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I-Familia

 I-Familiaهــي أول قاعــدة بيانــات عامليــة مــن نوعهــا تتيــح تحديــد هويــة
األشــخاص املفقوديــن عــن طريــق مقارنــة البصمــة الوراثيــة العائليــة عــى الصعيــد
الدويل.
وتســعى قاعــدة البيانــات املذكــورة ،وهــي ثمــرة بحــوث علميــة متطــورة ،إىل تحديــد
هويــة األشــخاص املفقوديــن أو الرفــات البــري املجهــول الهويــة انطالقــا مــن
عيّنــات للبصمــة الوراثيــة تؤخــذ مــن أفــراد األرسة ،وذلــك عندمــا يتعــذر إجــراء
مقارنة مبارشة.
وهــذه العمليــة معقــدة  -وتــزداد تعقيــدا عندمــا تُجــرى عــى الصعيــد الــدويل -
ويمكــن لإلنرتبــول بالتــايل أن يضطلــع بــدور فريــد مــن نوعــه يف هــذا الســياق
باالستناد إىل شبكته العاملية.
واملبــدأ الــذي تقــوم عليــه  I-Familiaهــو إنســاني يف املقــام األول .فهــي تهــدف إىل
تمكــن أرس املفقوديــن مــن العثــور عليهــم أو طــي هــذه الصفحــة نهائيــا ومحاولــة
العودة إىل حياة طبيعية.

2
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املفقودون وتبعات وضعهم عىل أُرسهم
يثــر ارتفــاع عــدد األشــخاص املفقوديــن والضحايــا املجهــويل الهويــة يف العالــم قلقا
متزايــدا يف جميــع البلــدان بســبب اتســاع نطــاق الســفر عــى الصعيــد الــدويل،
وانتشــار الجريمــة املنظمــة واالتجــار بالبــر ،وارتفــاع معــدالت الهجــرة العامليــة،
وتفاقم الرصاعات والكوارث الطبيعية.
وتعانــي أُرس املفقوديــن معانــاة مســتمرة بســبب عــدم معرفــة مكانهــم ،وكثــرا مــا
تنتظــر أخبــارا عنهــم لســنوات طويلــة .ورهنــا بالترشيعــات الســارية يف البلــدان ،قــد
ال تحصــل أرسة الشــخص املفقــود عــى شــهادة بوفاتــه ،األمــر الــذي قــد يخ ّلــف
تبعات إدارية واقتصادية.
ويف الحــاالت التــي يتــوىف فيهــا الشــخص املفقــود إثــر عمــل إجرامــي ،تُحــرم األُرس
أيضا من إمكان التماس العدالة.

تفتح  I-Familiaآفاقا جديدة لتحديد هوية األشخاص
املفقودين وإيجاد أجوبة لتساؤالت األُرس.
دور اإلنرتبول عىل الصعيد العاملي
لــدى جميــع البلــدان تحقيقــات عالقــة يف قضايــا أشــخاص مفقوديــن أو رفــات
برشي يتعذر تحديد هوية صاحبه باستخدام املنظومات الوطنية فقط.
وتوفــر خدمــة اإلنرتبــول  I-Familiaاآلليــة الدوليــة الالزمــة لكــي تُقــا َرن عــى
الصعيد العاملي البيانات الوراثية لألشخاص املفقودين.
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طريقتان لتحديد الهوية بواسطة البصمة الوراثية
يف غيــاب عنــارص تحديــد الهويــة مثــل بصمــات األصابــع أو ســجالت األســنان ،قــد تكــون البصمــة الوراثيــة الوســيلة الوحيــدة
املمكنــة ملعرفــة هويــة األشــخاص املفقوديــن .ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق املقارنــة املبــارشة لســمات البصمــة الوراثيــة أو
مقارنة البصمة الوراثية العائلية.

تحديد الهوية عن طريق مقارنة البصمة
الوراثية العائلية

تحديد الهوية عن طريق املقارنة املبارشة
لسمات البصمة الوراثية

لــدى األقــارب البيولوجيــن نســبة معينــة مشــركة مــن
البصمــة الوراثيــة ،تتوقــف عــى درجــة القرابــة .ويف حــال
تعــذر الحصــول عــى عيّنــة مــن البصمــة الوراثيــة للشــخص
املفقــود إلجــراء مقارنــة مبــارشة ،يمكــن أيضــا مقارنــة
البصمــة الوراثيــة ألفــراد األرسة املقربــن (الوالــدان ،األطفــال،
األشــقاء) .وهــذا هــو املجــال الــذي ســتحقق فيــه I-Familia
قفزة نوعية.

يمكــن مقارنــة عيّنــة مــن البصمــة الوراثيــة تعــود مبــارشة
إىل الشــخص املفقــود ،مثــا عيّنــة أُخــذت خــال فحــص
طبــي ســابق أو مــن غــرض شــخيص كفرشــاة األســنان ،مــع
بصمــة وراثيــة مرفوعــة مــن جثــة أو رفــات بــري مجهــول
الهويــة للبحــث عــن مطابقــة .وطريقــة تحديــد الهويــة هــذه
تُجــرى عــر قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول للبصمــة الوراثيــة منــذ
عام .2004

املقارنة املبارشة لسمات
البصمة الوراثية

البصمة الوراثية للشخص املفقود:
عيّنة من فحص طبي سابق أو من
غرض شخيص

مقارنة البصمة الوراثية
ألفراد األرسة

البصمة الوراثية لجثة أو لرفات
برشي مجهول الهوية

البصمة الوراثية ألقارب
بيولوجيني للشخص املفقود

قاعدة بيانات اإلنرتبول للبصمة الوراثية

خدمة مقارنة البصمة الوراثية ألفراد األرسة

نجاح مؤكد منذ عام 2004

آفاق جديدة اعتبارا من عام 2021
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كيف تعمل I-Familia

تســتفيد قاعــدة بيانــات  I-Familiaمــن خــرة اإلنرتبــول الطويلــة يف مجــال املقارنــة
املبــارشة لســمات البصمــة الوراثيــة وتقــدم خدمــة متطــورة جديــدة يمكنهــا إجــراء
عمليــات حســابية معقــدة لســمات البصمــة الوراثيــة لــذوي القربــى ومقارنتهــا
بالســمات املســجلة يف املنظومــة .وتحيــل البلــدان األعضــاء هــذه الســمات مــن أجــل
إيجاد صالت بني أشخاص مفقودين وقضايا متعلقة بالرفات البرشي.
وتتألف  I-Familiaمن ثالثة عنارص:
• قاعــدة بيانــات عامليــة متخصصــة تســجَّ ل فيهــا ســمات البصمــة الوراثيــة
التي يوفرها األقارب وتُحفظ منفصلة عن أيّ بيانات جنائية؛
• برمجيــة ملقارنــة ســمات البصمــة الوراثيــة تســمى  Bonaparteاســتحدثها
رشكة .SMART Research
• دليــل لتفســر النتائــج أعــده اإلنرتبــول مــن أجــل تحديــد املطابقــات املحتملــة
واإلبالغ عنها بفعالية.
وتســتخدم تكنولوجيــا  Bonaparteخوارزميــات إحصائيــة متطــورة لحســاب
احتمــاالت حــدوث مطابقــة ،وذلــك مقارنــة بجــدول تفســري .ويمكــن لهــذه
الربمجيــة املتطــورة إجــراء املاليــن مــن العمليــات الحســابية يف وقــت قصــر جــدا.
وبعــد ذلــك ،يتــوىل خــراء األدلــة الجنائيــة املتصلــة بالبصمــة الوراثيــة يف األمانــة
العامة تفسري النتائج.
وعنــد حــدوث مطابقــة ،تُحــال إشــعارات إىل البلــدان التــي ّ
وفــرت ســمات البصمــة
الوراثيــة املرفوعــة مــن جثــة مجهولــة الهويــة وتلــك التــي أُخــذت مــن أفــراد األرسة.
ويمكــن إجــراء تدقيقــات إضافيــة (يف ســجالت األســنان مثــا واملمتلكات الشــخصية)
لتأكيد املطابقة املحتملة.

 I-Familiaهي ثمرة بحوث علمية ،وعملية تطوير
برمجية متقدمة ،واختبارات تدقيق واسعة النطاق.

بصمة وراثية مرفوعة من
جثة أو رفات برشي
مجهول الهوية

بصمة وراثية مأخوذة من
أقارب بيولوجيني للشخص
املفقود

تسجيل

تحليل

تفسري

قاعدة بيانات I-Familia

برمجية مقارنة سمات
البصمة الوراثية

دليل تفسري النتائج
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حماية البيانات

تُعامَ ــل بيانــات البصمــة الوراثيــة يف اإلنرتبــول عــر قنــوات اتصــاالت مأمونــة ووفقــا
للقواعــد الصارمــة لحمايــة البيانــات الســارية يف املنظمــة والسياســة العامــة
لإلنرتبــول املتعلقــة باســتخدام ســمات البصمــة الوراثيــة ألفــراد أرس األشــخاص
املفقودين لفحص البصمة الوراثية العائلية.
ويتعــن عــى أفــراد األرسة املوافقــة عــى اســتخدام بياناتهــم يف إطــار عمليــات
البحــث عــى الصعيــد الــدويل .وال تتضمــن الســمات ،التــي تُحــال عــى شــكل رمــوز
مكونــة مــن حــروف وأرقــام ،أيّ بيانــات اســمية .ووفقــا للقانــون األســايس لإلنرتبول
ومبــدأ الحيــاد الــذي تلتــزم بــه املنظمــة ،ال تجمــع قاعــدة بيانــات  I-Familiaأو
تســتخدم أيّ بيانــات تتعلــق بالعــرق .وتحتفــظ البلــدان األعضــاء بملكيــة ســمات
البصمة الوراثية التي أحالتها.
و I-Familiaهــي قاعــدة بيانــات مخصصــة حــرا لألشــخاص املفقوديــن وغــر
موصولة بقواعد بيانات اإلنرتبول الجنائية.

ما يمكنكم القيام به
الوصــول إىل قاعــدة بيانــات  I-Familiaمخصــص حــرا للموظفــن املخولــن يف
وحــدة البصمــة الوراثيــة يف األمانــة العامــة لإلنرتبــول ،ونشــجع األُرس واملنظمــات
اإلنسانية وأجهزة الرشطة يف العالم أجمع عىل تغذيتها.
• أُرس األشــخاص املفقوديــن ورابطــات البحــث عــن هــؤالء األشــخاص :إذا
كنتــم ترغبــون يف اإلســهام بعيّنــات مــن البصمــة الوراثيــة العائليــة مــن أجــل
مقارنتهــا يف قاعــدة بيانــات  ،I-Familiaيرجــى االتصــال بالرشطــة الوطنيــة
من أجل التنسيق مع املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول يف بلدكم.

• أجهــزة الرشطــة :يرجــى االتصــال باملكتــب املركــزي الوطنــي لإلنرتبــول يف
بلدكم.
• املكاتــب املركزيــة الوطنيــة لإلنرتبــول :يرجــى إحالــة طلبكــم أو إرســال
البيانات إىل وحدة اإلنرتبول للبصمة الوراثية عرب منظومة .I-24/7
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الرشكاء
تســتخدم قاعــدة بيانــات  I-Familiaتكنولوجيــا  ،Bonaparteوهــي برمجيــة للمقارنــة الجنائيــة لســمات
البصمــة الوراثيــة اســتحدثتها رشكــة  .SMART Researchوتــزود  SMART Researchاإلنرتبــول بالربمجيــة
املذكورة وتكفل صيانتها وتقدم الدعم التقني لها.

انظر أيضا
Bonaparte

البصمة الوراثية

حماية البيانات

قواعد البيانات
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الوثائق
القانونية

لجنة الرقابة عىل
محفوظات
اإلنرتبول

نبذة عن اإلنرتبول
يتمثــل دور اإلنرتبــول يف تمكــن أجهــزة الرشطــة يف بلدانــه
األعضــاء الـــ  194مــن العمــل معــا ملكافحــة الجريمــة عــر
الوطنيــة وجعــل العالــم أكثــر أمانــا .ولــدى اإلنرتبــول قواعــد
بيانــات عامليــة تتضمــن معلومــات رشطيــة عــن املجرمــن
والجرائــم ،ويقــدم الدعــم يف مجــايل العمليــات واألدلــة الجنائيــة،
ويوفــر خدمــات التحليــل والتدريــب .وتُو َّ
ظــف هــذه القــدرات
الرشطيــة يف أنحــاء العالــم وتدعــم ثالثــة برامــج عامليــة:
مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمــة الســيربية ،والجريمــة املنظمــة
والناشئة.
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