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تحديد هوية األشخاص المفقودين عن طريق االستخدام األمثل لقاعدة بيانات : الموضوع

 I-FAMILIAاإلنتربول 

 

تها في دورإن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، المجتمعة 

 ،2022تشرين األول/أكتوبر  21إلى  18في نيودلهي )الهند( في الفترة من  90الـ 

ضايا بقاألشخاص المجهولي الهوية ذوي الصلة وبتزايد عدد الرفات البشري  إقرارا منها

الهجرة الجماعية في العالم، وباالتجار بالبشر في البلدان األعضاء  ، وبحركةأشخاص مفقودين

 في اإلنتربول،

 التحقيقات في قضايا أشخاص مفقودين األعضاء البلدان  العديد منلدى أن  تالحظوإذ 

 ،الوطنية فقط منظوماتهارفات بشري يتعذر تحديد هوية صاحبه باستخدام يمكن حلها و

وصي ي خبراء اإلنتربول المعني برصد تقنيات البصمة الوراثيةفريق علما بأن  وإذ تأخذ

بأن تشمل جهود تحديد الهوية الجميع بالتساوي بصرف النظر عن المستوى االقتصادي 

 ،فقدانهظروف عرقي أو للشخص المعني أو انتمائه ال

 اثيةورالبصمة ال لملفاتخبرة اإلنتربول الطويلة في مجال المقارنة المباشرة ب وإذ تذّكر

ألشخاص مفقودين ببيانات متعلقة برفات بشري مجهول الهوية مخزنة في قاعدة بيانات 

ع على وبأن اإلنتربول للبصمة الوراثية،  البيانات و اتبتلك الملف تزويد اإلنتربولالبلدان تُشجَّ

 ،على حد سواء

جمع ببأن اإلنتربول يوصي، في غياب البصمة الوراثية لشخص مفقود،  أيضا وإذ تذّكر

 الوطنية واإلجراءات السارية، للقوانينومقارنة ملفات البصمة الوراثية ألفراد أسرته وفقا 

 وعهاالفريدة من ن لبصمة الوراثية لألشخاص المفقوديناعلى أن قاعدة بيانات  شددتوإذ 

I-Familia  لىعمساعدة البلدان األعضاء  فعاليتها فيأثبتت  2021في عام  أطلقها اإلنتربولالتي 

 ،لذوي القربىفحص البصمة الوراثية عن طريق مفقودين أشخاص  تحديد هوية
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ل في بيانات البصمة الوراثية أن  وإذ تضع في االعتبار  I-Familiaألفراد األسر تُسجَّ

قواعد بيانات اإلنتربول وبدون اتصال ب بدون معلومات اسمية ألغراض غير جنائية فقط،

 ،ألغراض التحليل الجنائي تحالبيانات البصمة الوراثية التي بدون مقارنة مع الجنائية و

وخبرة اإلنتربول في مجال تفسير نتائج مقارنة البصمة  I-Familiaعلى أن  وإذ تشدد

 الوراثية متاحتان لجميع البلدان األعضاء،

ان األعضاء، للبلد التحقق العلمي والشفافية أن اإلنتربول، لتوفير دليل على وإذ تعتبر

تقوم  الذياألساس المنطقي العلمي  بشأنخاضعة للتدقيق من قبل النظراء علمية ر مقالة نش

 ،I-Familiaعليه 

لألهمية الحاسمة التي تكتسيها بيانات البصمة الوراثية الدقيقة لتعزيز فعالية  وإدراكا منها

I-Familia ن ع فقودينألشخاص محل القضايا العالقة  على الحد األقصى من أجل المساعدة على

 ،لذوي القربىفحص البصمة الوراثية طريق 

ضرورة التقيد بالتشريعات واإلجراءات الوطنية عند مشاطرة ملفات البصمة  وإذ تدرك

 الوراثية،

بشكل فاعل وال سيما عن  I-Familiaبالبلدان األعضاء إلى استخدام قاعدة البيانات  تهيب

 طريق:

 ا لم قضاي في لرفات بشري مجهول الهوية اإلحالة المشروعة لملفات بصمة وراثية

 تَُحّل على الصعيد الوطني؛

  بصمة وراثية ألقارب بيولوجيين ألشخاص مفقودين اإلحالة المشروعة لملفات

 لم تَُحّل على الصعيد الوطني؛في قضايا  تجري بشأنهم تحقيقات

 وتماشيها مع الشروط القانونية والفنية  دقة البيانات وتحديثها بانتظام التأكد من

 ؛I-Familiaالمعروضة بالتفصيل في السياسة العامة لـ 

 إذا وردت إشارة منة ياإلجابة بسرعة ودقة على طلبات المعلومات اإلضاف I-Familia 

 ؛بيولوجي محتملعن تقارب 

في بذل المساعي الالزمة في مجالي  ،عند االقتضاء ،أن تنظر البلدان األعضاء تطلب

ن ملفات ليصبح ممكنا تخزي، القوانين الساريةالتشريعات والسياسة العامة، بما في ذلك تعديل 

 لتحقق قاعدة البيانات هذه أغراضها على نحو أفضل. I-Familiaالبصمة الوراثية ومقارنتها في 

 

 اعتُمد


