
ويتيح تعقب األسلحة النارية:

الربط بني مشبوه وسالح ناري يف إطار تحقيق جنائي؛	 

تحديد هوية املتجرين املحتملني باألسلحة النارية؛	 

كشف االتجاهات يف مجال الجريمة املرتبكة باألسلحة 	 
النارية.

واقتفاء أثر األسلحة النارية املحظورة عنرص بالغ األهمية يف 
االسرتاتيجية الدولية واإلطار املحددين ملكافحة التجارة غري 
بجوانبها  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوعة 

كافة.

ما هي الوظائف التي تتيحها منظومة iARMS؟
يمكن تصنيف وظائف منظومة iARMS يف ثالث فئات:

إنفاذ  ألفراد  تتيح  التي  النارية،  األسلحة  سجالت  إدارة 
القانون املخّولني:

إنشاء سجالت عن أسلحة نارية مفقودة أو مرسوقة أو 	 
بشكل رسيع  وتبادلها  وإدارتها  مهربة،  أو  بها  متجر 

ومأمون؛

iARMS
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 ما هي iARMS؟
تسّهل منظومة اإلنرتبول إلدارة سجالت األسلحة املحظورة 
بني  والتعاون  املعلومات  تبادل   )iARMS( أثرها  واقتفاء 
باألسلحة  املتصلة  الجريمة  بشأن  القانون  إنفاذ  أجهزة 

النارية. وهذه األداة املتاحة عىل الويب:

تضع بترصف أجهزة إنفاذ القانون يف العالم منظومة 	 
النارية  األسلحة  عن  واالستعالم  لإلبالغ  مركزية 

املفقودة واملرسوقة واملتجر بها واملهربة؛

عىل 	  النارية  األسلحة  تعقب  طلبات  إحالة  تسّهل 
إليه  آل  ما  ومتابعة  عليها  والردود  الدويل  الصعيد 

وضعها.

ما معنى اقتفاء أثر األسلحة النارية؟
هو التعقب املنهجي لسالح ناري ُعثر عليه أو ُضبط، بدءا 
بمكان تصنيعه أو استرياده القانوني إىل أحد البلدان، مرورا 
بسلسلة توزيعه ووصوال إىل آخر جهة معروفة حازته. وهو 
يقتيض تعاونا وثيقا عىل الصعيد الدويل بني أجهزة الرشطة 
للتعقب  الدويل  الصك  ويحدد  الحدود.  ومراقبة  والجمارك 
2005 اإلنرتبول باعتباره رشيكا أساسيا يف  املعتمد يف عام 

تنفيذ األنشطة املتعلقة باقتفاء أثر األسلحة النارية.
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منظومة اإلنرتبول إلدارة سجالت األسلحة 

املحظورة واقتفاء أثرها

هذا املرشوع ممّول من 
االتحاد األوروبي



أثرها منظومة اإلنرتبول إلدارة سجالت األسلحة املحظورة واقتفاء 

يُضبط 	  عندما  وسهولة  برسعة  املعني  البلد  إخطار 
سالح ناري مسجل يف املنظومة؛

إعداد تقارير وتحليالت عن األسلحة النارية املفقودة أو 	 
املرسوقة أو املتجر بها أو املهربة.

االستخدام  منصة سهلة  توفر  التي  التعقب،  إدارة طلبات 
تساعد يف إجراءات تعقب األسلحة النارية عىل الصعيد الدويل. 

وتتيح iARMS ألفراد إنفاذ القانون املخّولني:

تقديم طلب تعقب؛	 

ومتابعتها 	  والصادرة  الواردة  التعقب  طلبات  قراءة 
وإحالتها؛

الرد عىل طلبات التعقب الواردة أو التعليق عليها؛	 

تحديث ما آل إليه طلب تعقب؛	 

الواردة 	  التعقب  طلبات  عن  وتحليالت  تقارير  إعداد 
والصادرة. 

يف  األعضاء  للبلدان  تتيح  التي  والتحليالت،  اإلحصاءات 
املتصلة  بالجرائم  متعلقة  وطنية  بيانات  تحليل  اإلنرتبول 
وإعداد  األسلحة،  هذه  تعقب  طريق  عن  النارية  باألسلحة 

تقارير متكيفة مع االحتياجات. 

نبذة عن برنامج اإلنرتبول لألسلحة النارية
مرشوعة،  غري  ألغراض  املستخدمة  النارية  األسلحة  تشكل 
البلدان،  جميع  يف  املواطنني  سالمة  تهديدها  إىل  باإلضافة 
يف  والتنمية  واالستقرار  والسلم  لألمن  نطاقا  أوسع  تهديدا 
للمجرمني  تتيح  ونقلها،  إخفائها  سهولة  وبسبب  العالم. 
املتاجرين باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة 

تحقيق أرباح طائلة.

ويف كل عام، تُستخدم األسلحة النارية يف أكثر من 000 245 
فيها  تدور  التي  البلدان  وذلك خارج  العالم،  يف  قتل  جريمة 
حروب. وهذا الرقم ما هو إال جزء ضئيل من الجرائم املرتكبة 
وتسهيل  للتهديد  املجرمون  يستخدمها  التي  األسلحة  بتلك 
العنف  عن  بمنأى  بلد  من  وما  اإلجرامية.  أفعالهم  ارتكاب 

املرتبط بها.

البلدان  تساعد  أن  يمكن  فعالة  أدوات  اإلنرتبول  ويقرتح 
بهذه  تتعلق  استخبار  معلومات  عىل  الحصول  يف  األعضاء 
وذلك  الصلة،  ذات  التحقيقات  يف  تقدم  وإحراز  األسلحة 
الخارج والبيانات  الظاهرة عليها من  املعلومات  انطالقا من 
األدوات  هذه  واستخدام  داخلها.  من  جمعها  يمكن  التي 
مجتمعًة يساعد أفراد إنفاذ القانون يف منع الجرائم املتصلة 

باألسلحة النارية والتحقيق فيها وحلها.

يرجى  اإلنرتبول واالستعانة بخدماته،  بيانات  الستخدام قواعد 
االتصال باملكتب املركزي الوطني لإلنرتبول يف بلدكم.

e INTERPOLHQ :يوتيوب
e  @INTERPOL_HQ :تويتر

e WWW.INTERPOL.INT

e :لالتصال
برنامج األسلحة النارية

200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - France

الهاتف: 00 70 44 72 4 33+ 
الفاكس: 63 71 44 72 4 33+

firearms@interpol.int :البريد اإللكتروني
www.interpol.int/firearms
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