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الصفحة1/

إحالة آثار بصمات األصابع المرفوعة من مسارح الجرائم إلى وحدة تبين
بصمات األصابع في األمانة العامة لإلنتربول
------------------------------------------------------------------------

الغرض من هذه اإلرشادات


ُوضعت هذه اإلرشادات ملساعدة البلدان األعضاء يف حتسني نوعية وكمية آثار بصمات األصااب املرفوعاة ا
ادرو يف تبو ااة اإلنرتب ااول للتب ااني ا ي لبص اامات األص اااب ( )AFISألغا اراب الب ا ا
س ااارر اما ارادر ال ااظ م ا ب
والتخزي .
الهدف من إحالة بصمات األصابع إلى اإلنتربول






متوقااك كميااة ونوعيااة املعلو ااات املخزنااة يف تبو ااة التبااني ا ي لبصاامات األصاااب علا
األعضاء يف املتبمة بيانات.

ااا حتيلا البلاادان

فإذا أحالت هذه البلدان بصمات أصاب تدنية التوعياة فاإن عملياات التقصاي لا مقاون دقيقاة با غا
ممقتااة يف بعااا األحيااان .و ذا أحالاات عااددا قلاايال تنااا ف ااإن نت ااادس التقصااي س ااتقون س االبية يف أغل ا
األحيان بسب عدم كفاية املعلو ات يف املتبو ة .
وباختص ااارإ ف االن إحال ااة رمي ااات ربي اارة م اان البيان ااات دات ال وعي ااة الجي اادة ا ا د إل ااى د ااادة ع اادد
المطابقات التي ت جم ع ها.
إحالة آثار بصمات األصابع المرفوعة من مسارح الجرائم

.1

يتبغ ااي للبل ااد املعا ا جا اراء مق ااس س ااب ث ااار بص اامات األص اااب املرفوع ااة ا ا س ااارر اما ارادر يف قواع ااد
البيانا ااات ا ليا ااة والوطتيا ااة ويف بلا اادان أ ا اار (أي البلا اادان الا ااظ أبا اارم امفاقا ااات عنا ااا ث ا ا امفا اااقي با ااروم
( )PRÜMوشيتغني (.))SCHENGEN

.2

سارر امرادر فقط ذا التزم البلاد الاذي
ستقب األ انة العا ة لإلنرتبول آثار بصمات األصاب املرفوعة
حييلنا مبا ورد أعاله و ذا كان يُشتب يف أن رمق امرمية هو شخس أجتيب.

.3

ال مفرب األ انة العا ة لإلنرتبول أي قيود متعل بتوع امرمياة عتاد ا متلقا آثاار بصامات األصااب املرفوعاة
سارر امرادر ومعمد ىل عا لتنا.

.4

اعتمادت وحادة مباني بصامات األصااب يف األ اناة العا اة لإلنرتباول عياارا غا رقماي لقا ال ميقا قباول
آثااار بصاامات األصاااب ال ذا كان اات متضاام سااتة عال ااات ممي اازة عل ا األق ا وه ااو ااااد األد ال ااذي
متطلب تبو ة التبني ا ي لبصمات األصاب .

الصفحة2/

.5

ميق حالة آثار بصمات األصاب املرفوعة

.6

ال ميق لأل انة العا ة لإلنرتبول أن مقب آثار بصمات األصاب الظ ُحتال بواسطة الفاكس.

.7

جي ا أن مقااون الوثيقااة املصاادر ااا الوثيقااة األصاالية أو نسااخة فوموغرافيااة عتنااا ذات نوعيااة جياادة جاادا.
مقّب أو مصغَر.
ويتبغي أال َ

.8

يقتضا ااي دراو آثا ااار بصا اامات األصا اااب املرفوعا ااة ا ا س ا اارر اما اارادر و قارنتنا ااا بشا ااق ص ا ا ي التقيا ااد
باملتطلبات التالية:
8.1

يتبغي عطاء ك أثر بصمة وك صورة فوموغرافية ر ز مبني اص ب

8.1

يتعني حالة آثار بصمات األصاب عل شق صورة بتس  JPEGأو

8.1

يتعني مصوير األثر مبقيا .1:1

8.1

يتبغااي أن مقااون القثافااة التقطيااة للصااورة الورقيااة الرقميااة  055نقطااة يف البوصااة ( )DPIعلا األقا
ويست س أن مقون  1111ذا أ ق .

8.1

يتبغااي أن مقااون الصااورة اليااة ا التتقاايط ( )pixilationعتااد التباار لينااا بواسااطة عدسااة عياريااة
لبصمات األصاب .

8.1

جي أن يبنر بوضور يف الصورة قيا بالبوصات أو بالستتيمرتات وجيا أن يقاون ضام با رة
سرر امرمية والذي جيري مصويره.
الرتكيز نفسنا الظ يبنر فينا األثر املرفوع

8.1

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

1.1

يتبغاي بشااق عاام أن مبلااا القثافاة التقطيااة للصااور البيضااء والسااوداء  8بات ( )bitsومُقبا الصااور
امللونة ذا كانت كثافتنا التقطية  42بت عل األق .

NIST

8.8

جي االحتفاظ بالصور السالبة

1..8

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


.8

سارر امرادر لقرتونيا أو عل شق نسخة ورقية.

دون جراء أي معديالت علينا.

انبر التذيي .1

يرج ا أ ااذ العلاار ب ن ا ال ميق ا مقصااي آثااار بصاامات األصاااب ا الااة بتس ا  JPEGعااّب بوابااة اإلنرتبااول
ملتبو ااة التبااني ا ي لبصاامات األصاااب الااظ مشااق أساارع وساايلة إلحالااة بصاامات األصاااب و قارنتنااا يف
قاعدة بيانات اإلنرتبول ملتبو ة التبني ا ي لبصمات األصاب .

الصفحة3/

 .1.إلحالااة آثااار بصاامات األصاااب بتس ا  JPEGساالبيات عدياادة ميق ا مفادينااا عتااد حالتنااا بتس ا
وهي التالية:
 عدم قانية جراء املقارنة بشق آي (عّب بوابة تبو ة التبني ا ي لبصمات األصاب ) اااجة ىل زيد العم اليدوي ملعا لة البصمات اااجة ىل زيد الوقت لذل املشقالت اإلضافية املتعلقة بتوعية الصورة مبااا أن الصااور ذات التوعيااة امياادة بتسا ( JPEGأي باااا ر والقثافااة التقطيااة املتاساابني) مقااونيف أغل ا األحيااان لفااات كب ا ة اا اار يتعااذر عل ا املقت ا املركاازي الااوط حالااة عاادة صااور
لبصمات األصاب يف رسالة واحدة.

،NIST

.11

ختَزن مجي آثار بصمات األصاب يف تبو ة التباني ا ي لبصامات األصااب يف األ اناة العا اة لإلنرتباول
وجتري قارنتنا جبمي البصمات العشرية/البصمات اخلفية القدمية وااديثة املخزنة يف املتبو ة.
لديا إلباال األ اناة العا اة لإلنرتباول ذا مت

.12

يتعني عل البلد املصدر الذي حيي ا ثاار االحتفااظ بسا
مبني هذه ا ثار أو ذا ُحلت القضية.

.13

يتعااني ذا أ قا حالااة مفاصااي القضااية مبااا يف ذلا املقااان الاذي عُثاار فيا علا ا ثااار والوساايلة الااظ
استُخد ت لرف /مبن البصمات و ا ذا كانت الصورة تاسبة منة اللون/االجتاه.

.14

يوصا بشاادة بت ديااد ر ااز هاااهر ثااار بصاامات األصاااب املرفوعاة ا ساارر امارادر حااإ ذا حصاالت
مطابقااة يف تبو ااة اإلنرتبااول للتبااني ا ي لبصاامات األصاااب ياازَود البلااد الااذي أحااال ا ثااار باملعلو ااات
الص ي ة.

الصفحة4/

است تاجات






ن التقيااد بالقواعااد الااظ وردت يف هااذه اإلرشااادات ساايتي لوحاادة مبااني بصاامات األصاااب يف األ انااة العا ااة
لإلنرتبااول عا ل اة آثااار بصاامات األصاااب املرفوع اة ا س اارر اماارادر عل ا الت ااو املتاس ا وحتسااني نوعيااة
اخلد ات الظ مقد نا ىل البلدان األعضاء.
ل معا األ اناة العا اة لإلنرتباول أي آثاار لبصامات األصااب املرفوعاة ا ساارر امارادر ذا مل يتقياد البلاد
الطال باملعاي املذكورة أعاله عتد حالتنا.
س ااتو َج ىل البل ااد الطالا ا رس ااالة متعلا ا بتوعي ااة ا ث ااار ال ااظ أحيل اات مش اارر فين ااا األ ان ااة العا ااة لإلنرتب ااول
عا لة هذه ا ثار.
األسبا الظ متتعنا
ن ا أن مساااعدكر هااذه الوثيقااة امل اوجزة يف أداء نااا قر اليو يااة ونتطل ا ىل مقاادم املساااعدة لقاار يف ااا
يتعل بت سني طريقة حالة لفات بصمات األصاب .
و ذا احتاجات وحادات بصامات األصااب يف بلادانقر ىل أي علو اات بشا ن مباادل لفاات بتسا
أو  NISTف ج ا ا ا ااتقر أن مطلب ا اوا لين ا ااا االمص ا ااال بوح ا اادة مب ا ااني بص ا اامات األص ا اااب يف األ ان ا ااة العا ا ااة
لإلنرتبول.
JPEG

ونتطل ىل ملقي املزيد استمارات بصامات األصااب ذات التوعياة اميادة ومزويادكر يف املقابا مبزياد ا
املطابقات اإلجيابية التامجة ع بصمات األصاب الظ حتيلوهنا.
ونشقركر عل حس معاونقر.
لالتصال
وحدة تبيّن بصمات األصابع
فرع التبني
املتبمة الدولية للشرطة امتادية (اإلنرتبول)
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon France

اهلامك:
الفاكس(33) 4 72 44 76 45 :
الّبيد اإللقرتويos-ftd-idfp@gs.igcs.int :
(33) 4 72 44 71 94

المرفقات :التذيي

1

الصفحة5/

التذ يل

8

املنر حتديد ر ز هاهر ثار بصمات األصاب املرفوعة
ذل غالبا ا يشق عتصرا حامسا لقبول عا لة هذه األدلة.
 .8أثر بصمة صب رفوعة

سارر امرادر وموثيقنا عل الت و املتاس

سرر جرمية حمدد بشق سيئ (املقيا غ

توفر) -

ألن

نوعية سيئة

الرسر ألك



سرر جرمية قيا هاهر ولق التبام املستخدم ليس واض ا (أي
 .8أثر بصمة صب رفوعة
بوصة/ستتيمرت ويبنر الر ز الذي يتي مبني أثر بصمة اإلصب ( – )Nr. 3.1نوعية سيئة
الرسر باء



الصفحة6/

 .8أثر بصمة صب رفوعة
أثر بصمة اإلصب ( .)Nr. 1.4نوعية

سرر جرمية

الرسر جير

جيدة

قيا هاهر بالتبام املرتي ويبنر أيضا الر ز الذي يتي مبني



