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إج%%راءات ت%%شغيلية موح%%دة بغي%%ة إج%%راء تق%%صيات منتظم%%ة ب%%شأن ب%%صمات األص%%ابع والب%%صمات   : الموض''وع
 المجهولة المرفوعة من مواقع الجرائم في قواعد بيانات األنتربول) الدنا(الوراثية 

 
 15  إل%ى 11 ف%ي س%نغافورة م%ن    78 أنترب%ول المنعق%دة ف%ي دورته%ا ال%ـ      -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج  

  ،2009أآتوبر /تشرين األول

 ال%دور اله%ام ال%ذي تلعب%ه قواع%د بيان%ات األنترب%ول الخاص%ة بب%صمات األص%ابع                     إذ تضع ف'ي اعتباره'ا     
في الكشف عن الجرائم وتبين الفارين، من خالل مقارن%ة البيان%ات المح%صَّلة م%ن      ) الدنا(والبصمات الوراثية   

  وبصماتهم الوراثية، مسارح الجرائم ببصمات أصابع مجرمين معروفين

والب%صمات الوراثي%ة ل%ن تكون%ان مفي%دتين      ب%صمات األص%ابع     أن قاع%دتي بيان%ات       إذ تضع في اعتبارها   
 إال إذا غذيتا بقيود حديثة ومالئمة،

 التط%%ور الكبي%%ر ال%%ذي ش%%هدته قواع%%د بيان%%ات األنترب%%ول الخاص%%ة باألدل%%ة الجنائي%%ة، وض%%رورة      إذ تق''ر
  البيانات هاته ليشمل جميع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، توسيع نطاق الوصول إلى قواعد

 بأن تبادل بيانات األدلة الجنائية وخزنها في قواعد البيانات هاته ق%د ي%شكالن ع%امال حاس%ما                   إذ تعترف 
 في آشف الجرائم على الصعيدين الدولي والوطني، 

ات الوراثي%ة س%تكون عظيم%ة        من أن تغذية قاعدتي بيانات بصمات األصابع والبصم        إذ هي على يقين   
  في مكافحة اإلجرام الدولي، البلدان األعضاءالفائدة لجميع 

  ضرورة االمتثال للتشريعات الوطنية عند تبادل بيانات األدلة الجنائية، إذ تضع في اعتبارها

 :  على ما يليالمكاتب المرآزية الوطنية تحث
االتصال بالسلطات المختصة ف%ي آ%ل بل%د بغي%ة ت%شجيع وض%ع إج%راءات ت%شغيلية موح%دة عل%ى                        .1

الم%%ستوى ال%%وطني ل%%ضمان أن تق%%وم أجه%%زة إنف%%اذ الق%%انون ف%%ي البل%%دان األع%%ضاء بتب%%ادل بيان%%ات   
ب%%%صمات األص%%%ابع والب%%%صمات والوراثي%%%ة وتح%%%ديثها بانتظ%%%ام وذل%%%ك لمقارنته%%%ا م%%%ع البيان%%%ات     

ويتع%%ين أن تت%%ضمن جمي%%ع ب%%صمات األص%%ابع  . ج%%ل المقارن%%ة م%%ستقبالالموج%%ودة ولخزنه%%ا م%%ن أ
والب%%صمات الوراثي%%ة المرفوع%%ة م%%ن مواق%%ع ج%%رائم ل%%م ي%%تم الك%%شف عنه%%ا، ف%%ضًال ع%%ن ب%%صمات    

 األصابع والبصمات الوراثية المأخوذة من مجرمين ينتمون إلى بلدان أخرى؛
أمان%%ة ص%%ول إل%%ى قواع%%د بيان%%ات التن%%سيق م%%ع أجه%%زة إنف%%اذ الق%%انون ف%%ي بل%%دانها بغي%%ة تح%%سين الو  .2

 وبالنسبة لبصمات األص%ابع عب%ر       I-24/7 بواسطة بوابة الدنا على لوحة تحكم        األنتربول العامة 
وس%%يلة التق%%صي اآلل%%ي   عل%%ى  )AFIS( األص%%ابعمنظوم%%ة التب%%ين اآلل%%ي لب%%صمات    بواب%%ة بري%%د  
 ؛)E-ASF(اإللكترونية 

 بغي%%ة األنترب%%وليير التقني%%ة الت%%ي أوص%%ى به%%ا اتخ%%اذ آاف%%ة الت%%دابير الالزم%%ة ل%%ضمان التقي%%د بالمع%%ا .3
تي%%سير التب%%ادل ال%%دولي لب%%صمات األص%%ابع والب%%صمات الوراثي%%ة م%%ن أج%%ل التع%%اون ال%%شرطي         

ويمك%%%%ن االط%%%%الع عل%%%%ى مع%%%%ايير األنترب%%%%ول عل%%%%ى موق%%%%ع المنظم%%%%ة عل%%%%ى الوي%%%%ب     . ال%%%%دولي
www.interpol.int . 
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