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مقّدمة
تزوير وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة هو عنصر أساسي يدخل يف صميم عمليات هتريب املهاجرين، 
واالجتار باألشخاص، وحترك اإلرهابيني، وتسهيل هتريب املخدرات واألسلحة وغريها من البضائع، 
بل وكل أشكال التزوير. فالوثائق املزورة هي اليت تسّهل ارتكاب جرائم عرب احلدود مبختلف 
أنواعها. وهي تشمل الوثائق اليت يتحصل عليها املعين بطريق التزوير، أو اليت تصدر بصورة غري 

شرعية أو املزورة أو املغشوشة.

والوثائق املَؤمَّنة هي الوثائق اليت تتضمن يف داخلها مسات تأمينية تكفل محاية قيمة الوثيقة. وحتتوي 
كثري من وثائق اهلوية على مسات تأمينية، مثل جوازات السفر وبطاقات اهلوية ورخص القيادة. 
االجتماعي،  الضمان  وبطاقات  النقد،  أوراق  تشمل  املَؤمَّنة  الوثائق  على  أخرى  أمثلة  وهناك 

وتأشريات السفر وتذاكر اليانصيب.. إخل.

أما وثائق اهلوية فهي أّي وثائق ميكن أن ُتستعَمل يف التحقق من جوانب اهلوية الشخصية لشخص 
ما. وتشترط بعض البلدان على األشخاص محل بطاقة هوية تصدرها احلكومة، يف حني أّن بلدانًا 

أخرى ميكن أن تقبل رخصة القيادة باعتبارها وسيلة فعالة إلثبات اهلوية.

ألمن  حيوي  أمر  هو  جنائيًا  حتليليًا  فحصًا  الوثائق  فحص  بأن  العامل  بلدان  من  كثري  ويعترف 
عمليات اهلجرة ومراقبة احلدود، ولدى هذه البلدان مرفق حتليلي جنائي لفحص تلك الوثائق. 
ورغم أّن القدرة على اكتشاف الوثائق املزورة وتوزيع املعلومات عنها أمر حيوي ألمن احلدود، 
فإّن هناك بلدانًا ال تزال تفتقر إىل هذه القدرة. كما أّن هناك نقصًا يف وعي العاملني يف جمال 
العدالة اجلنائية ذوي الصلة باملنافع اليت قد تنشأ عن فحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا يف مساعدة 

مرافق مراقبة احلدود واهلجرة.

وجرت العادة على أن تكون وحدات التحليل اجلنائي املختصة بفحص الوثائق جزءًا من خمتربات 
علوم التحاليل اجلنائية. وهذه الوحدات تفحص وتقارن خطوط اليد، واآللة الكاتبة، وعمليات 
تتضّمن مسات  ال  أو  تتضّمن  قد  اليت  الوثائق  من خصائص  ذلك  وغري  احلرب،  وأنواع  الطباعة، 
تأمينية. ومن أجل كشف الوثائق املزورة سواء أكانت وثائق هوية أم وثائق مَؤمَّنة، أقامت بلدان 
عديدة هياكل إضافية متخصصة. وغالبًا ما تكون هذه اهلياكل تابعة لوكاالت اهلجرة ومراقبة 

احلدود ويكون مقرها يف مرافق الدخول إىل البلد.
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البلدان بقدرة فائقة على فحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا سواء يف املختربات  ويتمتع بعض 
القومية لعلوم التحاليل اجلنائية أو يف إدارات اهلجرة أو مراقبة احلدود. ويف بلدان أخرى متلك 
إدارات اهلجرة ومراقبة احلدود قدرات حتليلية جنائية أقل؛ وهنا ُتجرى الفحوص املتقّدمة للوثائق 
يف خمترب علوم التحاليل اجلنائية الوطين. بل إّن هناك بلدانًا أخرى تعتمد اعتمادًا كاماًل على هذه 

املختربات الوطنية يف فحص كل أنواع الوثائق وحتليلها.
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هدف الدليل ونطاقه وهيكله
املقصود من الدليل احلايل هو أن يستعمله املوظفون يف كل من البلدان املاحنة واملستفيدة يف 
جهودها الرامية إىل تصميم وإنشاء وتعزيز قدرات فحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا وتوزيع 

املعلومات عنها.

والوثائق  اهلوية  وثائق  الوثائق، يشمل  إزاء عملية فحص  ُيّتبع  واهلدف هو عرض هنج جامع 
املَؤمَّنة وغريها من الوثائق اخلالية من أّي مسات تأمينية.

ويهدف الدليل إىل تقدمي مساعدة عملية لبناء أو حتسني قدرات فحص الوثائق فحصًا حتليليًا 
احلدود و)ب(  ومراقبة  اهلجرة  )أ( وكاالت  اخلدمات:  مقدِّمي  فئات  من  فئتني  لدى  جنائيًا 
األساسية  البنية  قدرة  تعزيز  اجلنائية. وهو يشمل عدة مستويات من  التحاليل  خمتربات علوم 
ابتداء من القدرة األساسية إىل القدرة املتقدمة. ويرّكز الدليل على مهارات العاملني واملؤهالت 
الدراسية الالزمة لفحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا وتقدمي شهادات أمام املحاكم، وتوجيه 
حتذيرات استخباراتية وتوفري التدريب. كما أنه يشمل توصيات عن املعدات التحليلية اجلنائية، 
واملجموعات املرجعية وقواعد البيانات إىل جانب إرشادات عامة بشأن تصميم مرفق فحص 
أنه جمرد  الدليل على  أن يستعمل هذا  ينبغي  اجلنائي وإنشائه وصيانته. وال  التحليلي  الوثائق 
قائمة باملعدات واملواد اليت جيب احلصول عليها بل على أنه أداة ُتعني على تعزيز القدرة يف جمال 

فحص الوثائق.

وهذا الدليل يكمل دلياًل آخر أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بعنوان 
املهارات املطلوب توافرها لدى العاملني واملعدات الالزمة ملختربات علوم التحاليل الشرعية)1(   
التفصيلية عن  التحاليل الشرعية ويتضمن مزيدًا من املعلومات  الذي يشمل مجيع ختصصات 

فحص الوثائق.

وسيكون للمعلومات الواردة يف هذا الدليل أكرب تأثري إذا ُأجرَي تقييٌم دقيق للموارد واملعدات 
املوجودة قبل تعزيز القدرات؛ إىل جانب اتباع هنج َتدرُّجي حيال شراء املعدات اجلديدة أو 

 United Nations Office on Drugs and Crime, Staff skill requirements and equipment  )1(   
recommendations for forensic science laboratories, ST/NAR/1/Rev.1, 2010
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أّن  البيانات. يضاف إىل ذلك  املشتراة وقواعد  املعدات  احلديثة؛ وتوفري موارد كافية لصيانة 
من الواجب تشجيع العاملني يف هذا املجال على تطوير قدراهتم )مثاًل باالشتراك يف عضوية 
مجعيات علمية أو حضور اجتماعات مهنية أو تقدمي التدريب والبحث واملنشورات( واالشتراك 

يف اختبارات الكفاءة ذات الصلة باملوضوع.

وأخريًا فإّن أمهية اجلمع بني التعليم والتدريب النظري والعملي واخلربة يف جمال فحص الوثائق 
أن حيل حمل  الذاتية  الدراسة  من  قدر  أّي  يستطيع  فال  بيان.  إىل  حيتاج  ال  واضحة وضوحًا 
التدريب السليم واخلربة العملية املكتسبة بالعمل إىل جانب فاحص وثائق مؤهَّل ومعَترف به. 
كما جيب إبراز أمهية أفضل املمارسات. وحىت إذا مل تكن املختربات تنوي طلب اعتمادها فإّن 

تدابري ضمان اجلودة تعترب جزءًا ال يتجزأ من عملها وجيب التشجيع عليها يف مجيع املراحل.

النظريات  تتبعها أربعة مرفقات. وإذا كان كثري من  الدليل إىل أربعة أقسام رئيسية  وينقسم 
املفترضة واملعدات وتقنيات الفحص املذكورة تستعمل يف سياق مجيع عمليات فحص الوثائق 
فحصًا حتليليًا جنائيًا، فإّن مادة الدليل قد ُوضعت بطريقة تعكس االختالف بني فحص وثائق 
اهلوية والوثائق املَؤمَّنة وفحص الوثائق األخرى اخلالية من أّي مسات تأمينية )الوثائق غري املَؤمَّنة(.

ويلقي القسم 1 نظرة عامة على عملية فحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا؛

ونطاق  العاملني،  بالتفصيل  ويتناول  الوثائق  لعملية فحص  األربع  املراحل   2 القسم  ويعرض 
اخلدمات وحدود العملية؛

ويشمل القسم 3 املهارات املطلوب توافرها لدى املوظفني، مع توصيات باملعدات الالزمة لكل 
مرحلة من املراحل األربع )وهذا القسم تستكمله املرفقات من 1 إىل 4(؛

حتليليًا  فحصًا  الوثائق  بفحص  مرفق خمتص  تصميم  بشأن  عامة  إرشادات   4 القسم  ويعطي 
جنائيًا، وإنشاء هذا املرفق وصيانته.

املرفق 1 يقدم تفاصيل عن املعدات الالزمة للمراحل األربع؛
املرفق 2 يقدم قائمة بأمساء بائعي املعدات؛

املرفق 3 يقدم اخلطوط العامة لدورة تدريبية من أجل تعزيز القدرات يف املراحل األربع؛
املرفق 4 يقترح كتبًا ومواد مرجعية وقواعد بيانات.
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 1-  نظرة عامة على عملية الفحص التحليلي 
اجلنائي للوثائق

يلقي هذا القسم نظرة عامة على البنية األساسية الالزمة لفحص الوثائق، وعلى املراحل األربع 
يف عملية الفحص، واملناهج واألساليب املتبعة يف فحص الوثائق.

1-1-  البنية األساسية لفحص الوثائق
تأيت خدمات فحص الوثائق يف أغلبها من نوعني من مقدمي هذه اخلدمات:

االحتاد  به  أوصى  الذي  للنهج  وفقًا  )وذلك  احلدود  ومراقبة  اهلجرة  •  وكاالت   
األورويب(

خمتربات التحاليل اجلنائية  •  

ختتلف أولويات هذين النوعني من املرافق: فمهّمة وكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود هي حتديد 
صحة وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة، أما خمتربات التحاليل اجلنائية فتضطلع بطائفة أنشطة أوسع 
ختتلف حبسب املطلوب يف كل حالة على حدة وحبسب املهّمة أو نطاق اخلدمات اليت تؤديها 
املَؤمَّنة إىل  والوثائق  اهلوية  وثائق  اجلنائية تفحص  التحاليل  الوثائق. فمختربات  وحدة فحص 
جانب الوثائق األخرى غري املَؤمَّنة. ورغم هذا الفارق، فإّن من املهّم إقامة اتصال وثيق بني 

هذين النوعني من مقدمي اخلدمة، واإلبقاء على هذا االتصال الوثيق.

املراحل  التايل  الشكل  ويبني  مراحل.  أربع  إىل  مشبوهة  وثيقة  فحص  عملية  تقسيم   وميكن 
مقدمي  من  النوعني  هذين  بواسطة  للوثائق  اجلنائي  التحليلي  الفحص  عملية  ويقسم  األربع 

اخلدمة.
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الشكل 1- مراحل الفحص التحليلي اجلنائي للوثائق حبسب مقدم اخلدمة

بواسطة إدارة الرقابة على اهلجرة 
واجلوازات واحلدود

بواسطة خمترب التحاليل اجلنائية

املرحلة 4

املرحلة 3

املرحلة 2

املرحلة 1

•  يعكس احلجم النسيب الذي تشغله كل مرحلة يف كل نوع من نوعي املرافق العدَد   
النسيبَّ للموظفني العاملني يف املرحلة املعنية؛
"أولية" تشري إىل عمليات الفحص املبدئي؛  •  

أكثر  معدات  فيها  تستخدم  تفصياًل  أكثر  فحص  عمليات  إىل  تشري  •  "متقدمة"   
تقدمًا؛

•  "متخصصة" تشري إىل إجراء فحص كامل للوثيقة.  

1-2-  مراحل عملية الفحص
إذا كان الفحص التحليلي اجلنائي للوثائق مفيدًا يف إرشاد ودعم التحقيقات اجلنائية وأنشطة مراقبة 
احلدود فإّنه يستطيع أيضًا أن يوّلد بيانات مفيدة عن طرائق تزوير الوثائق وحتويرها. ومجع هذه 
البيانات وحتليلها ميكن أن يوّلدا معلومات عن االجتاهات والتهديدات اجلديدة يف جماالت اجلرمية 
اليت تتطور بسرعة كبرية جدًا. واستنادًا إىل هذه املعلومات ميكن تصميم التدابري املضادة املناسبة 

واستراتيجيات املنع )مثل إدراج مسات تأمينية جديدة من أجل حتسني محاية الوثائق الرمسية(.

وميكن تلخيص عملية فحص وثيقة كما يلي:

ُتفرز وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة يف وكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود يف املرحلة 1 )األولية( 
حيث ميكن احلكم على مدى صحة هذه الوثائق استنادًا إىل مساهتا التأمينية األولية. فإذا تبني 
التايل يف  الفحص  إجراء  أمكن  املَؤمَّنة  الوثيقة  أو  اهلوية  وثيقة  التأكد من صحة  إمكان   عدم 

متخصصة

متقدمة

أولية

متخصصة

متقدمة

أولية
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األولية  التأمينية  للسمات  أدق  فحصًا  جيرون  املرحلة  هذه  فموظفو  )املتقدمة(.   2 املرحلة 
واملتقدمة. ويقدم موظفو املرحلة 3 )املتخصصة( تأكيدًا بصحة الوثيقة استنادًا إىل السمات 

التأمينية األولية واملتقدمة، وغري ذلك من التفاصيل.

إن الوثيقة اليت تدخل خمترب علوم التحاليل اجلنائية، سواء أكانت وثيقة هوية أم وثيقة مَؤمَّنة 
أم وثيقة غري مَؤمَّنة تسلك مسارًا مماثاًل: فالوثيقة تدخل املخترب عند املرحلة اليت توصف بأهنا 
أّويل بواسطة فاحص من  السابق، حيث جيرى عليها فحص  الشكل  املرحلة 2 )األولية( يف 
املستوى األساسي. أي أّن الفرز اخلاص باملرحلة 1 ال جيرى يف خمترب التحاليل اجلنائية إذ أّن 
الوثيقة املقدمة يكون قد سبق تصنيفها خارج املخترب بأهنا وثيقة مشبوهة. فإذا كان من املطلوب 
إجراء فحص آخر للوثيقة فإهنا ُترَسل إىل الفحص يف املرحلة 3 )املتقدمة( اليت تستخدم معدات 
أكثر تقدمًا. ويف املرحلة 4 )املتخصصة( يستخدم فاحصو الوثائق معدات متخصصة للمساعدة 

على إبداء رأي أو استخالص معلومات ألغراض التحقيق أو ألغراض االستخبارات.

ويعرض القسم 2 بالتفصيل نطاق خدمات املراحل األربع.

1-3-  مناهج وأساليب فحص الوثائق
يهدف فحص املغشوش من وثائق اهلوية املزورة والوثائق املَؤمَّنة وغري املَؤمَّنة وإجراء حتليل هلا، 

إىل ما يلي:
الكشف عن الوثائق املزورة )اليت حلقها حتوير أو تزييف(؛  •  

تقرير مدى صحة السمات التأمينية؛  •  
تقرير مدى صحة الوثائق مبقارنتها باملعايري املعروفة؛  •  

حتديد صاحب التوقيعات؛  •  
التعرف على األساليب املستعملة يف حتوير الوثائق وإنتاج الوثائق املزورة؛  •  

توفري معلومات استخباراتية؛  •  
تقدمي املشورة بشأن إضافة مسات تأمينية جديدة إىل وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة؛  •  

تقدمي معلومات أخرى تتصل مبحتوى الوثيقة.  •  
ويعتمد فاحص الوثيقة التحليلي اجلنائي على جمموعة من األدوات العلمية واملعدات املتخصصة 
)من األولية إىل املتقدمة( تساعد يف عمليات الفحص هذه. وكثري من عمليات الفحص يتطلب 
مقارنة الوثائق املشبوهة بالوثائق األصلية، أي تطبيق املعايري املرجعية. وتتضمن جمموعات املعايري 
املرجعية الشائعة كاًل من جوازات السفر وغريها من وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة، والعالمات 
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املائية، وأنواع احلرب، ومعايري استعمال اآلالت الكاتبة. ومن شأن قواعد البيانات اليت تتضمن 
معلومات عن خصائص الوثائق املعيارية أن تساعد أيضًا يف عمليات الفحص العامة ولكن ال 
ينبغي أن تعترب بدياًل كافيًا يغين عن تطبيق املعايري يف حد ذاهتا. ومن أجل املقارنة ينبغي استعمال 
املعايري املرجعية بداًل من قواعد البيانات اليت حتتوي على صور للوثائق. ومن الضروري القيام 
تلك  تغيري مسات  دائمًا على  تعمل  البلدان  املرجعية ألّن  املعايري  منتظم ملجموعات  بتحديث 

الوثائق وأساليب إنتاجها.
وأثناء الفحص التحليلي اجلنائي لوثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة، جيب حتليل خمتلف اخلصائص 

ومضاهاهتا وتقييمها، وهي أساسًا:

خصائص احلامل )الورق والبوليمر(  •  
خصائص احلرب  •  

عمليات الطباعة وخمتلف مساهتا  •  
السمات التأمينية األولية واملتقدمة )الظاهرة واخلفية(  •  

اخلصائص الفيزيائية للوثيقة )خصائص عملية التجميع واإلنتاج(  •  
اخلصائص الشخصانية/البيانات البيولوجية  •  

•  الوسائط اإللكترونية )الشذرات الذكية، الشرائط املغناطيسية، املناطق اليت ميكن   
قراءهتا باآلالت(

وجيب فحص هذه اخلصائص ومقارنتها باملعايري املرجعية لبيان أوجه التشابه أو التخالف، وقد 
يتطلب األمر اللجوء إىل تقنيات متعددة لفحص خمتلف اخلصائص وحتليلها. وميكن فحص كثري 

من اخلصائص باملعدات األولية وباملعدات املتقدمة.

وقد َتظهُر يف الوثائق أنواع كثرية أخرى من األدلة املادية، مثل بصمات األصابع، واملواد البيولوجية 
)مثل اللعاب(، وآثار املخدرات أو عالمات األحذية. وينبغي أن يتوىل حمللون جنائيون متخصصون 
حفظ هذه األدلة وحتليلها. وحبسب تنظيم إدارة التحاليل اجلنائية يف البلد، ُيجرى فحص لبصمات 
األصابع بواسطة موظفني متخصصني سواء يف وحدة فحص الوثائق، أو يف وحدة أخرى تابعة 
الدليل احلايل مجيع أنواع املهارات  الوكالة أو املخترب، أو يف إدارة مستقلة. وال يشمل  لنفس 
واملواد واملعدات املطلوبة لتحليل بصمات األصابع. وميكن االطالع على اإلرشادات العامة املتعلقة 
باملهارات املطلوبة والتوصيات اخلاصة باملعدات الالزمة لفحص البصمات واملواد البيولوجية يف 
الدليل الذي أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بعنوان املهارات املطلوب 

توافرها لدى العاملني واملعدات الالزمة ملختربات علوم التحاليل الشرعية�)2(

 United Nations Office on Drugs and Crime, Staff skill requirements and equipment  )2(   
recommendations  for forensic science laboratories, ST/NAR/1/Rev.1, 2010
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خصائص املراحل األربع  -2
والقيود  اخلدمات  ونطاق  فيها،  العاملون  حيث  من  األربع  للمراحل  موجز  وصف  يلي  فيما 

واملتطلبات.

2-1-  املرحلة 1
املرحلة 1 ختتص بالتعرف املبدئي على الوثائق املشبوهة وكشفها، وهي ال ُتَنفَّد إال يف وكاالت 

اهلجرة ومراقبة احلدود.

العاملون
العاملون يف اخلطوط األمامية يف مكاتب اهلجرة؛ العاملون يف اخلطوط األمامية يف مكاتب مراقبة 
احلدود؛ رجال الشرطة وغريهم من العاملني اإلداريني الذين يتناولون التحقق من وثائق اهلوية 
والوثائق املَؤمَّنة )مثاًل يف مرافق املطارات أو املرافق الربية واحلدودية ومرافق الدخول إىل البلد؛ 
ومكاتب إصدار وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة(. وال متثل عمليات فحص الوثائق إال جزءًا من 
واجبات هذه املراكز )وهناك واجبات أخرى تتعلق بالتحقق من شخصية حامل الوثيقة استنادًا 

إىل خصائص الشخص مقارنة بالصورة والبيانات مثل تاريخ امليالد، وطول القامة وغري ذلك(.

نطاق اخلدمات
•  حتديد مدى صحة وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة استنادًا إىل مساهتا التأمينية األولية   
فوق  باألشعة  االستعانة  مع  واليدوي،  البصري  الفحص  إال  تتطلب  ال  )مسات 

البنفسجية والتكبري املحدود(؛
التعرف على الوثائق املشبوهة وإحالتها إىل موظفي املرحلة 2؛  •  
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•  فحص صالحية الوثائق )تاريخ االنتهاء، والتأشريات( والبيانات البيولوجية عن طريق   
الفحص البصري أو بواسطة آلة لقراءة الوثائق و/أو االثنني معًا؛

اإلدالء بشهادة وكتابة تقرير، تبعًا للتشريعات واللوائح.  •  

القيود
القيد الرئيسي على فحص الوثائق هو القيد الزمين. فاملوظفون ليس لديهم إال وقت قصري الستعراض 

الوثائق وفحصها )30 ثانية إىل دقيقتني مثاًل(.

2-2-  املرحلة 2
فيما خيّص وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة 

العاملون
موظفو إدارات اهلجرة غري الرئيسيني العاملون يف املكاتب اخللفية؛ املشرفون على بقية موظفي 

املرحلة 1. وال ميثل فحص الوثائق إال جانبًا من واجبات هذه الوظائف/املراكز.

نطاق اخلدمات
التأمينية األولية واملتقدمة )الظاهرة  الوثائق استنادًا إىل السمات  •  التأكد من حالة   

واخلفية(، وأساليب إنتاجها، والسمات الشخصانية )البيانات البيولوجية(؛
التمييز بني خمتلف عمليات الطباعة؛  •  

املرحلة  هذه  كانت  إذا   ،3 املرحلة  موظفي  إىل  الوثائق  إحالة  الشك،  حالة  •  يف   
موجودة؛

اإلدالء بشهادة وكتابة تقرير، تبعًا للتشريعات واللوائح؛  •  
تقدمي التدريب ملوظفي املرحلة 1، تبعًا للمتطلبات؛  •  

•  جتميع وترتيب املواد االستخباراتية املناسبة متهيدًا لتقامسها داخل اإلدارة. وإذا مل   
املرحلة 2 على مجع  لزم تشجيع موظفي  املرحلة 3  أداء  قدرة على  تكن هناك 

املعلومات األساسية وتبادهلا من أجل عمليات االستخبارات الوطنية والدولية.
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القيود
الوقت املتوافر لفحص كل وثيقة يكون قصريًا نسبيًا )ساعات أو أيامًا(.

فيما خيّص الوثائق األخرى، تبعًا ملهّمة وحدات الفحص التحليلي اجلنائي للوثائق 
ومسؤوليات هذه الوحدات

العاملون
فاحصو وثائق أوليون متخصصون يف التحاليل اجلنائية داخل املختربات.

نطاق اخلدمات
التعرف على اخلصائص الفيزيائية األساسية للحرب واحلامل؛  •  

التمييز بني خمتلف عمليات الطباعة؛  •  
مجع املواد الالزمة ملقارنة اخلطوط والتوقيعات.  •  

القيود
الوقت املتوافر لفحص كل وثيقة يكون قصريًا نسبيًا )ساعات أو أيامًا(.

2-3-  املرحلة 3
فيما خيّص وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة 

العاملون
فاحصو وثائق متفرغون، وموظفو الصف الثالث من املستوى املتخصص يف شؤون اهلجرة ومراقبة 
احلدود. ويضاف إىل ذلك أّن املتخصصني املحنكني، مثل األخصائيني يف عمليات الطباعة، ميكن 

أن يسامهوا يف هذه املرحلة.
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نطاق اخلدمات
األولية  التأمينية  السمات  إىل  استنادًا  مدى صحتها  وحتديد  الوثائق  حالة  •  تأكيد   

واملتقدمة وغري ذلك من التفاصيل؛
تقدمي الدعم واملشورة التقنيني لتطوير مسات تأمينية جديدة واختبارها؛  •  

•  التعرف على االجتاهات املتعلقة بالوسائل املستخدمة لتزوير الوثائق وتزييفها؛ وتقدمي   
معلومات استخباراتية )داخليًا وعلى املستوى الوطين والدويل(؛

تقدمي التدريب ملوظفي املراحل 1 و2 و3 )داخليًا و/أو خارجيًا(؛  •  
اإلدالء بشهادة خرباء وكتابة تقرير.  •  

القيود/املتطلبات
تقدمي هذه اخلدمات يعتمد على توافر وثائق مرجعية أصلية رفيعة اجلودة ُتستخدم يف أغراض 

املقارنة.

فيما خيّص الوثائق األخرى، تبعًا ملهّمة وحدات الفحص التحليلي اجلنائي للوثائق، 
ومسؤوليات هذه الوحدات

العاملون
فاحصو وثائق متمرسون متخصصون يف التحاليل اجلنائية داخل املختربات.

نطاق اخلدمات
احلرب  يف  األساسية  والكيميائية  الفيزيائية  اإلضافية  اخلصائص  وحتديد  •  فحص   

واحلوامل؛
•  متييز مصدر الوثائق املطبوعة )إذا أمكن يف إطار عمليات الطباعة، مبا يف ذلك اآلالت   

الكاتبة(؛
مضاهاة اخلطوط اليدوية والتوقيعات؛  •  



13 دليل لتعزيز القدرة على فحص الوثائق فحصاً حتليلياً جنائياً

اإلدالء بشهادة خرباء وكتابة تقرير؛  •  
تقدمي التدريب ملوظفي املراحل 1 و2 و3 )داخليًا و/أو خارجيًا(.  •  

القيود/املتطلبات
تقدمي هذه اخلدمات يعتمد على توافر وثائق مرجعية أصلية رفيعة املستوى ُتستخدم يف أغراض 

املقارنة.

2-4-  املرحلة 4
يف املرحلة 4 جيري فحص مجيع أنواع الوثائق، باستخدام معدات متقدمة. وال تطبق املرحلة 4 إال 

داخل خمتربات علوم التحاليل اجلنائية.

العاملون
فاحصو وثائق متفرغون متخصصون يف التحاليل اجلنائية )أخصائيون يعملون يف إحدى وكاالت 

اهلجرة ومراقبة احلدود أو يف أحد خمتربات علوم التحاليل اجلنائية(.

نطاق اخلدمات
تقنيات  باستخدام  والورق،  للحرب  الكيميائية  اخلصائص  على  الدقيق  •  التعّرف   

متخّصصة؛
مضاهاة اخلطوط والتوقيعات؛  •  

•  تقدمي املشورة بشأن التجديدات والتقنيات اجلديدة، وإجراء حبوث ترمي إىل إنتاج   
وثائق مَؤمَّنة جديدة وإضافة مسات تأمينية جديدة إليها؛

تأكيد صحة إجراءات الفحص اليت استعملت يف املراحل 2 إىل 4؛  •  
•  التعرف على االجتاهات املتعلقة بالوسائل املستخدمة يف تزوير الوثائق وتزييفها،   
استخباراتية  معلومات  وتقدمي  متقدمة؛  علمية  معدات/أساليب  باستخدام  وذلك 

)داخليًا، وعلى املستوى الوطين والدويل(؛
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اإلدالء بشهادة خرباء وكتابة تقرير؛  •  
تقدمي التدريب ملوظفي املراحل من 1 إىل 4 )داخليًا و/أو خارجيًا(.  •  

القيود/املتطلبات
تقدمي هذه اخلدمات يعتمد على توافر وثائق مرجعية أصلية رفيعة اجلودة ُتستخدم يف أغراض 

املقارنة.
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مهارات املوظفني واملؤهالت الدراسية   -3
واملعدات املوصى هبا  

يعرض هذا القسم مهارات املوظفني واملؤهالت الدراسية واملعدات املوصى هبا من أجل بناء القدرة 
على فحص الوثائق أو لرفع مستوى هذه القدرة. والغرض منه هو أن يركز على القدرة احلالية 

للمرفق املختص مع مراعاة تطورات املستقبل.

وهو يتضمن املؤهالت الدراسية، ومهارات إجراء الفحوص التحليلية اجلنائية، واإلدالء بشهادة 
أمام املحكمة، وتوزيع حتذيرات استخباراتية، وتقدمي دورات تدريبية.كما إنه يتضمن اعتبارات 
التعامل السليم مع تسلسل عهدة األدلة والوثائق. واملهارات الواردة هنا هي تلك املطلوبة ملوظفني 
الوظائف  املتقدمني لشغل هذه  املراحل؛ ولكنها ليست شروطًا جيب على  يعملون يف خمتلف 
استيفاؤها مسبقًا. وهذه املهارات ال متثل قائمة مستفيضة جبميع املهام اليت يؤديها موظفو املرحلة 

1 واملرحلة 2، وإمنا هي تقتصر حتديدًا على مهام فحص الوثائق.

ويف هذا الدليل ُتستعَمل ثالثة مصطلحات لوصف املهارات املطلوبة:

•  املعرفة وهي تعين فهمًا نظريًا لألسلوب العلمي واملبادئ اليت يقوم عليها التحليل نفسه. 
وهي تفترض فهم النظرية الكامنة وراء إجراء حتليل/فحص بعينه )مثاًل اآلليات، ردود الفعل، 

احلدود، إخل(. وُتكتسب املعرفة من عملية تعلم نظامي وغري نظامي.

•  القدرة وهي تعين قدرة عملية على تنفيذ عملية التحليل/الفحص بصورة سليمة. وُتكتسب 
القدرة من خالل املمارسة.

•  الوعي وهو يعين الوعي بقضية معينة أو ُحسن االطالع عليها. وهو يفترض ضرورة معرفة 
معلومات بعينها حىت ميكن أخذها يف االعتبار.

وهناك توصيات باملعدات واملواد املطلوبة لفحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا، وإعداد شهادة أمام 
املحاكم، وإعداد وتوزيع حتذيرات استخباراتية بشأن الوثائق، وإعداد دورات تدريبية.
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3-1-  املهارات واملؤهالت الدراسية واملعدات املوصى هبا 
للمراحل األربع

املرحلة 1
املهارات واملؤهالت الدراسية

مستوى التعليم املوصى به

بالنسبة للموظفني الذين يفرزون وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة تتوقف املؤهالت الدراسية اخلاصة 
الوكالة أو املنظمة اليت تقع هبا وحدة  لاللتحاق بالعمل واحلصول على تدريب تأهيلي على 
فحص الوثائق. وتكون األفضلية يف معظم احلاالت للكليات التقنية، مثل أكادمييات الشرطة و/
أو مدارس إدارات اهلجرة. وينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار التعلم السابق والتمرس إىل جانب 

أّي مؤهالت دراسية.

املهارات

القدرة على متييز األلوان واألشكال والعمق ومالحظة التفاصيل؛  •  
•  الوعي مبختلف خصائص ومكّونات الوثائق املَؤمَّنة: معايري منظمة الطريان املدين   
الدويل، والدعامات، وأنواع احلرب، وعمليات التجميع، وأساليب اإلنتاج والبيانات 

البيولوجية؛
الوعي بالتهديدات العامة واملعلومات االستخباراتية ذات الصلة؛  •  

التأمينية األولية )مثل العالمات املائية وأنواع احلرب  •  معرفة خمتلف أنواع السمات   
املتغرية بصريًا(؛

معرفة خمتلف أنواع الوثائق املغشوشة )كيف جيري تزويرها وتزييفها(؛  •  
معرفة املعدات املتاحة والقدرة على استخدامها مبا يتناسب مع التدريب؛  •  

القدرة على الكشف عن شىت أنواع السمات التأمينية األولية والتعرف عليها.  •  

املعدات املوَصى هبا

مصدر ضوء مرئي، مبا يف ذلك الضوء النافذ  •  
مصدر ضوء فوق بنفسجي  •  
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عدسة مكّبرة  •  
جمموعة مرجعية أساسية  •  

جهاز لقراءة الوثائق وحاسوب عندما يكون الزمًا  •  

املرحلة 2
املهارات واملؤهالت الدراسية

نة  نة والوثائق األخرى غري املَؤمَّ املهارات العامة فيما خيّص كاّل من وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ

•  الوعي بتأثري العوامل البيئية على خصائص الوثائق )مثل ضوء الشمس، الرطوبة، إخل(؛  
•  معرفة كيفية مجع املواد ومناولتها وحفظها وتعبئتها وخزهنا لتقدميها إىل املراحل   
التالية والقدرة على عمل ذلك )مثاًل عدم الكتابة على ظرف إذا كانت الوثيقة 

بداخله(؛
•  معرفة خمتلف أساليب وعمليات الطباعة )مثل األوفست، الطباعة الغائرة، املحربة   

الطابعة(؛
معرفة فيزياء الضوء )نظرية األلوان والضوء والبصريات(؛  •  

معرفة كيفية استعمال املعدات املتوافرة واملواد املرجعية والقدرة على استعماهلا.  •  

نة  وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ  
مستوى التعليم املوصى به  

  باإلضافة إىل املتطلبات الواردة بشأن املرحلة 1، ينبغي أن تتوفر لدى موظفي املرحلة 
2 العاملني يف وكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود خربة بالعمل يف املرحلة 1 ملدة ال تقل 

عن سنة أو سنتني.

املهارات )باإلضافة إىل مهارات املرحلة 2 السابق ذكرها(  

•  معرفة بالسمات التأمينية األولية واملتقدمة )اخلفية والظاهرة( يف أنواع احلامل    
واحلرب واملكونات الشخصانية )البيانات البيولوجية(؛

معرفة بالتهديدات العامة واملعلومات االستخباراتية ذات الصلة؛  •   
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معرفة أساسية باملفاهيم والعمليات االستخباراتية؛  •   
•  معرفة بالتجديدات اليت تطرأ على الوثائق األصلية سواء أكانت وثائق هوية    

أم وثائق مَؤمَّنة؛
•  القدرة على التعـرف على التهديـدات واملخاطـر األمنية املمكنة واإلبالغ    

عنها.

نة  الوثائق األخرى غري املَؤمَّ  
مستوى التعليم املوصى به  

باملخترب حبصوهلم على درجة جامعية مع  فنيني  أدىن اللتحاق موظفني    ُيوصى كحد 
التحاليل اجلنائية أو موضوع متصل  الكيمياء أو علوم  تركيز على جمال علمي، مثل 
هبا. ويوصى أيضًا بوجود موظفني إضافيني ذوي تعليم نوعي مثل أخصائيي الطباعة. 
أّي  تنظر يف  بأن  املستقبل  اعتمادها يف  تلتمس  اليت  الوثائق  وتوصى وحدات فحص 

متطلبات نوعية قد يشترطها جهاز االعتماد، وذلك عند بدء تعيينها موظفيها.

املهارات )باإلضافة إىل مهارات املرحلة 2 السابق ذكرها(  

•  معرفة بكيفية متييز اخلصائص الفيزيائية ألنواع حرب الكتابة )مثاًل احلرب الغروي،    
أو احلرب اجلاف، إخل( وخمتلف أنواع احلوامل )مثاًل اجللد، أو أنواع الورق 

الفاخر والورق الذي أعيد استخدامه(؛ والقدرة على إجراء هذا التمييز.

املعدات املوصى هبا
نة  وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ  

مصادر ضوء تتراوح بني املصادر األولية والصور املتعددة األطياف  •   
مصدر مرن للضوء الكثيف املرئي )مثاًل األلياف البصرية(  •   

جمهر جتسيمي  •   
جهاز فك الشفرة وغريه من املرشحات  •   

جهاز تصوير مدمج أو مكشاف وحاسوب  •   
جمموعات/قواعد بيانات معيارية مرجعية شاملة  •   
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نة  الوثائق األخرى غري املَؤمَّ  
مصادر ضوء تتراوح بني املصادر األولية والصور املتعددة األطياف  •   

جمهر جتسيمي  •   
آلة تصوير عاكسة بعدسة واحدة مع جمموعة من املرشحات  •   

مقياس وميكرومتر/أجهزة قياس  •   
جهاز كشف كهروستاتيكي  •   

مكشاف وحاسوب  •   

املرحلة 3
املهارات واملؤهالت الدراسية

نة  نة والوثائق األخرى غري املَؤمَّ املهارات العامة فيما خيّص كاًل من وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ

الوعي بقدرات املرحلة 4 وبوجود ختصصات أخرى ذات صلة هبا؛   •  
الوعي بالتجديدات التقنية/العلمية يف هذا املجال؛  •  

معرفة إجراءات الفحص؛   •  
•   معرفة اإلجراءات والقيود يف فحص الوثائق التالفة )مثاًل املتفحمة، أو املتعفنة، أو   

امُلشبَّعة باملاء، أو املعاجلة كيميائيًا(؛
املطبقة  لإلجراءات  وفقًا  األدلة  مناولة  إلجراءات  االمتثال  بكيفية  •   معرفة   

والربوتوكوالت ومتطلبات االعتماد، والقدرة على ذلك؛
معرفة بكيفية استخدام األدوات واملعدات املتوافرة، والقدرة على ذلك؛   •  

احلوامل،  للورق وغريه من  والكيميائية  الفيزيائية  اخلصائص  متييز  بكيفية  •   معرفة   
والقدرة على ذلك؛

•   معرفة كيفية التحقق من صحة الوثائق استنادًا إىل عمليات الطباعة اآللية )مثاًل   
الطوابع واألختام(، والقدرة على ذلك؛

•   معرفة كيفية متييز أدوات الكتابة وأنواع حرب الكتابة، والقدرة على ذلك؛  
•  معرفة كيفية متييز حرب الطباعة وأنواع احلرب املتخصص )مثل أنواع احلرب السري   

واحلرب املتغري بصريًا(، والقدرة على ذلك؛
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•  معرفة كيفية حتديد مجيع أنواع التحوير )مثاًل املحو أو الكشط(، والقدرة على   
ذلك؛

)مثل  أمكن  إذا  عليها  والتعرف  الطباعة  تصنيف مصادر عمليات  •  معرفة كيفية   
الكتابة على اآللة الكاتبة، استعمال سوائل كيميائية، املحربة الطابعة، األسلوب 

احلراري، إخل(، والقدرة على ذلك؛
الطباعة املوجودة يف  •  معرفة كيفية تصنيف نوع احلروف والتعرف على عيوب   
املعلومات املكتوبة باآللة الكاتبة )مثاًل املساحات غري املطبوعة، واهلوامش وعيوب 

أحرف الطباعة(، والقدرة على ذلك.

نة  وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ  
مستوى التعليم املوصى به  

  باإلضافة إىل املتطلبات اليت جاء ذكرها بشأن املرحلة 2، جيب أن تتوّفر لدى موظفي 
املرحلة 3 العاملني يف وكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود خربة بالعمل يف املرحلة 2 ملدة 

ال تقل عن مخس سنوات.

املهارات )باإلضافة إىل مهارات املرحلة 3 السابق ذكرها(  

•  الوعي أو املعرفة بالعمليات والتقنيات اإللكترونية اجلديدة اخلاصة بوثائق    
اهلوية والوثائق املَؤمَّنة؛

املعرفة مبعايري االعتراف الدويل بوثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة؛  •   
االستخباراتية،  للتطبيقات  اجلودة  رفيعة  معلومات  توليد  بكيفية  •  معرفة    

والقدرة على ذلك.

نة  الوثائق األخرى غري املَؤمَّ  
مستوى التعليم املوصى به  

باملخترب حبصوهلم على درجة جامعية مع  فنيني  أدىن اللتحاق موظفني    يوصى كحد 
تركيز على جمال علمي، مثل الكيمياء، أو علوم التحاليل الشرعية أو موضوع متصل 
هبا. ويوصى أيضًا بوجود موظفني إضافيني ذوي تعليم نوعي مثل أخصائيي الطباعة. 



21 دليل لتعزيز القدرة على فحص الوثائق فحصاً حتليلياً جنائياً

أّي  تنظر يف  بأن  املستقبل  اعتمادها يف  تلتمس  اليت  الوثائق  وتوصى وحدات فحص 
متطلبات نوعية قد يشترطها جهاز االعتماد، وذلك عند بدء تعيينها موظفيها.

املهارات )باإلضافة إىل مهارات املرحلة 3 السابق ذكرها(  

الكتابة  حلرب  العامة  والكيميائية  الفيزيائية  اخلصائص  متييز  بكيفية  •  معرفة    
الطابعة  املحربة  اجلاف،  احلرب  قلم  الغروي،  احلرب  قلم  )مثل  الطباعة  أو 
اسُتخدمت،  قد  الرقيقة  الطبقة  كروماتوغرافيا  تقنية  كانت  إذا  وما  إخل( 

والقدرة على ذلك؛
•  معرفة كيفية توليد معلومات رفيعة اجلودة لتطبيقات التحقيقات، والقدرة    

على ذلك؛
معرفة كيفية مجع األدىل املفيدة من مسرح اجلرمية، والقدرة على ذلك.  •   

املعدات املوصى هبا
نة  وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ  

م متعدد األطياف مع القدرة على التقاط الصور ومطابقتها جهاز تصوير متقدِّ  •   
جمهر جتسيمي  •   

•  جمموعات/قواعد بيانات مرجعية شاملة تتضّمن االطالع على نسخ معيارية    
مرجعية

جهاز تصوير عاكس بعدسة واحدة مع جمموعة مرشحات  •   
مكشاف وحاسوب  •   

الوثائق األخرى  
م متعدد األطياف مع القدرة على التقاط الصور ومطابقتها جهاز تصوير متقدِّ  •   

مكشاف وحاسوب  •   
جمهر جتسيمي يشمل الضوء النافذ  •   

جداول وأجهزة للقياس مثل جداول االختبار وأجهزة قياس السماكة  •   
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مبادئ تقنيات الكروماتوغرافيا، مثل كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  •   
جمهر للمقارنة )عند إجراء مقارنة بني أنواع الكتابة على اآللة الكاتبة(  •   

يف  األساسية  التحاليل  إدراج  ميكن  الطيفي  الكشف  معدات  توافر  •  عند    
املرحلة 3

املرحلة 4
املهارات واملؤهالت الدراسية

نة، وغريها  املهارات العامة واملؤهالت الدراسية فيما خيّص كاًل من وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّ
نة  من الوثائق التعليمية غري املَؤمَّ

مستوى التعليم املوصى به

يوصى كحد أدىن اللتحاق موظفني فنيني باملخترب حبصوهلم على درجة جامعية مع تركيز على 
جمال علمي، مثل الكيمياء، أو علوم التحاليل الشرعية أو موضوع متصل هبا. ومن املتوقع من 
موظفي املرحلة 4 أن يكون لديهم قدر كبري من اخلربة مبستوى املرحلة 3. وتوصى وحدات 
فحص الوثائق اليت تلتمس اعتمادها يف املستقبل بأن تنظر يف أّي متطلبات نوعية قد يشترطها 

جهاز االعتماد، وذلك عند بدء تعيينها موظفيها.

املهارات

معرفة بالتجديدات التقنية/العلمية يف هذا املجال؛  •  
معرفة بكيفية استخدام األدوات واملعدات املتقدمة املتوافرة، والقدرة على ذلك؛  •  

معرفة باملقاالت ذات الصلة إخل، والقدرة على نشرها؛  •  
القدرة على وضع وتصميم منهجيات/مشاريع حبثية جديدة؛  •  

•  معرفة متقدمة بكيفية متييز اخلصائص الفيزيائية والكيميائية ألنواع حرب الكتابة/   
الطباعة؛

معرفة مبعايري االعتراف الدويل بوثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة.  •  

وجيب دائمًا التشجيع على االشتراك يف اختبارات املهارة وإقامة شراكات خارجية يف املراحل 
من 2 إىل 4�
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املعدات املوصى هبا
قائمة املعدات للمرحلة 4 ليست مستفيضة خاصة وأهنا ستتغري وفقًا للتقدم يف جمال فحص 

الوثائق. وهذه املعدات تضاف إىل املعدات السابق ذكرها بالنسبة للمرحلة 3�

تقنيات الكروماتوغرافيا أو حتليل الطيف اليت تشمل:

)GC-MS( كروماتوغرافيا الغاز/مطياف الكتلة  •  
)HPLC( كروماتوغرافيا السوائل عالية األداء  •  

)FTIR( مطياف فورنيه التحويلي باألشعة دون احلمراء  •  
مطياف رامان  •  

)XRF( مطياف األشعة السينية الفلوري  •  
)SEM-EDX( جمهر إلكترون الفرز - مطياف تشتيت الطاقة باألشعة السينية  •  

املهارات املطلوبة خصيصًا لكتابة تقارير   -2-3
واإلدالء بشهادة أمام املحاكم   

معرفة اإلجراءات والربوتوكوالت اخلاصة بالعملية القضائية؛  •  
معرفة نظم األحكام القضائية؛  •  

)باستخدام  وإثباهتا على حنو موضوعي  والنتائج  التقديرات  •  معرفة كيفية عرض   
والقدرة  العلميني(،  )يفهمها غري  ومنطقية  واضحة  وبطريقة  مثاًل(  بيانية  رسوم 

على ذلك؛
القدرة على مساعدة وإرشاد املستشارين القانونيني يف جمال الوثائق املشبوهة؛  •  

القدرة على التواصل بطريقة فّعالة ومقتضبة؛  •  
القدرة على عرض حمصلة التدريب واخلربات املكتسبة يف جمال فحص الوثائق؛  •  

•  القدرة على اإلسهاب يف شرح منهجية فحص الوثائق املشبوهة واملعايري املتبعة   
فيها ومجيع جوانب عملية الفحص؛

بيانية  تقدمي عروض  أجل  من  املتوافرة  الربجميات  واستخدام  إعداد  على  •  القدرة   
معّقدة.
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3-3-  املهارات واملؤهالت الدراسية املطلوبة خصيصًا لتدريب 
آخرين على فحص الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا

املتطلبات الدراسية/التدريبية
خربة ال تقل عن 5 سنوات بعد التخرج يف العمل كفاحص وثائق حتليلي جنائي متفرغ مع 

إكمال دورة أو حلقة دراسية لتدريب املدرِّبني.

املهارات
•  القدرة على إيصال املفاهيم األساسية واملتقدمة املتعلقة بفحص الوثائق إيصااًل فعااًل؛  

•  القدرة على وضع وتقدمي منهج تدريبـي، وإعداد مواد تدريبية وكتب ومراجع تعليمية   
يف جمال فحص الوثائق وحل املشاكل العملية، واإلشراف على العمل يف حاالت فعلية؛
•  القدرة على بيان مفاهيم الوثائق املشبوهة وإيصال هذه املفاهيم بطريقة تفصيلية.  

3-4-  املهارات املطلوبة خصيصًا لفحص اخلطوط والتوقيعات)3)
)املرحلة 3 أو املرحلة 4(

•  الوعي مبختلف العوامل اليت ميكن أن تتدخل يف خط اليد )مثل وضع الكاتب أثناء   
الكتابة، واحلالة الصحية، وتأثري الكحول، وسطح الكتابة وأدوات الكتابة(؛

معرفة كيفية متييز أساليب تزوير خط اليد، والقدرة على ذلك؛  •  
القدرة على مجع أمثلة معروفة/مرجعية على خطوط تصلح ألغراض املضاهاة؛  •  

القدرة على مالحظة تفاصيل خط اليد)4( )متييز األمناط(؛  •  
القدرة على حتليل خصائص كتابة احلروف/الكلمات، ومضاهاهتا وتقييمها؛  •  

خطوط  بعينات  املشبوهة  اخلطوط  يف  الفردية  اخلصائص  مقارنة  على  •  القدرة   
معروفة وإجراء تقييم سليم ألوجه االتفاق واالختالف.

معدات املرحلة 3 تكفي لعملية فحص اخلطوط والتوقيعات.  )3(  
مصطلح »تفاصيل خط اليد« يستعمل بداًل من تعبري »التفاصيل اخلطية« لتفادي أي خلط بني دراسة اخلط وفحص   )4(  

الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا.



25

 4-  إرشادات عامة بشأن تصميم مرافق فحص 
 حتليلي جنائي للوثائق وإنشائها وصيانتها 

وبشأن دور اإلدارة
يبني هذا القسم خمتلف اجلوانب املتعلقة بتصميم مرافق جديدة لفحص الوثائق وصيانة القائم 

من هذه املرافق.

4-1-  إقامة مرافق فحص حتليلي جنائي للوثائق
التخطيط

قبل البدء بإنشاء مرفق خمتربي جديد أو عند إعادة تشكيل مثل هذا املرفق يلزم إجراء تقدير 
لالحتياجات من أجل وضع خطة ناجحة. فهذا التقدير يوثق احتياجات املستعملني، ويقيِّم حالة 
املرفق املوجود، وحيدد االحتياجات املكانية والتقنية، ويقدم بيانات عن تكاليف املشروع.)5( مث 
جيب ترمجة هذا التقدير وحتويله إىل شكل يستخدمه املعماريون واملهندسون يف عملية التصميم.

التصميم
ليست هناك خطة وحيدة مقبولة عامليًا لتصميم مرافق فحص حتليلي جنائي للوثائق. فلهذه 
املرافق متطلبات وظيفية ومعدات أو جمموعات معيارية مرجعية معينة ميكن أن متلي متطلبات 
الكهروستاتيكي  الكشف  آلة  أو  األطياف  املتعددة  التصوير  منظومة  مثل  فاآلالت  املكان. 
مرطِّب  وجود  تتطلب  الكهروستاتيكي  الكشف  آلة  أّن  كما  كبرية.  قاعات  إىل  حتتاج 
واحدة  كبرية  قاعة  يف  العلمية  معداهتا  معظم  تضع  الوثائق  خمتربات  من  وكثري  ومدخنة. 
يستطيع مجيع فاحصي الوثائق دخوهلا. وينبغي النظر يف ختصيص مواقع عمل واسعة للتأقلم 

UNODC (2010), “Forensic Infrastructure and Services”, Criminal Justice Assessment Toolkit  )5(  
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مع احلاالت اليت تنطوي على عدد ضخم من الوثائق. وحتتاج املجموعات املعيارية القياسية 
الفاحصني  ل حبيث يسهل على  أيضًا أن ُتشكَّ الكبرية إىل مساحة كافية وإىل ختزين وجيب 
أو موظفي االستخبارات الوصول إىل العينات. كما أّن مناولة املواد اخلطرة وحفظ األدلة 
مها اثنان فقط من املتغريات اإلضافية الكثرية اليت جيب أخذها يف االعتبار. وجيب أن يكون 
أو  التكنولوجيا  أو حبسب  احتياجات شاغليه  يتغري حبسب  املرونة حبيث  من  املرفق  تصميم 

العلمية. املنهجيات 

عملية البناء
الوثائق فحصًا حتليليًا جنائيًا  لفحص  بناء مرفق خمتربي جديد و/أو مرفق  يبدأ  أن  ال ميكن 
إال بعد قبول العطاءات والتفاوض على العقد. وأّي تغيري أثناء هذه املرحلة قد يكون باهظ 
التكاليف وتترتب عليه عواقب مالية. كما أّن املشاكل غري املنظورة ميكن أن تؤثر يف عملية 
ولألثاث  الثابتة  لألجزاء  ميزانية  إعداد  أيضًا  وجيب  سريعة.  بطريقة  معاجلتها  وجيب  البناء 
املقاولني  أّن  من  للتأكد  تقييم  ومعايري  إجراءات  وضع  وجيب  مجيعًا.  وشراؤها  وللمعدات 

يستطيعون إهناء العمل طبقًا للمواصفات.

إرشادات عامة بشأن بناء مرافق فحص حتليلي جنائي للوثائق
من  يلزم  ما  توفري  تشمل  االعتبار  يف  أخذها  جيب  اليت  األساسية  •  املكونات   
إمدادات كهربائية ومصدر للمياه واإلنارة )مبا يف ذلك غرفة مظلمة(، وأجهزة 
حتّكم يف درجة احلرارة والرطوبة، ورقابة على دخول املبىن، وقدرة على إمخاد 

احلرائق.

•  أماكن العمل الفردية لعمليات الفحص يف املرحلتني 2 و3 ينبغي أن تكون ذات   
مساحة كافية تستطيع استيعاب عدد من األدلة، وذات أسطح عمل وأرضيات 
يف  يعمل  أن  للفاحص  يكفل  هندسي  تصميم  وذات  التلوث  لتقليل  نّفاذة  غري 

أوضاع مرحية وأن تكون قادرة على حتمل أّي معدات موجودة.

ذلك  يف  )مبا  الشراء  بعمليات  االهتمام  وجب  إضافية  معدات  األمر  اقتضى  •  إذا   
إجراء مناقصات واتباع إجراءات إرساء العطاءات(، وخدمات ما بعد البيع، وعقود 
تقدمي اخلدمة، واشتراطات الضمان، والتوافق مع املعدات املوجودة، وتوفري موظفني 

مدربني و/أو مرافق تدريبية، وتوافر أدلة تشغيل وصيانة باللغات املحلية.
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املعدات  إلصالح  تكفي  جارية  مالية  خمصصات  توافر  ضمان  الضروري  •  من   
وصيانتها ولشراء املواد االستهالكية. وميكن تقدير فترة 10 سنوات الستبدال 
معدات املخترب. وعلى ذلك فإّن امليزانية السنوية جيب أن تتضمن كل سنة 10 يف 
املائة من التكاليف األولية للوصول إىل مبالغ إلبدال املعّدات يف هناية دورة الـ10 
سنوات املقترحة مع ترحيل األموال اليت مل تنفق واملستحقة إىل السنة املالية التالية.

مأمونًا  ختزينًا  تتطلب  واألدلة  القضايا  وملفات  املرجعية،  املعيارية  •  املجموعات   
ورقابة على االطالع عليها. وجيب االحتفاظ هبذه املجموعات وامللفات واألدلة 
كل على حدة مع توفري مساحة وافية لكل منها من أجل التوسع. وباإلضافة إىل 
االحتفاظ  أيضًا  احلاسوبية جيب  والبيانات  وامللفات  املرجعية  املعايري  فإّن  ذلك، 

بنسخ احتياطية منها خارج املوقع.

4-2-  دور اإلدارة
بعد االنتهاء من استكمال العناصر املادية ملخترب فحص الوثائق تكون اإلدارة العليا مسؤولة 
عن تشجيع الروح املهنية، وذلك بتقييم القدرة الفردية ونوعية العمل الشاملة يف جمال فحص 
الوثائق. وجيب أن تكون هناك تدابري لضمان اجلودة واختبار الكفاءة مما يوفر معايري موضوعية 
ميكن هبا احلكم على جودة العمل الذي يؤديه املخترب. كما ينبغي أن جتري خمتربات فحص 
تعديالت.  من  يلزم  ما  عليها  ُتدخل  وأن  واإلجراءات  للسياسات  دوريًا  استعراضًا  الوثائق 
وهذه املمارسات وغريها من أفضل املمارسات تشكل، عند تنفيذها تنفيذًا فّعااًل، األساس 
الذي تستند إليه خدمات علوم التحليل اجلنائي السليمة حىت بدون اعتراف رمسي من خالل 
االعتماد. وعلى ذلك ينبغي تنفيذها واتباعها سواء عند عدم السعي إىل احلصول على اعتماد 

أو عند التخطيط للحصول عليه.

حضور  جنائيًا  حتليليًا  فحصًا  الوثائق  فحص  خمترب  يف  املهنية  الروح  تشجيع  طرائق  ومن 
التحليل  لعلوم  فائدهتا  تثبت  األنشطة  فهذه  أفرقة عمل خاصة.  واالشتراك يف  االجتماعات 
اجلنائي، وتفيد كاًل من صاحب العمل واملستخدمني، وذلك بفضل توفري التدريب األساسي 
إىل جانب توفري فرص التعليم املستمر. كما أّن الصالت الشخصية بصانعي الوثائق املَؤمَّنة 
االهتمامات  نفس  هلا  اليت  واملختربات  الوكاالت  من  وغريها  الشخصية  البيانات  ومبكاتب 
ستكون مفيدة لنمو الشعور املهين. وجيب تشجيع األنشطة البحثية دعمًا للبيانات امليدانية. 
ومن شأن املنهجية السليمة واملعلومات اإلحصائية أن تشجع العلم وُتثري البيانات التجريبية 

امليدانية.
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وقواعد األخالق املهنية هي األساس لفحص األدلة وتقدمي تقرير عن النتائج التحليلية وذلك 
وجيب  املهين.  للسلوك  التوجيهية  املبادئ  مع  القانونية  واالشتراطات  العلمية  املبادئ  مبزج 
على املديرين ضمان إجراء التحليل اجلنائي مبا يتفق مع املبادئ العلمية السليمة وضمن إطار 

االشتراطات القانونية اليت خيضع هلا املهنيون يف جمال التحليل اجلنائي.

إرشادات عامة بشأن مسائل اإلدارة
وباإلجراءات  والتشريعية  اإلدارية  بالسياسات  عاملني  املديرون  يكون  أن  •  جيب   

والعمليات األساسية املتبعة يف فحص الوثائق؛

ينبغي للمديرين تشجيع توظيف املوظفني املدربني واملؤهلني واالحتفاظ هبم؛   •  

العمل  أثناء  والتدريب  والرصد،  املناسب  اإلشراف  توفري  املديرين  على  •  جيب   
والدورات التجديدية حىت تكون أفضل املمارسات مطبقة يف مجيع املراحل؛

•   ينبغي للمديرين تدبري لقاءات إعالمية عن التهديدات القائمة، موّجهة خصوصًا   
ملوظفي املرحلة 1؛

•   ينبغي للمديرين تشجيع موظفي املرحلتني 3 و4 على تكوين شبكات وتبادل   
املعلومات مع نظرائهم واالنضمام إىل املنظمات املهنية واالشتراك يف أعماهلا؛

•   جيب على املديرين التشجيع على تطبيق تدابري تضمن اجلودة. وحىت إذا كانت   
ضمان  تدابري  فإّن  القصري،  األجل  يف  اعتمادها  طلب  إىل  تسعى  ال  املختربات 

اجلودة هي جزء ال ينفصل عن العمل، وجيب التشجيع عليها يف كل املراحل؛

بفحص  املتعلقة  النمطية  التشغيل  إجراءات  بتدوين  اإلدارة  تطالب  أن  •  ينبغي   
الوثائق وتأمني تسلسل العهدة. وينبغي أن تكون هناك آليات لضمان اتباع هذه 
املمارسات واإلجراءات. كما ينبغي أن تكون هناك استراتيجيات للكشف عن 

أّي مسائل وتصحيحها؛

•  جيب على املديرين التأكيد على أمهية اختبار االختصاص/الكفاءة، وخصوصًا   
وجب  موّحدة  اختبارات  هناك  تكن  مل  وإذا   .4 املرحلة  إىل   2 املرحلة  يف 
مجيع  بواسطة  صعبة  واحدة  حالة  فحص  مثل  داخلية،  اختبارات  تطبيق 

الفاحصني.
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4-3-  إنشاء جمموعات مرجعية
يواجه أّي مرفق لفحص الوثائق حتديًا يف مجع وختزين وثائق رمسية وحديثة من وثائق اهلوية 
املَؤمَّنة. وجيب بذل كل جهد للوصول إىل: ’1’ نسخ أصلية ورقيَّة من  الوثائق  وغريها من 
املعايري املرجعية ألغراض املقارنة، ’2’ جرد حديث للمعايري املرجعية املتوافرة داخليًا أو الواردة 

من مصادر خارجية.

إرشادات عامة بشأن إنشاء جمموعات مرجعية
•  البدء جبمع وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة على املستوى الوطين ويف البلدان املجاورة وذلك 
عرب القنوات الدبلوماسية. ومن املهّم احلصول على وثائق صادرة )وليست بيضاء(، وعلى 
عدة نسخ من نفس الوثيقة، وعلى عدة صيغ من نفس الوثيقة إىل جانب الوثائق املطلوبة 

إلصدار وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة )مثل شهادات امليالد(.

ص يف غرفة املجموعة املرجعية مساحة لفحص الوثائق واستعراضها. ومن  •  جيب أن ُتخصَّ
املتعددة  للصور  وجمموعة  التجسيمي،  املجهر  )مثل  أساسية  معدات  وجود  به  املوصى 

األطياف( يف غرفة تلك املجموعة لتجّنب نقل العينات.

االعتبار  يف  أخذها  الوثائق وجيب  عن خصائص  معلومات  تضم  بيانات  قواعد  •  توجد 
باإلضافة إىل املجموعات املرجعية املوجودة يف املرفق. ومن أمثلة ذلك نظام إيديسون 

لوثائق السفر ونظام كيسنغ املرجعي.)6(

وميكن استكمال املجموعات املرجعية بوثائق مزوَّرة/حموَّرة من ملفات القضايا )وهذا يتطلب 
يف العادة إذنًا من املحكمة(.

الوثائق يعمل جيدًا  بلد على تصميم وإقامة وصيانة مرفق لفحص  املهّم أن يعمل كل  ومن 
ضمن إطار البنية األساسية الشاملة يف البلد. وجيب أن تكون ملختربات فحص الوثائق فحصًا 
حتليليًا جنائيًا واجبات حمددة لتجّنب ازدواج اجلهود يف املخترب الوطين. وأفضل خمتربات التحليل 
اجلنائي هي تلك اليت يسمح تصميمها مبرونة تكفل التكيف مع التغري يف اجتاهات إنفاذ القوانني 
ومع التطورات التكنولوجية، وال خيتلف األمر عن ذلك فيما خيّص مرفق فحص الوثائق فحصًا 

حتليليًا جنائيًا.

هناك معلومات إضافية يف املرفق 4�  )6(  
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التقنيات املستعملة يف فحص الوثائق املرفق 1- 
يقدم هذا املرفق وصفًا لتقنيات فحص الوثائق)7( يف املراحل من 1 إىل 3. وهو ال يقدم إال 
إيضاحات موجزة عن التقنيات املستعملة يف املرحلة 4. وهناك وثائق أكثر إسهابًا موجودة 
املرفق  )ويستعرض  املصادر  من  واجلرمية وغريه  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  لدى مكتب 
4 األجهزة املهنية اإلقليمية والكتب املوصى هبا(؛ وينبغي دراسة تلك الوثائق والرجوع إليها 

للحصول على مزيد من املعلومات.

وهناك أجزاء مقتطفة من الدليل الذي أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
الالزمة ملختربات علوم  العاملني واملعدات  املهارات املطلوب توافرها لدى  بعنوان "متطلبات 

التحاليل الشرعية".

التقنيات املستعملة يف املراحل من 1 إىل 3
تقنيات الصور املتعددة األطياف

هذه التقنية تستخدم آلة تصوير، إىل جانب مصادر ضوء متخصصة ومرشحات تغطي املدى 
املرئي لألشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء القريبة يف الطيف الكهرومغناطيسي.

إن قدرة هذا النظام على مالحظة مسات الوثيقة وتسجيلها بدون إتالفها جتعله نظامًا مفيدًا يف 
فحص الوثائق. وميكن استخدام اإلضاءة املائلة لكشف آثار الكتابة املُقَحَمة وكشف حاالت 
الكشط امليكانيكي أو متييز عمليات الطباعة. كما أّن الفحص باألشعة حتت احلمراء القريبة 
يسمح بالتمييز بني أنواع احلرب وبالتايل التعرف على التحويرات اليت ُأدخلت على الوثيقة )مثاًل 
التأمينية  السمات  حتليل  وميكن  الكيميائي.  املحو  إخل( وحاالت  والتوقيعات  الطرية،  األختام 
سواء  محراء  أشعة حتت  أو  مرئي  ضوء  أو  بنفسجية  فوق  أشعة  أو  منبعث  ضوء  باستخدام 
املتقدمة مثل  التأمينية  مع وجود عدسة مكربة أو بدون وجودها. وميكن اكتشاف السمات 

وهو يركز على فحص الوثائق وليس على التطبيقات التحليلية اجلنائية األخرى.  )7(  
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تكسيات اخلطوط أو أنواع احلرب املتغرية بصريًا واأللياف التأمينية املزروعة داخل الورق وذلك 
باستخدام عدسة تكبري واجلمع بني مصادر ضوء نوعية ومرشحات.

إن الربنامج احلاسويب لتقوية الصور ميّكن الفاحص من تسجيل صور الوثيقة موضع الفحص 
يستطيع  كما  إليها.  النظر  يسّهل  مما  وتظليلها  وتقليبها  الصور  تدوير  ومن  رقميًا  تسجياًل 
الفاحص التحكم يف الصور اليت سبق ختزينها رقميًا حبيث ميكن وضع صور معينة إحداها فوق 
األخرى أو مقارنتها جنبًا إىل جنب. ومن املهارات املتصلة بذلك، واليت تفيد من يستعمل هذه 
املعدات، فهم نظرية الضوء وتفاعله مع املادة مثل ظاهرة االمتصاص واإلشعاع عند مالحظة 
ميكن  أو  واحدة  األطياف مجلة  املتعدد  التصوير  نظام  شراء  وميكن  والورق.  احلرب  خصائص 
شراء مكوناته على حدة، ومنها مصادر الضوء، وعدسات التكبري، وآلة التصوير، والعدسات، 

واملرشحات واحلاسوب والربنامج احلاسويب لتقوية الصور.

نظم الكشف الكهروستاتيكية
تستعمل هذه النظم لرؤية آثار الكتابة املقحمة على الورق أو غريه من احلوامل. وحتدث هذه 
اآلثار عندما تنقل أداة الكتابة، أو اآللة الكاتبة أو الطابعة آثار بقايا أجزاء مطبوعة من سطح 
الورقة إىل الطبقة الواقعة أسفل السطح. واملعلومات املوجودة يف آثار الكتابة املُقَحَمة ميكن أن 
تقدم معلومات ذات قيمة للتحقيقات أو لالستخبارات. وميكن يف بعض احلاالت االعتماد على 

هذه اآلثار امُلسَترَجَعة يف فحص خط يد صاحبها.

البالستيك  من  وغشاًء  كيميائيًا  وحملواًل  بًا  ُمَرطِّ تستعمل  الطريقة  هذه  يف  املستعملة  والنظم 
وصحائف حمفوظات الستخالص النتائج. ومن املفيد معرفة أحوال الرطوبة )سواء املثالية أو 
االتالفية( ومدى احلاجة إىل هتوية كافية أو إىل استخدام مدخنة إذا كان من املتوقع أن تستغرق 

العملية وقتًا طوياًل.

التصوير
للفحص  الواردة  البنود  مجيع  بتوثيق  االعتناء  ضرورة  الوثائق  فحص  يف  املهّمة  اجلوانب  من 
ومجيع املالحظات ذات الصلة اليت أمكن إبداؤها. وتساعد الصور على التقاط التفاصيل لدعم 
وتوضيح ما لوحظ من خصائص تتسم هبا خطوط اليد والطباعة والسمات التأمينية. كما أهنا 
تفيد يف كتابة التقارير وتقدمي أدلة واضحة أمام املحكمة. والتصوير الدقيق، الذي جيمع بني 
آلة تصوير وجمهر، ميكن استعماله اللتقاط التفاصيل الصغرية من وثيقة ما مبا يف ذلك خصائص 
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املعلومات  الصور ميكن استعماهلا يف  أّن  الطباعة. كما  التأمينية، والورق وعمليات  السمات 
االستخباراتية لتوضيح اخلصائص املشار إليها. ومن املهارات املتصلة بذلك اليت قد تفيد من 
يستعمل هذه املعدات معرفة نظرية الضوء ونظرية التصوير الفوتوغرايف ومعرفة املعدات واللوازم 

املتوافرة والقدرة على استعماهلا.

املجهر التجسيمي
هذه الطريقة توفر قوة تكبري أقل من املجهر العادي لكنها متتاز بأهنا تقدم صورة ثالثية األبعاد. 
وعند استعماهلا مقترنًة مبختلف خيارات اإلضاءة ميكن مالحظة التفاصيل الدقيقة على الوثيقة 
املطروحة )مثل الطباعة حبروف دقيقة، واأللياف التأمينية، وعيوب الطباعة(. ومن اخلصائص 
األخرى اليت ميكن فحصها عمليات الطباعة، وأنواع احلرب، والعالمات املائية، وأنواع الورق، 
وخط اليد والسمات األمنية. وميكن أيضًا تركيب آلة تصوير على جمهر جتسيمي للمساعدة 
على توثيق الصور والتقاطها. ومن اإلضافات األخرى هلذا املجهر خيارات اإلضاءة مثل األشعة 
فوق البنفسجية، واأللياف البصرية واملصابيح البديلة. كما أّن دعامات الوثائق وامليكروميترات 

البصرية تساعد على إجراء القياسات.

جماهر املقارنة
اثنني من املجاهر املركبة ينتجان شاشة فاصلة )مع خط فاصل  جماهر املقارنة تعين استخدام 
متغري( حىت ميكن مشاهدة الصور جنبًا إىل جنب، مع إمكان وضع الصورتني إحدامها فوق 
العيوب  )مثل  الكاتبة  اآللة  على  مكتوبة  وثائق  فحص  عند  مفيدة  الطريقة  وهذه  األخرى. 
املائية  العالمات  الصور إحداها فوق األخرى مثل  املطبوعة(، وذلك بوضع  واملساحات غري 
والسمات األمنية، وكذلك عند الفحص العام للوثائق اليت حتتاج إىل فحص تفصيلي لصورتني 

موضوعتني جنبًا إىل جنب.

كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة
اجلامد  الثابت  الطور  تستعمل  اليت  الكروماتوغرافيا  أشكال  وأقدم  أبسط  من  واحدة  هي 
والطور املتحرك السائل. وهي ُتسَتعمل ملقارنة األحبار املشبوهة باألحبار املعروفة املوجودة 
يف أدوات الكتابة ولتحديد ما إذا كانت األحبار ذاهتا قد استخدمت يف إعداد وثيقتني أو 
أكثر. وصحيح أّن هذه الطريقة تفتقر إىل احلساسية ودرجة الدقة اللتني تتسم هبما تقنيات 
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الفصل التحليلي املتقدمة إال أهنا متتاز بسهولة استعماهلا وقلة تكاليفها )املواد املطلوبة بسيطة( 
وإمكانية محلها.

ومن املهارات املتصلة بذلك، واليت قد تكون مفيدة ملن يستعمل هذه املعدات، الفهم النظري 
ملبادئ هذه التقنية وأساليب الفصل، والقدرة العملية على استعمال معدات هذه التقنية وما 

يتصل هبا من إجراءات تشغيل، إىل جانب اخلربة الواسعة يف تقنيات التحضري.

التقنيات املستعملة يف املرحلة 4
(HPLC( كروماتوغرافيا السوائل العالية األداء

ُتعرف أيضًا باسم كروماتوغرافيا السوائل ذات الضغط العايل وهي تقنية فصل تستعمل كثريًا 
لفصل املكونات والتعرف عليها وحتديد كميتها استنادًا إىل خصائص أقطاهبا األصلية وتفاعالهتا 
حتليل  الوثائق  فحص  جمال  التقنية يف  هلذه  الشائعة  التطبيقات  ومن  الثابت.  العمود  طور  مع 

األصباغ املستعملة يف أحبار الكتابة ويف حمابر الطابعة.

(GC-MS( كروماتوغرافيا الغاز - مقياس طيف الكتلة
الغازي.  املتحرك  العمود( والطور  الثابت اجلامد )ما يسمى  الطور  هذه تقنية فصل تستعمل 
أو  احلراري  االمتصاص  أو  االستخالص  بواسطة  فحصها  سيجري  اليت  العينة  وميكن حتضري 
االحنالل احلراري. وجيري فحص مكونات العينة )احلرب والورق ومسحوق احلرب( يف العمود. 
وتتوافر عدة أنواع كواشف ميكن استخدامها جنبًا إىل جنب مع نظام كروماتوغرافيا الغاز. 
ومن أكفأ وأشيع الكواشف املستعملة مقياس طيف الكتلة، الذي يسمح بالتعرف على العناصر 
وتقديرها كميًا بطريقة موثوق هبا. وتستخدم هذه املعدات لفحص مسحوق حرب آالت تصوير 

املستندات وأحبار حمابر الطابعة.

(FTIR( مطياف فورييه باألشعة التحويلية حتت احلمراء
عندما تصطدم أشعة حتت محراء متلك الطاقة املطلوبة جبزيء حيدث امتصاص وتبدأ الروابط 
الكيميائية داخل اجلزيء يف االهتزاز. وكل رابط خمتلف داخل اجلزيء ستكون له خصائص 
تردد اهتزازي خاصة به. وميكن أن تتعرض جمموعة ذرات مترابطة ألنواع خمتلفة من االهتزازات 
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)مثل االمتداد املنتظم وغري املنتظم، أو القص، أو التأرجح، أو االرجتاج أو االلتواء(. ومصدر 
الطاقة الذي حيدث هذه االهتزازات هو حزمة األشعة حتت احلمراء. وميكن قياس امتصاص 

أطوال موجات خاصة. وهذه تقنية راسخة تتيح مقارنة مساحيق األحبار والتعّرف عليها.

مطياف رامان
على  تعتمد  النتائج  كانت  وإذا  احلمراء.  حتت  باألشعة  التحليل  تكمل  اهتزازية  تقنية  هذه 
االهتزازات اليت متر هبا الروابط داخل اجلزيء فإّن الدراسة تنصب على األشعة املشتتة ال على 
األشعة املمتصة. ومن تطبيقاهتا يف جمال فحص الوثائق املقارنة بني أحبار الكتابة وأحبار حمابر 
الطابعة، والتعرف عليها. كما أهنا تقنية تكميلية جيدة ملطياف فورييه وتقنية مطياف األشعة 

السينية الفلوري فيما خيص مضاهاة مساحيق األحبار والتعّرف عليها.

(XRF( مطياف األشعة السينية الفلوري
تتيح هذه التقنية الكشف عن الشعة السينية املميزة املنبعثة من عينة بعد إثارهتا باألشعة السينية. 
العينة( ومعلومات كمية  ويقدم هذه التحليل معلومات نوعية )أي عن العناصر املوجودة يف 
)أي عن التركيزات النسبية لكل عنصر(، ألّن كثافة كل انبعاث متميز ترتبط مباشرة بكمية 
كل عنصر من عناصر املادة. وهذه التحاليل ليست إتالفية، وميكن بصفة عامة الوصول إىل 
حد قياس معظم العناصر بداللة جزء يف املليون، وهذه التقنية مفيدة يف فحص الورق فحصًا 
حتليليًا جنائيًا. كما أهنا تقنية تكميلية جيدة ملطياف فورييه ومطياف رامان فيما خيص مضاهاة 

مساحيق األحبار والتعرف عليها.

(SEM-EDX( جمهر املسح اإللكتروين ومطياف تشتيت الطاقة باألشعة السينية
تستعمل هذه التقنية للحصول على تركيبة عناصر العينة وذلك بالكشف عن األشعة السينية 
تكون  أن  إىل  تنحو  وهي  الطاقة.  عالية  إلكترونية  حبزمة  إثارهتا  بعد  عينة  من  املنبعثة  املميزة 
أكثر فاعلية عند التعامل مع العناصر اخلفيفة، يف حني أّن التقنية السابقة تتميز حبساسية أكرب 
عند التعامل مع العناصر األثقل. وتستخدم تقنية SEM-EDX لفحص الورق وعالمات قلم 
باألشعة  الطاقة  تشتيت  مطياف  )بدون  اإللكتروين  املسح  جمهر  استعمال  وميكن  الرصاص. 
السينية( إذا وصل التكبري باملجهر البصري إىل أقصى حدوده. والتطبيق األساسي هلذه التقنية 

يف جمال فحص الوثائق هو ترتيب تسلسل اخلطوط املتقاطعة.
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بائعو املعدات املرفق 2- 
يسرد القسم التايل عددًا من بائعي املعدات )بالترتيب األجبدي اإلنكليزي( الذين أقر أعضاء 
وليست هذه  للوثائق.  اجلنائي  التحليلي  الفحص  بأهنم ذوو مسعة طيبة يف جمال  اخلرباء  فريق 
القائمة شاملة بأّي حال من األحوال وال تعين ضمنًا أّي موافقة من جانب مكتب األمم املتحدة 
اإللكترونية  العناوين  وكانت  اخلرباء.  فريق  أعضاء  جانب  من  أو  واجلرمية  باملخدرات  املعين 

املذكورة هنا هي العناوين الصحيحة وقت طباعة هذه الوثيقة.

Attestor Forensics: يبيع املعدات واألدوات والعدد لتطبيقات علم التحاليل اجلنائية.
www.attestor-forensics.com/English/index.html

Aven: يبيع األدوات ونظم الفحص البصرية للتطبيقات الصناعية والعلمية والبحثية.
www.aventools.com

وحلول  الكيميائية،  التصوير  وتقنيات  املطياف،  عالية  تصوير  منتجات  يبيع   :ChemImage
الربامج احلاسوبية التفسريية وخدمات املختربات املتقدمة.

www.chemimage.com

من  لكل  التصوير  بآالت  وانتهاًء  املجاهر  من  ابتداًء  املنتجات  من  طائفة  يبيع   :Carl Zeiss
الصناعة والعلم والتعليم.

www.zeiss.com

متعددة  تصوير  نظم  تشمل  اليت  اجلنائية  التحاليل  علم  معدات  يبيع   :Foster and Freeman
املطياف وأدوات كشف كهروستاتيكية.

www.fosterfreeman.com

JVC: يبيع خطًا كاماًل من آالت التصوير وآالت الرصد ومعدات الفيديو وجمموعة كبرية من 
منتجات أخرى.
www.jvc.com

Leica: يبيع جماهر ومعدات تصوير لالستخدام الطيب والعلمي والصناعي.
www.leica-microsystems.com

الطلب ويتخصص يف تطوير  برامج حاسوبية حسب  Pikaso Software, Inc: يبيع خدمات 
مناذج هندسية ورياضية وبرامج حاسوبية للتحقيقات التحليلية اجلنائية.

www.pikaso.com

Projectina Ltd: يبيع مكّونات ونظمًا بصرية وبصرية إلكترونية يف جمال احلواسيب والتنمية 
والصناعة.

www.projectina.ch/welcome_e.htm
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أجل  من  الطريان  ولشركات  اهلجرة  لسلطات  وحلواًل  خاصة  معدات  يبيع   :Regula Ltd
الرقابة على وثائق السفر ووكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود بالنسبة لفحص الوثائق املشبوهة، 

وللمصارف وللشركات اخلاصة للتحقق من الوثائق وأوراق النقد.
www.security-int.com/companies/regula-ltd.asp

Zarbeco LLC: يبيع جماهر رقمية وبرامج تصوير حاسوبية لقطاع التعليم والصناعة والعلم.
 www.zarbeco.com/index.shtml

اخلطوط الرئيسية للدورات التدريبية املرفق 3- 
فيما يلي اخلطوط الرئيسية للدورات التدريبية املتعلقة باملراحل األربع وخمتلف أنواع الوثائق 
التدريبية. والفترة  الدورة  النظري املوصى به من  املزورة. وتغطي هذه اخلطوط اجلزء األويل 
الدنيا املوصى هبا ال تشمل الوقت الذي خيصص للتدريب أثناء العمل، وال عمليات اإلشراف 
وال التجارب على حاالت بعينها. وهذا التدريب النظري ليس إال جزءًا صغريًا من جمموع 
املؤهالت املطلوبة يف فاحص الوثائق. فالتدريب أثناء العمل والتجربة واخلضوع إلشراف هي 
عناصر حيوية تتطلب أيضًا وقتًا أطول بكثري. ويعتمد مستوى التفصيل النظري والتقين يف كل 
واحد من املواضع الواردة هنا على مستوى املعرفة السابقة عند مجهور املتدربني وعلى نطاق 

اخلدمات النوعية اليت سُيطلب منهم أن يقدموها.

التعاريف)))
التعليم

الدراسة على أساس التعلم يف بيئة تشبه بيئة املدرسة. ويشمل التعليم قراءة مقاالت وصحف 
وكتب نظرية ودراستها، واختبار املفاهيم واملبادئ الرئيسية.

التدريب
التدريب يستند إىل التعليم ويوفر معرفة وقدرات نوعية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بفحص الوثائق. 

وينبغي أن يبدأ التدريب قبل الدخول يف اخلدمة أو عند بدايتها متامًا.
 United Nations Office on Drugs and Crime, Staff skill requirements and equipment  )8(   

recommendations for forensic science laboratories, ST/NAR/1/Rev.1, 2010
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التدريب أثناء العمل
هذا التدريب يستند إىل التعليم والتدريب السابقني ويوفر مهارات نوعية ومعرفة وخربة نوعية 
املوقع حتت  يف  ُيكَتسب  تدريب  وهو  بعينه.  نشاط  يف  أو  األحداث  يف  باالشتراك  ُتكَتسب 

إشراف شخص أكثر خربة يكون مرشدًا مثاًل.

اإلرشاد
يتواله شخص مكلف بتوجيه وُنصح شخص آخر أقل خربة منه. وهو يعترب عنصرًا رئيسيًا من 

أجل احلصول على تدريب سليم يف فحص الوثائق.

اخلربة
هي املعرفة العملية واملهارات والقدرات املستمدة من املالحظة املباشرة لنشاط بعينه أو االشتراك 

يف نشاط بعينه. وتأيت اخلربة بفحص الوثائق من التعامل مع حاالت عملية وحل املشاكل.

وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة 
ينبغي أن يتركز التدريب يف جمال وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة على اخلصائص والسمات اليت 
هناك  ولكن  وتزويرها  الوثائق  لتزييف  هلا  وهناك طرق ال حصر  األصلية.  الوثائق  هبا  تتميز 
جمموعة حمدودة ومعروفة جيدًا من مسات الوثائق األصلية. وفيما يلي حمتوى الدورات اليت تسري 

على النهج الذي أوصى به االحتاد األورويب.

املرحلة 1
األمامية  املكاتب  موظفو  اهلجرة؛  وكاالت  األمامية يف  املكاتب  موظفو  املستهدفة:  اجملموعة 
يتعاملون  الذين  اإلداريني  املوظفني  من  وغريهم  الشرطة  رجال  احلدود؛  مراقبة  وكاالت  يف 
مع الرقابة على وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة )مثاًل يف املطارات أو يف مرافق احلدود الربية أو 
عمليات  متثل  وال  املَؤمَّنة(.  والوثائق  اهلوية  وثائق  إصدار  عن  املسؤولون  املوظفون  البحرية؛ 

فحص الوثائق إال جزءًا من واجبات هذه الوظائف/املراكز.
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ة الدنيا املوصى هبا: 5 أيام. املدَّ

املنهج املوصى به يتضمن إلقاء نظرة عامة على:

الطريان  )منظمة  الدولية  واملعايري  استخدامها(  أسباب  )ما هي، وما هي  املَؤمَّنة  -  الوثائق 
املدين الدويل(

احلوامل  -
تقنيات الطباعة  -

السمات التأمينية األولية  -
أساليب التجميع/اإلنتاج  -

تقنيات التشخيص/البيانات البيولوجية  -
تقييم حامل الوثيقة  -

املعدات األساسية واملواد املرجعية  -
الوثائق اإللكترونية، ونظم القياسات البيولوجية، ومعدات قراءة الوثائق  -

الوثائق االحتيالية )التعاريف واألنواع(  -
عملية فحص الوثائق ومتارين عملية  -

املرحلة 2
اهلجرة؛  وكاالت  اخللفية يف  املكاتب  يف  العاملون  املساعدون  املوظفون  املستهدفة:  اجملموعة 
املشرفون على موظفي املرحلة 1. وال ميثل فحص الوثائق إال جزءًا من واجبات هذه الوظائف/

املراكز.

ة الدنيا املوصى هبا: 10 أيام )تشمل تلخيص معلومات املرحلة 1(. املدَّ

املنهج املوصى به يتضمن إلقاء نظرة عامة على:

الطريان  )منظمة  الدولية  واملعايري  استخدامها(  أسباب  )ما هي، وما هي  املَؤمَّنة  -  الوثائق 
املدين الدويل(

احلوامل  -
نظرية األلوان وفيزياء الضوء  -

احلوامل  -
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تقنيات الطباعة  -
السمات التأمينية األولية واملتقّدمة  -

أساليب التجميع/اإلنتاج  -
تقنيات التشخيص/البيانات البيولوجية  -

الوثائق اإللكترونية، نظم القياسات البيولوجية، معدات قراءة الوثائق  -
األدوات املتغرية بصريًا وأدوات احليود املتغرية بصريًا  -

زيارات ميدانية لدور الطباعة/مصانع الورق إخل بقدر اإلمكان  -
املعدات املدجمة واملواد املرجعية  -

التعامل مع التصوير الرقمي  -
التصوير  -

الوثائق االحتيالية )التعاريف واألنواع(  -
عملية فحص الوثائق ومتارين عملية  -

مقدمة أساسية عن العمليات االستخباراتية  -
كتابة التقارير واإلدالء بالشهادات إذا كانت تدخل يف مسؤوليات الشخص  -

املرحلة 3
اجملموعة املستهدفة: فاحصو الوثائق املتفرغون وموظفو الصف الثالث، املوظفون املتخصصون 

العاملون يف وكاالت اهلجرة ومراقبة احلدود.

ة الدنيا املوصى هبا: 10 أيام )تشمل تلخيص معلومات املرحلة 2(. املدَّ

املنهج املوصى به يشمل عرضًا متعمقًا ملا يلي:

الطريان  )منظمة  الدولية  واملعايري  استخدامها(  أسباب  )ما هي، وما هي  املَؤمَّنة  -  الوثائق 
املدين الدويل(

احلوامل  -
نظرية األلوان وفيزياء الضوء  -

احلوامل  -
تقنيات الطباعة  -

األحبار  -
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اإلضافات  -
األدوات املتغرية بصريًا وأدوات احليود املتغرية بصريًا  -

السمات التأمينية األولية واملتقّدمة  -
تقنيات التشخيص/البيانات البيولوجية  -

الوثائق اإللكترونية، نظم القياسات البيولوجية، معدات قراءة الوثائق  -
تقنيات املختربات بشأن إنتاج الوثائق  -

معدات املختربات واملواد املرجعية  -
زيارات ميدانية لدور الطباعة/مصانع الورق إخل، بقدر اإلمكان  -

حماضرات من زائرين متخصصني يف الصناعة إذا أمكن  -
التعامل مع الصور الرقمية  -

التصوير  -
الربامج احلاسوبية التجارية والتأمينية  -
املهارات املتعلقة بالتدريب والعرض  -
كتابة التقارير واإلدالء بالشهادات  -

الوثائق األخرى غري املَؤمَّنة 
املرحلة 2

اجملموعة املستهدفة: فاحصو الوثائق املبتدئون العاملون يف خمتربات التحليل اجلنائي.

ة الدنيا املوصى هبا: 10 أيام على األقل. املدَّ

املنهج املوصى به يشمل نظرة عامة ومقدمة بشأن:

الوثائق املَؤمَّنة )كما يف املرحلة 1 فيما خيص وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة(  -
نظرية األلوان وفيزياء الضوء  -

خصائص الورق غري املؤّمن )احلوامل( واألحبار  -
الفحص املادي غري االئتاليف للورق وغريه من احلوامل  -
اخلصائص املادية للحوامل واألحبار وعمليات الطباعة  -

مقّدمة بشأن عيوب الطباعة  -
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-  حدود عملية فحص الوثائق وعملية التعرف عليها )خصائص كل طبقة واخلصائص الفردية(
استخدام معدات املختربات واملواد املرجعية  -

التصوير  -

املرحلة 3

اجملموعة املستهدفة: فاحصو الوثائق املحنكون العاملون يف خمتربات التحليل اجلنائي.

ة الدنيا املوصى هبا: 15 يومًا على األقل )تشمل تلخيص معلومات املرحلة 2(. املدَّ

املنهج املوصى به يشمل نظرة عامة ومقّدمة بشأن:

الوثائق املَؤمَّنة )كما يف املرحلة 2 فيما خيص وثائق اهلوية والوثائق املَؤمَّنة(  -
نظرية األلوان وفيزياء الضوء  -

خصائص احلوامل واألحبار وعمليات الطباعة  -
اخلصائص املادية للحوامل واألحبار وعمليات الطباعة  -

اخلصائص الكيميائية األساسية لألحبار  -
-  التمييز بني مصدر الوثائق املطبوعة )بقدر اإلمكان ضمن عمليات الطباعة، مبا يف ذلك 

اآلالت الكاتبة(
واخلصائص  طبقة  كل  )خصائص  عليها  التعرف  وعملية  الوثائق  فحص  عملية  -  حدود 

الفردية(
التصوير  -

استخدام معدات املختربات واملواد املرجعية  -
زيارات ميدانية لدور الطابعة/مصانع الورق إخل. بقدر اإلمكان  -

املهارات املتعلقة بالتدريب والعرض  -
كتابة التقارير واإلدالء بالشهادات  -

املرحلة 4
ال يسهب هذا الدليل يف تناول التدريب يف املرحلة 4 ألنه يتوقف على املعدات املستخدمة. 
فاملعتاد أّن املختربات يف هذه املرحلة املتقّدمة هي اليت حتدد الدورات التدريبية املطلوبة للعاملني 
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اليد  خط  فحص  مثل  أخرى  ختصصات  يف  للتدريب  أولية  خطوط  يلي  فيما  ولكن  فيها. 
والتوقيعات يف املرحلة 4�

اجملموعة املستهدفة: فاحصو الوثائق املحنكون العاملون يف خمتربات التحليل اجلنائي

ة الدنيا املوصى هبا: 15 يومًا على األقل. املدَّ

املنهج املوصى به يشمل:
تاريخ الكتابة باليد مبا يف ذلك تطور الكتابة باليد واحلاالت البارزة  -

املؤثرات الداخلية واخلارجية يف الكتابة باليد  -
ما يلزم إلجراء فحص جدي  -

ما ميكن وما ال ميكن حتديده انطالقًا من خط اليد  -
أساسيات التعرف أو االستبعاد أو إبداء رأي متحفظ  -

اخلصائص اليت ينظر فيها فاحص خط اليد  -
أمثلة عن اخلطوط املعروفة  -

التحريف والتمويه  -
الكتابة املطموسة أو املحّرفة  -

االستنتاجات واآلراء املتحفظة  -

املرفق 4-  الكتب واملواد املرجعية وقواعد 
البيانات املوصى هبا

الدوريات والكتب واملقاالت التالية يوصى بوجودها يف املكتبات املتخصصة يف فحص الوثائق 
فحصًا حتليليًا جنائيًا. وهذه القائمة ليست مستفيضة، ال سيما وأّن من املعترف به أّن مراجع 
خط اليد ستكون خاصة بكل لغة وأّن عددها أكرب من أن ُيحصى. وال يزعم هذا الدليل أّن 
كل مرفق من مرافق الفحص التحليلي اجلنائي للوثائق جيب أن يقتين كل كتاب أو كل مقال 
ورد ذكره أدناه. ومن املهمِّ أيضًا التأكيد على أّن التحصيل الدراسي الذايت ال ميكنه، مهما عال 

قدره، أن ُيغين عن حتصيل قدر واٍف من التعليم والتدريب واخلربة املهنية.
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
•   United Nations Office on Drugs and Crime, Staff skill requirements and 

equipment recommendations for forensic science laboratories, ST/NAR/1/
Rev.1, 2010

اهليئات املهنية اإلقليمية )القائمة ليست مستفيضة(
•  American Society of Questioned Documents Examiners. www.asqde.org

•  American Society for Testing and Materials Standards. www.astm.org 

•   Australasian Society of Forensic Document Examiners (ASFDE). 
www.asfdeinc.org 

•   European Documents Experts Working Group of the European Network of 
Forensic Science Institutes (ENFSI/EDEWG). www.enfsi.eu 

•   Scientific Working Group for Forensic Document Examination (SWG-
DOC), including representatives of U.S law enforcement agencies

•   Special Advisory Group on Document Examination of the Senior Managers 
of Australian and New Zealand Forensic Laboratories (SMANZFL).  
www.nifs.com.au/SMANZFL/SMANZFL.html?index.asp&1 

الدوريات
•   Australian Journal of Forensic Sciences (Australian Academy of Forensic 

Sciences), Biannual, ISSN: 0045-0618

•   Canadian Society of Forensic Science Journal (Canadian Society of  Forensic 
Science, Ottawa), Quarterly, ISSN: 0008-5030

•   Forensic Science International (Limerick, Ireland), Monthly, ISSN: 
0379-0738

•   Forensic Science Communications (FBI Laboratory), Quarterly, ISSN 1528-
8005, Free on internet at the time of printing: www.fbi.gov/hq/lab/fsc/ 
current/descript.htm 

•   Journal of Forensic Identification (International Association for  Identification) 
Bi-monthly, ISSN: 0895-173X

•   Journal of Forensic Sciences (American Academy of Forensic Science, 
Philadelphia, USA), Quarterly, ISSN: 0025-1198

•   Journal of Police Science and Administration (Gaithersburg, MD, USA), 
Quarterly, ISSN: 0090-9084
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•   Journal of the American Society of Questioned Document Examiners

•   Medicine, Science and the Law (British Academy of Forensic Sciences), 
Quarterly, ISSN: 0025-8024

•   Police Science Abstracts (Amstelveen, Netherlands), Bimonthly, ISSN: 
0166-6282

•   FORSight: The Forensic Abstracts Journal (Forensic Science Service), 
Monthly, ISSN 1476-0231

•   Science and Justice (Forensic Sciences Society, Harrogate, United  Kingdom), 
Quarterly, ISSN: 0015-7368

الكتب

فحص الوثائق

•   Albrecht, W.S., Albrecht CC and Albrecht CO. Fraud Examination, South-
Western Pub, 2005

•  Hollegie, J.H.J. Basic Knowledge, document recognition, 2009 

•   Conway, J.V.P. Evidential Documents. Illinois, Charles C. Thomas, 1959

•   Ellen, D. Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques, 
Third Edition, Boca Raton: CRC Press 2005

•  Harrison, W.R. Suspect Documents, Frederick A. Praeger, New York, 1958

•   Hilton, O. Scientific Examination of Questioned Documents, Revised 
 Edition, Elsevier Science Publishing Company, New York, 1982

•   Huber R.A., Headrick, AM. Handwriting identification: facts and 
 fundamentals, CRC Press, Boca Raton, New York, 1999

•   Kelly, J.S., Lindblom, BS. Scientific Examination of Questioned Documents, 
Second Edition, CRC Press, 2006

•   Leung, S.C. The Scientific Examination of Chinese Handwriting; Forensic 
Science Review December 1994, Vol. 6, No. 2:97-145 

•   Morris, R. Forensic Handwriting Identification: Fundamental Concepts and 
Principles, Academic Press, New York, 2000

•   Nickell J. Detecting Forgery: Forensic Investigation of Documents, 
 University Press of Kentucky, 2005

•   Osborn, A.S. Questioned Documents, 2nd Ed. Boyd Printing Co. Albany 
NY, 1929
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•  Slyter S.A. Forensic Signature Examination, C.C. Thomas, 1996

•   Pocket Pal, International Paper Company, Daniels Printing, Everett, MA, 
20th Edition, 2007

•   Kelly, J.S. Forensic Examination of Rubber Stamps: A Practical Guide, 
Charles C. Thomas Publisher, 2002

•   Vastrick, T. Forensic Document Examination Techniques, The IIA Research 
Foundation, 2004

•  Buquet, A. L’expertise des écritures, Presse du CNRS, 1991

•  Buquet, A. L’expertise des écritures manuscrites, Masson, Paris, 1991

•  Locard, E. Les faux en écritures et leur expertise, Payot, Paris, 1959

•   Munch, A. L’expertise en écritures et en signatures, Septentrianon, Quebec, 
2000

•   Seydn, M.J. Introduction à l’examen objectif des écritures manuscrites, 
Fovéa, Meyreuil, 1999

عمليات الطباعة
•   Anderson, D. Experience Printmaking, Worcester, MA, Davis Publications, 

2009. ISBN 9780871929822 

•   Bann, D. The all new Print Production handbook, Rotovision, SA, Route 
Suisse 9, CH-1295, Mies, Switzerland. ISBN 978-2-940361-38-0

•   Gill S., Rosie M. Prints Now: Directions and Definitions, Victoria and 
Albert Museum (May 1, 2006) ISBN 1-85177-480-7 

•   Griffiths, A. Prints and Printmaking, British Museum Press, 2nd (or latest) 
ed., 1996 ISBN 0-7141-2608-X 

•   Hults, L. The Print in the Western World: An Introductory History, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1996. ISBN 978-0-299-13700-7 

•   Ivins, W. Jr. Prints and Visual Communication, Cambridge, Harvard 
 University Press, 1953. ISBN 0-262-59002-6 

•   Watrous, James. A Century of American Printmaking, Madison, University 
of Wisconsin Press, 1984. ISBN 0-299-09680-7 

•   Durchon, P. Papier et impression offset, édition du moniteur, 1991

•   Durchon, P. Les applications nouvelles des procédés d’impression, édition 
du moniteur, 1989
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الورق
•   Hunter D. Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft, 

2nd Edition, Alfred A. Knopf, New York, 1967

•   MeadWestvaco Corporation, Paper Knowledge, MeadWestvaco  Corporation, 
Dayton, OH 1999

•   Hunter, D. Papermaking: Through Eighteen Centuries, Lenox Hill, 
New York, 1971

•   Browning, B.L. Analysis of Paper, 2nd Ed. Marcel Dekker, Inc. New York, 
1977

•   Caywood, D. Watermarks and the questioned document examiner, 
 International Journal of Forensic Document Examiners, 1, 299, 1995

•   Dawe, E.A. Paper and it’s Uses, 2nd Edition, Crosby Lockwood and Son, 
London, 1919

•   Paperloop Publications, Lockwood-Post’s Directory, Paperloop  Publications, 
San Francisco, published annually

•   Brunelle, R.I., Reed, R.R. Forensic Examinations of Ink and Paper, 
Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1984

•   CMP Information Ltd., Phillips Paper Directory, CMP Information Ltd. 
Kent, U.K., published annually

•   Aitken, Kaden, Voillot, Constituants fibreux des pâtes, papiers et cartons, 
pratique de l’analyse, EFPG Ecole Française de Papeterie et des Industries 
Graphiques, 1988

•   Faudouas, J.C. Dictionnaire technique du papier et des encres, Edition 
Eyrolles, 1990

قواعد البيانات
قاعدة   :Informationssystem Urkunden (Document Information System)m  •  

بيانات أملانية تديرها الشرطة االحتادية يف أملانيا.
إطالع  ذو  مغلق  نظام   :False and Authentic Documents Online (FADO)m  •  
حمدود لتبادل املعلومات بني خرباء وثائق االحتاد األورويب املتخصصني يف وثائق 

السفر واهلوية.
•  Public Register of Travel and Identify Documents Online (PRADO)O: يضم   
معلومات عن السمات التأمينية لوثائق اهلوية ووثائق السفر األصلية. واملعلومات 
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وآيسلندا  األورويب،  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  وتقدمها  منتقاة  فيه  املوجودة 
 ،FADO والنرويج. وخيتارها خرباء الوثائق األوروبيون وتؤخذ من قاعدة البيانات

اليت هي نظام مغلق واالطالع عليه حمدود.
•  Edison Travel Documents: هذا النظام احلاسويب خيزن جمموعة واسعة من عينات   
االستخبارات  إدارة  ومتلكه  وضعته  نظام  وهو  اإلقامة.  وتراخيص  السفر  وثائق 
اجلنائية الوطنية التابعة لوكالة خدمات الشرطة الوطنية اهلولندية؛ وجيري تنظيمه يف 

إطار تعاون دويل.
•  Keesing reference system: وهو نظام متخّصص يف تقدمي أدوات التحقق واحللول   
اليت تسمح للمنظمات الدولية بالتأكد من صحة وثائق اهلوية وأوراق النقد. وتشمل 
منتجاته جمموعة من أدوات الفحص والتحقق، واألدلة املرجعية، وقواعد البيانات 

�Keesing’s Glossary of Document Security: ISBN 99059130456 .املرجعية
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