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I-Familia

دور اإلنرتبول عىل الصعيد العاملي
ــات  ــن أو رف ــخاص مفقودي ــا أش ــة يف قضاي ــات عالق ــدان تحقيق ــع البل ــدى جمي ل

برشي يتعذر تحديد هوية صاحبه باستخدام املنظومات الوطنية فقط.

ــىل  ــاَرن ع ــي تُق ــة لك ــة الالزم ــة الدولي ــول I-Familia اآللي ــة اإلنرتب ــر خدم وتوف
الصعيد العاملي البيانات الوراثية لألشخاص املفقودين.

املفقودون وتبعات وضعهم عىل أرُسهم
يثــر ارتفــاع عــدد األشــخاص املفقوديــن والضحايــا املجهــويل الهويــة يف العالــم قلقا 
ــدويل،  ــد ال ــىل الصعي ــفر ع ــاق الس ــاع نط ــبب اتس ــدان بس ــع البل ــدا يف جمي متزاي
وانتشــار الجريمــة املنظمــة واالتجــار بالبــرش، وارتفــاع معــدالت الهجــرة العامليــة، 

وتفاقم الرصاعات والكوارث الطبيعية.

وتعانــي أرُس املفقوديــن معانــاة مســتمرة بســبب عــدم معرفــة مكانهــم، وكثــرا مــا 
تنتظــر أخبــارا عنهــم لســنوات طويلــة. ورهنــا بالترشيعــات الســارية يف البلــدان، قــد 
ــف  ــد يخّل ــذي ق ــر ال ــه، األم ــهادة بوفات ــىل ش ــود ع ــخص املفق ــل أرسة الش ال تحص

تبعات إدارية واقتصادية.

ويف الحــاالت التــي يتــوىف فيهــا الشــخص املفقــود إثــر عمــل إجرامــي، تُحــرم األرُس 
أيضا من إمكان التماس العدالة.

تفتح I-Familia آفاقا جديدة لتحديد هوية األشخاص 
املفقودين وإيجاد أجوبة لتساؤالت األرُس.

ــة  ــد هوي ــح تحدي ــا تتي ــن نوعه ــة م ــات عاملي ــدة بيان ــي أول قاع I-Familia ه
األشــخاص املفقوديــن عــن طريــق مقارنــة البصمــة الوراثيــة العائليــة عــىل الصعيــد 

الدويل.

وتســعى قاعــدة البيانــات املذكــورة، وهــي ثمــرة بحــوث علميــة متطــورة، إىل تحديــد 
ــن  ــا م ــة انطالق ــول الهوي ــرشي املجه ــات الب ــن أو الرف ــخاص املفقودي ــة األش هوي
ــراء  ــذر إج ــا يتع ــك عندم ــراد األرسة، وذل ــن أف ــذ م ــة تؤخ ــة الوراثي ــات للبصم عيّن

مقارنة مبارشة.

ــدويل -  ــد ال ــىل الصعي ــرى ع ــا تُج ــدا عندم ــزداد تعقي ــدة - وت ــة معق ــذه العملي وه
ــياق  ــذا الس ــه يف ه ــن نوع ــد م ــدور فري ــع ب ــايل أن يضطل ــول بالت ــن لإلنرتب ويمك

باالستناد إىل شبكته العاملية.

واملبــدأ الــذي تقــوم عليــه I-Familia هــو إنســاني يف املقــام األول. فهــي تهــدف إىل 
تمكــن أرس املفقوديــن مــن العثــور عليهــم أو طــي هــذه الصفحــة نهائيــا ومحاولــة 

العودة إىل حياة طبيعية.
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تحديد الهوية عن طريق مقارنة البصمة 
الوراثية العائلية

ــن  ــرتكة م ــة مش ــبة معين ــن نس ــارب البيولوجي ــدى األق ل
ــال  ــة. ويف ح ــة القراب ــىل درج ــف ع ــة، تتوق ــة الوراثي البصم
تعــذر الحصــول عــىل عيّنــة مــن البصمــة الوراثيــة للشــخص 
ــة  ــا مقارن ــن أيض ــارشة، يمك ــة مب ــراء مقارن ــود إلج املفق
البصمــة الوراثيــة ألفــراد األرسة املقربــن )الوالــدان، األطفــال، 
 I-Familia األشــقاء(. وهــذا هــو املجــال الــذي ســتحقق فيــه

قفزة نوعية.

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.

I-Familia كيف تعمل
تســتفيد قاعــدة بيانــات I-Familia مــن خــرة اإلنرتبــول الطويلــة يف مجــال املقارنــة 
املبــارشة لســمات البصمــة الوراثيــة وتقــدم خدمــة متطــورة جديــدة يمكنهــا إجــراء 
ــا  ــى ومقارنته ــذوي القرب ــة ل ــة الوراثي ــمات البصم ــدة لس ــابية معق ــات حس عملي
بالســمات املســجلة يف املنظومــة. وتحيــل البلــدان األعضــاء هــذه الســمات مــن أجــل 

إيجاد صالت بن أشخاص مفقودين وقضايا متعلقة بالرفات البرشي.

وتتألف I-Familia من ثالثة عنارص:

ــة  ل فيهــا ســمات البصمــة الوراثي قاعــدة بيانــات عامليــة متخصصــة تســجَّ  •
التي يوفرها األقارب وتُحفظ منفصلة عن أّي بيانات جنائية؛

برمجيــة ملقارنــة ســمات البصمــة الوراثيــة تســمى Bonaparte اســتحدثها   •
.SMART Research رشكة

دليــل لتفســر النتائــج أعــده اإلنرتبــول مــن أجــل تحديــد املطابقــات املحتملــة   •
واإلبالغ عنها بفعالية.

وتســتخدم تكنولوجيــا Bonaparte خوارزميــات إحصائيــة متطــورة لحســاب 
ــذه  ــن له ــري. ويمك ــدول تفس ــة بج ــك مقارن ــة، وذل ــدوث مطابق ــاالت ح احتم
الرمجيــة املتطــورة إجــراء املاليــن مــن العمليــات الحســابية يف وقــت قصــر جــدا. 
ــة  ــة يف األمان ــة بالبصمــة الوراثي ــة املتصل ــة الجنائي ــوىل خــراء األدل ــك، يت وبعــد ذل

العامة تفسر النتائج.

وعنــد حــدوث مطابقــة، تُحــال إشــعارات إىل البلــدان التــي وّفــرت ســمات البصمــة 
الوراثيــة املرفوعــة مــن جثــة مجهولــة الهويــة وتلــك التــي أُخــذت مــن أفــراد األرسة. 
ويمكــن إجــراء تدقيقــات إضافيــة )يف ســجالت األســنان مثــال واملمتلكات الشــخصية( 

لتأكيد املطابقة املحتملة.

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

تحديد الهوية عن طريق املقارنة املبارشة 
لسمات البصمة الوراثية

يمكــن مقارنــة عيّنــة مــن البصمــة الوراثيــة تعــود مبــارشة 
ــص  ــالل فح ــذت خ ــة أُخ ــال عيّن ــود، مث ــخص املفق إىل الش
طبــي ســابق أو مــن غــرض شــخيص كفرشــاة األســنان، مــع 
بصمــة وراثيــة مرفوعــة مــن جثــة أو رفــات بــرشي مجهــول 
الهويــة للبحــث عــن مطابقــة. وطريقــة تحديــد الهويــة هــذه 
تُجــرى عــر قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول للبصمــة الوراثيــة منــذ 

عام 2004.

بصمة وراثية مرفوعة من 
جثة أو رفات برشي 

مجهول الهوية

بصمة وراثية مأخوذة من 
أقارب بيولوجين للشخص 

املفقود

I-Familia دليل تفسر النتائجقاعدة بيانات برمجية مقارنة سمات 
البصمة الوراثية

تفسرتحليلتسجيل

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

غرض شخيص

البصمة الوراثية لجثة أو لرفات 
برشي مجهول الهوية

البصمة الوراثية ألقارب 
بيولوجين للشخص املفقود

قاعدة بيانات اإلنرتبول للبصمة الوراثية

نجاح مؤكد منذ عام 2004

املقارنة املبارشة لسمات 
البصمة الوراثية

مقارنة البصمة الوراثية 
ألفراد األرسة

آفاق جديدة اعتبارا من عام 2021

خدمة مقارنة البصمة الوراثية ألفراد األرسة



الرشكاء
ــمات  ــة لس ــة الجنائي ــة للمقارن ــي برمجي ــا Bonaparte، وه ــات I-Familia تكنولوجي ــدة بيان ــتخدم قاع تس
البصمــة الوراثيــة اســتحدثتها رشكــة SMART Research. وتــزود SMART Research اإلنرتبــول بالرمجيــة 

املذكورة وتكفل صيانتها وتقدم الدعم التقني لها.

انظر أيضا
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حماية البيانات
تُعاَمــل بيانــات البصمــة الوراثيــة يف اإلنرتبــول عــر قنــوات اتصــاالت مأمونــة ووفقــا 
ــة  ــة العام ــة والسياس ــارية يف املنظم ــات الس ــة البيان ــة لحماي ــد الصارم للقواع
ــخاص  ــراد أرس األش ــة ألف ــة الوراثي ــمات البصم ــتخدام س ــة باس ــول املتعلق لإلنرتب

املفقودين لفحص البصمة الوراثية العائلية.

ــات  ــار عملي ــم يف إط ــتخدام بياناته ــىل اس ــة ع ــراد األرسة املوافق ــىل أف ــن ع ويتع
البحــث عــىل الصعيــد الــدويل. وال تتضمــن الســمات، التــي تُحــال عــىل شــكل رمــوز 
مكونــة مــن حــروف وأرقــام، أّي بيانــات اســمية. ووفقــا للقانــون األســايس لإلنرتبول 
ــات I-Familia أو  ــدة بيان ــع قاع ــة، ال تجم ــه املنظم ــزم ب ــذي تلت ــاد ال ــدأ الحي ومب
ــة ســمات  ــدان األعضــاء بملكي ــق بالعــرق. وتحتفــظ البل ــات تتعل تســتخدم أّي بيان

البصمة الوراثية التي أحالتها.

ــر  ــن وغ ــخاص املفقودي ــرصا لألش ــة ح ــات مخصص ــدة بيان ــي قاع وI-Familia ه
موصولة بقواعد بيانات اإلنرتبول الجنائية.

ما يمكنكم القيام به
ــن يف  ــن املخول ــرصا للموظف ــص ح ــات I-Familia مخص ــدة بيان ــول إىل قاع الوص
ــات  ــجع األرُس واملنظم ــول، ونش ــة لإلنرتب ــة العام ــة يف األمان ــة الوراثي ــدة البصم وح

اإلنسانية وأجهزة الرشطة يف العالم أجمع عىل تغذيتها.

أرُس األشــخاص املفقوديــن ورابطــات البحــث عــن هــؤالء األشــخاص: إذا   •
ــات مــن البصمــة الوراثيــة العائليــة مــن أجــل  كنتــم ترغبــون يف اإلســهام بعيّن
ــة  ــة الوطني ــال بالرشط ــى االتص ــات I-Familia، يرج ــدة بيان ــا يف قاع مقارنته

من أجل التنسيق مع املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول يف بلدكم.

ــول يف  ــي لإلنرتب ــزي الوطن ــب املرك ــال باملكت ــى االتص ــة: يرج ــزة الرشط أجه  •
بلدكم.

ــال  ــم أو إرس ــة طلبك ــى إحال ــول: يرج ــة لإلنرتب ــة الوطني ــب املركزي املكات  •
.I-24/7 البيانات إىل وحدة اإلنرتبول للبصمة الوراثية عر منظومة

Bonaparteحماية البيانات قواعد البيانات

لجنة الرقابة عىل 
محفوظات 

اإلنرتبول البصمة الوراثية
الوثائق 
القانونية

http://www.bonaparte-dvi.com
https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/DNA
https://www.interpol.int/How-we-work/Databases
https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework/Data-protection
https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents
https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF


نبذة عن اإلنرتبول 

ــه  ــة يف بلدان ــزة الرشط ــن أجه ــول يف تمك ــل دور اإلنرتب يتمث
ــر  ــة ع ــة الجريم ــا ملكافح ــل مع ــن العم ــاء الـــ 194 م األعض
ــدى اإلنرتبــول قواعــد  ــا. ول ــر أمان ــم أكث ــة وجعــل العال الوطني
ــن  ــن املجرم ــة ع ــات رشطي ــن معلوم ــة تتضم ــات عاملي بيان
والجرائــم، ويقــدم الدعــم يف مجــايل العمليــات واألدلــة الجنائيــة، 
ــف هــذه القــدرات  ــب. وتُوظَّ ــل والتدري ويوفــر خدمــات التحلي
ــة:  ــج عاملي ــة برام ــم ثالث ــم وتدع ــاء العال ــة يف أنح الرشطي
ــة  ــة املنظم ــيرية، والجريم ــة الس ــاب، والجريم ــة اإلره مكافح

والناشئة.
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