اات بشا ن مباادل  لفاات   ىل أي  بلادانقر يف بصامات األصااب   وحادات اجاتاحت و ذا
بوحااااادة مباااااني  بصااااامات األصااااااب  يف األ اناااااة العا اااااة  االمصاااااالليناااااا أن مطلباااااوا    ف جااااا   اااااتقر NIST وأ

 لإلنرتبول.

زياد  ا  مب  املقابا يف مزويادكرونتطل   ىل ملقي املزيد    استمارات بصامات األصااب  ذات التوعياة اميادة  و 
 .الظ حتيلوهنا األصاب التامجة ع  بصمات اإلجيابية  طابقاتامل

 .معاونقرونشقركر عل  حس  
 

 لالتصال
 

 وحدة تبّين بصمات األصابع
 فرع التبني  

 (اإلنرتبولاملتبمة الدولية للشرطة امتادية )
200 Quai Charles de Gaulle 

69006 Lyon France 

  94 71 44 72 4 (33): امكاهل
 45 76 44 72 4 (33): فاكسال
 idfp@gs.igcs.int-ftd-os: لقرتوياإلّبيد ال
 

 1: التذيي  المرفقات

mailto:os-ftd-idfp@gs.igcs.int
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 8 التذ يل
 

   ألنس ادر وموثيقنا عل  الت و املتارر امر ا    س رفوعةبصمات األصاب  امل ثارر ز هاهر  حتديد    املنر 
 األدلة. عا لة هذه عتصرا حامسا لقبول شق  يغالبا  ا  ذل 
 
 نوعية سيئة  -( توفر)املقيا  غ    سيئبشق   حمدد    سرر جرمية  رفوعةبصمة  صب    أثر .8
 

  لكالرسر أ

 

 

 

 

 
ي ستخدم ليس واض ا )أمل    سرر جرمية     قيا  هاهر  ولق  التبام ا رفوعةبصمة  صب    أثر. 8

 نوعية سيئة –( Nr. 3.1) بصمة اإلصب يبنر الر ز الذي يتي  مبني أثر /ستتيمرت  و بوصة
 

  اءالرسر ب

 

 

 

 



6 ة/الصفح   

 

 
ويبنر أيضا الر ز الذي يتي  مبني بالتبام املرتي   هاهرة     سرر جرمية     قيا  رفوعبصمة  صب    أثر. 8

 نوعية جيدة(. Nr. 1.4) أثر بصمة اإلصب 
 

 

 جيرالرسر 

 

 

 

 


