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اإلنتربول
تضم املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)  091بلدا عضوا وتشكل بذلك أكرب
منظمة دولية للشرطة يف العامل .وقد أُنشئت يف عام  0991وهي تتوىل تيسري التعاون
الشرطي بني البلدان وتقدمي الدعم واملساعدة إىل مجيع املنظمات والسلطات واألجهزة اليت
تتمثل مهمتها يف منع اجلرمية الدولية أو مكافحتها .ويسعى اإلنرتبول إىل تيسري التعاون
الشرطي الدويل حىت يف غياب العالقات الدبلوماسية بني البلدان .واستنادا إىل القانون
األساسي ،تُنشئ البلدان األعضاء يف اإلنرتبول مكاتب مركزية وطنية وتتوىل اإلنفاق عليها.
وهذه املكاتب هي عادة أجهزة تابعة للشرطة الوطنية يف البلدان األعضاء ،ولكنها قد تضم
موظفني من عدة أجهزة شرطة وفقا لبنية هذه الشرطة الوطنية يف البلدان املذكورة .واملكاتب
املركزية الوطنية موصولة باألمانة العامة عرب شبكة  I-24/7وهي توفر القناة األساسية إلجراء
التحقيقات وإحالة الردود.
وقد حدد اإلنرتبول أربع وظائف أساسية يركز عليها جهوده وموارده:
خ دددمات اتص دداالت ش ددر ية عالمي ددة م مون ددة  -تُُ ُوفَّر ع ُُرب منظوم ُُة اإلنرتب ُُول لالتص ُُا ت
الشرطية العاملية املأمونة .I-24/7
خدددمات بيانددات متصددلة بالعمليددات و واعددد بيانددات للشددر ة  -يتُُوىل اإلنرتبُُول ش ُ ون
جمموعُُة مُُن قواعُُد البيانُُات تتضُُمن معلومُُات يف غايُُة األميُُة بشُُأن األنشُُطة اإلجراميُُة
الدولي ُُة ،األم ُُر ال ُُذم يت ُُيا تعم ُُيم بيان ُُات حان ُُة متص ُُلة باجلرمي ُُة ،م ُُن ُُالل أح ُُد أن ُوا
النشرات السبعة.
خدمات الدعم الشر ي الميداني  -من الل مركز العمليات والتنسيق الُذم يعمُل علُى
أم جمال من
ألم بلد من البلدان األعضاء يف ّ
مدار الساعة ،ميكن لإلنرتبول تقدمي املساعدة ّ
جمُُا ت اجلرميُُة الُُيت حُُددهتا املنظمُُة ،وهُُي الفسُُاد ،واجلُرائم املرتكبُُة ألُُد األطفُُال ،واجلرميُُة
ُارون ،واجلُرائم املتصُلة بالتكنولوجيُا
السيربية ،واملخدرات واجلرمية املنظمة ،واجلرمية املالية ،والف ّ
املتقدمة ،واجلرمية البيئيُة ،واجلُرائم املرتكبُة باألسُلحة الناريُة ،والقرصُنة البحريُة ،وجرميُة تقليُد
املنتج ُُات الص ُُيد نية ،واألم ُُن الع ُُام واإلرهُ ُُاب ،وا ُُار بالبش ُُر ،وا ُُار بالس ُُلع غُ ُُري
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املش ُُروعة والتقلي ُُد ،واجل ُرائم املتص ُُلة باملركب ُُات ،واجل ُرائم املتعلق ُُة باألعم ُُال الفني ُُة ،واجل ُرائم
املرتكبة باملواد الكيميائية واجلرثومية واإلشعاعية والنووية وباملتفجرات.
تدددريا الشددر ة وءنمدداء دددراتها  -ينفُُذ اإلنرتبُُول ملُُا فيُُأ مصُُلحة أجهُُزة الشُُرطة الوطنيُُة
مبُُادرات تُُدريب شُُرطي مركُُزة رُُدب تعزيُُز قُُدرة البلُُدان األعضُُاء علُُى مكافحُُة اجلرميُُة
اخلطرية عرب الوطنية واإلرهاب بشكل فعال.
وتساهم شبكة اإلنرتبُول للمعلومُات املتصُلة باملقُذوفات بطريقُة مُا يف وألُع هُذه الوظُائف
األربع كافة حيز التطبيق.
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مقدمة
’’إن األسُُلحة الصُُورية واألسُُلحة اخلفيفُُة تشُُيع ا ألُُطرابات يف املنُُاطقا وتشُُعل النزاعُُات
وت ُُذكيها وتطي ُُل أم ُُدهاا وتعرق ُُل بُ ُرامم اإلغاث ُُةا وتق ُُود مب ُُادرات الس ُُالما وتزي ُُد ح ُُدة
انتهاكات حقوق اإلنسانا وتعوق التنميةا وت جم ثقافة العنف‘‘.
 مكتب األمم املتحدة لش ون نز السالحفأم جرمية تقريبُا تُرتكُب اليُوم إ ُا
توطي جرائم األسلحة النارية جما ت أ رى من اإلجرامّ .
تُسُ ُُتخدم فيه ُ ُُا األس ُ ُُلحة الناري ُ ُُة إىل ح ُ ُُد مُ ُُا .فاألس ُ ُُلحة تُس ُ ُُتخدم يف الس ُ ُُرقة ،والقت ُ ُُل،
وا تط ُُاب ،واجلرمي ُُة املنظم ُُة ،وا ُُار باملخ ُُدرات والكث ُُري غريه ُُا .أأل ُُف إىل ل ُُك أ ّن
األنشُُطة اإلجراميُُة يف هُُذا اعتمُُع العُُاملي الُُذم تنفُُك اج ُواجز املاديُُة وا فرتاألُُية بُُني
البلُُدان تتسُُاقي فيُُأ ،تتخُُذ كُُل يُُوم طابعُُا عامليُُا يتزايُُد بُُاطراد .والسُُالح الُُذم اسُُتُخدم
رتكُُاب جرميُُة قتُُل يف مدينُُة مُُا يصُُل يف ايُُة املطُُاب إىل مدينُُة أ ُُرى أو بلُُدا ُُر أو
قُُارة أ ُُرى .وبينمُُا مُُد اعرمُُون وسُُائل يسُُهل معهُُا اجتيُُاو اجُُدود ،تعُُوق التخُُوم الوطنيُُة
بشُُكل متزايُُد أجهُُزة الشُُرطة يف الع ُامل أمجُُع وترتكهُُا عُُاجزة عُُن اقتفُُاء أثُُر اعُُرمني ُُار
دوائر ا تصاصها القضائي .والعوائق اليت تشكلها اجدود الوطنية متنُع مُوظفي إنفُا القُانون
مُُن تتبُُع أدلُُة حانُُة تتُُيا خمديُُد مكُُان اططُُي العمليُُات اإلجراميُُة واعتقُُا م وإدانُُتهم.
أم حُدود ،مهمُا كُان جمُال اإلجُرام
والواقع أ ّن األسلحة النارية واألدلة املتصلة را تعُرب ّ
و الص ُُلة :م ُُن الفس ُُاد إىل اجلرميُ ُة املنظم ُُة ،وم ُُن ا ُُار بالبش ُُر إىل اإلره ُُاب .ويف ع ُُام
 ،9112شارك اإلنرتبول يف م متر عُن بُعُد توافقُت اللُأ راء  92بُريا يف علُم املقُذوفات
ميثلون  01بلدا على اجاجة إىل شبكة دولية لتبُادل البيانُات املتصُلة باملقُذوفات .وكُان مُن
بني املشاركني ممثلون عن أسُرتاليا ،وإيطاليُا ،وبوتسُوانا ،وجنُوب أفريقيُا ،والُدا رك ،وكرواتيُا،
وكنُُدا ،وكوسُُوفو ،وكينيُُا ،واململكُُة املتحُُدة ،وناميبيُُا ،والنمسُُا ،وهولنُُدا ،والو يُُات املتحُُدة
األمريكية ،واليونان.
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وسُُيتبني لكُُم مُُن ُُالل ق ُراءة هُُذا الُُدليل أ ّن املنظمُُة طُُت طُُوة جبُُارة با ُُاه إسُُقا
اج ُُدود يف جم ُُال مكافح ُُة أنش ُُطة اجلرمي ُُة الدولي ُُة ع ُُرب إنش ُُاء ش ُُبكة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات
املتصُُلة باملقُُذوفات .وهُُذه الشُُبكة ،الُُيت يش ُوّلها يف مقُُر املنظمُُة يف ليُُون (فرنسُُا) ُُادوم
املقارنُُة  ،IBIS® Correlation Serverهُُي الشُُبكة الدوليُُة الوحيُُدة يف العُُامل الُُيت تتُُيا
تبادل البيانات املتصلة باملقذوفات على نطاق واسع.

وبإمكُُان مُُوظفي إنفُُا القُُانون ،مُُن ُُالل هُُذه الشُُبكة ،طلُُب وتبُُادل أدلُُة يف غايُُة
األمية بشأن قضُايا جاريُة ميكُن أن تشُمل عُدة بلُدان .و ُا أ ّن أغلبيُة اجلُرائم تُرتكُب
بواسُُطة أسُُلحة ناريُُة ،و ُُا أ ّن األسُُلحة الناريُُة كثُريا مُُا تُُرتك أدلُُة مُُن قبيُُل املقُُذوفات
والظروب الفارغة ،ميكن بواسطة شُبكة اإلنرتبُول تبُادل األدلُة املتصُلة باملقُذوفات بُني
البلدان األعضاء ردب إقامُة روابُي ت
وصُالت بُني جمموعُات مُن األدلُة اجانُة املتأتيُة
أم تصُُالت معروفُُة مُُن قبُُل .و قُُدور الشُُرطة ،مُُن
مُُن عُُدة بلُُدان مل يكتشُُف فيهُُا ّ
ُُالل ربُُي األدلُُة املُُذكورة يف مُُا بينهُُا ،التعجيُُل يف وتُُرية تعقُُب أنشُُطة إجراميُُة كُُان
يصُُعب يف السُابق علُُى أجهُُزة إنفُُا القُُانون تعقبهُُا بسُُبب تشُُعباهتا الدوليُُة ،ووألُُع
حد ا.
ولق ُُد أُع ُُد ه ُُذا ال ُُدليل ع ُُن ش ُُبكة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات ويُنش ُُر
لفائ ُُدة مس ُُتخدمي ه ُُذه الش ُُبكة .فه ُُو يت ُُيا ُُم استكش ُُاب ماأل ُُي برن ُُامم تب ُُادل
املعلومات املتصلة باملقُذوفات والتطُورات الُيت أدت إىل تصُميمأ .وهُو أيضُا دليُل عُن
كيفية املشاركة يف هذا الربنامم ،إ إنأ يقدم معلومات عُن سُبل ا نضُمام إىل الشُبكة
والبق ُُاء عضُ ُوا فيه ُُا .واأله ُُم م ُُن ل ُُك كل ُُأ ،يش ُُكل ه ُُذا الكتي ُُب دل ُُيال ع ُُن كيفي ُُة
استخدام شبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات بأقصى طاقاهتا.
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برنامج اإلنتربول لألسلحة النارية
تشُُكل إسُُاءة اسُُتخدام األسُُلحة الناريُُة ألغ ُراد إجراميُُة هتديُُدا ألمُُن امل ُواطنني يف
بلُُدان العُُامل أمجُُع وهتديُُدا أوسُُع نطاقُُا أيضُُا لألمُُن والسُُلم وا سُُتقرار والتنميُُة .فهُُي
سهلة اإل فُاء والنقُل وتتُيا للمجُرمني املتُاجرين باألسُلحة الصُورية واألسُلحة اخلفيفُة
غُُري املشُُروعة خمقيُُق أربُُاح ات شُُأن .ولُُيد هنُُاك مُُن بلُُد نُُأى عُُن العنُُف الُُذم
تسببأ هذه األسلحة .ولُئن كانُت األسُلحة الناريُة تُسُتخدم سُنويا رتكُاب أكثُر مُن
 912 111جرمية قتل ( تد ل يف هُذه النسُبة البلُدان الُيت متزقهُا اجُروب) ،فُإن هُذا
العُدد لُُيد إ نسُبة ألُُئيلة مُن جممُُو اجلُرائم املرتكبُة باألسُُلحة الناريُة الُُيت تُسُُتخدم
على نطاق واسع للتهديد وملساندة سائر األفعال اإلجرامية.


منع الجريمة والتصدي لها

يق ُُدم اإلنرتب ُُول أدوات فعال ُُة ميك ُُن أن تس ُُاعد البل ُُدان األعض ُُاء عل ُُى خمس ُُني مج ُُع وخملي ُُل
املعلومات الُيت ميكُن اجصُول عليهُا مُن بُاطن سُالح نُارم وسُطحأ ،و لُك ملنُع اسُتخدامأ
يف ارتكاب اجلرائم وكشف مالبساهتا.


جدددول اإلنتربددول المرجعددي لألسددلحة الناريددة ) (IFRTهُُو أداة تفاعليُُة علُُى
اإلنرتنُت تُوفر طريقُة معياريُة لتبيُُان األسُلحة الناريُة وخمديُد مواصُفاهتا و ِّ
متكُُن
احملققُُني مُُن مجُُع معلومُُات مفصُُلة عُُن السُُالح النُُارم أو التحقُُق منهُُاُُ ،ا
يف لُُك العالمُُة التجاريُُة للسُُالح وطُراوه وعيُُاره ورقمُُأ التسلسُُلي .ويتضُُمن
ه ُُذا اجل ُُدول أكث ُُر م ُُن  921 111مرج ُُع لألس ُُلحة الناري ُُة و 25 111ص ُُورة
عنهُُا ،باإلألُُافة إىل معلومُُات مفصُُلة عُُن العالمُُات املوجُُودة عليهُُا .وتبيُُان
أم س ُُالح ن ُُارم عل ُُى حن ُُو س ُُليم أم ُُر ج ُُوهرم يف التحقيق ُُات ال ُُيت ريه ُُا
ّ
الشُُرطة ،ألن لُُك يعُُزو بقُُدر كبُُري فُُر خمديُُد تسلسُُل ملكيتُُأ عنُُد تقُُدمي
طلب لتعقبأ على الصعيد الدويل.



شبكة اإلنتربول للمعلومدات المتصدلة بالمقدذوفات ) (IBINهُي مركُز عُاملي
جلم ُُع البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات وختزينه ُُا ومقارنته ُُا .ويت ُُيا تب ُُادل ه ُُذه
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البيان ُُات عل ُُى الص ُُعيد ال ُُدويل الُ ُربي ب ُُني اع ُُرمني واجلُ ُرائم الع ُُابرة للح ُُدود
الدولي ُُة ،متام ُُا كم ُُا تت ُُيا بيان ُُات بص ُُمات األص ُُابع ل ُُك .وتس ُُاعد ه ُُذه
الشبكة الشرطة يف إمُاد الُروابي بُني جُرائم منفصُلة قُد يكُون اكتشُافها لُو
هُُذه األداة غُُري ممكُُن .وهُُي أيضُُا الشُُبكة األوىل والوحيُُدة لتبُُادل البيانُُات
املتص ُُلة باملق ُُذوفات عل ُُى نط ُُاق دويل واس ُُع .وه ُُذا ال ُُدليل مك ُُر ألفض ُُل
املمارسات يف ما يتعلق رذه الشبكة.




منظومددة اإلنترب ددول إلدارة سددج ت األس ددلحة المحظ ددورة وا تفدداء أثره ددا
) (iARMSهُي أول منظومُُة مركزيُة لإلبُُال وا ستفسُار عُُن األسُلحة الناريُُة
املفق ُُودة واملس ُُروقة واملتج ُُر ر ُُا واملهرب ُُة .وميك ُُن للمس ُُتخدمني املخ ُ ُّولني بع ُُد
ألبي سالح نارم ما التقصُي يف قاعُدة بيانُات  iARMSوالتأكُد بشُكل ين
مم ُُا إ ا ك ُُان أح ُُد البل ُُدان األعض ُُاء ق ُُد أبلُ ُ اإلنرتب ُُول ع ُُن ه ُُذا الس ُُالح.
وتسُُاعد هُُذه املنظومُُة البلُُدان األعضُُاء أيضُُا عُُن طريُُق تزويُُدها بنظُُام معُ ُّزو
لتعق ُُب األس ُُلحة ،ومت ّكنه ُُا م ُُن إع ُُداد اط ُُي بي ُُاين إحص ُُائي ع ُُن طلباهت ُُا
للمس ُُاعدة الدولي ُُة وع ُُن اإلجُ ُراءات املتخ ُُذة يف ه ُُذ الص ُُدد .ومي ُ ُِّول ا خم ُُاد
األورويب هذه املنظومة.

تحليل البيانات الجنائية

تس ُلّم أجهُُزة إنف ُُا القُُانون بأميُُة التحلي ُُل اجلن ُُائي مل ُواد ا س ُُتخبار ك ُُأداة ميك ُُن أن
تس ُ ُُاعد يف التنبي ُ ُُأ بش ُ ُُكل ين م ُ ُُن التهدي ُ ُُدات دعم ُ ُُا لألنش ُ ُُطة الش ُ ُُرطية امليداني ُ ُُة.
واإلنرتب ُُول بص ُُدد تط ُُوير قدرات ُُأ للمس ُُامة يف التحقيق ُُات اجلنائي ُُة املتعلق ُُة باألس ُُلحة
الناريُُة مُُن ُُالل حب ُ ا اهُُات والتقنيُُات املتصُُلة رُُذا اعُُال وخمليلهُُا وتعميمهُُا،
وكذلك بيانات ا ستخبار املتعلقة سالك ا ار باألسلحة النارية وأساليبأ.


منظومة تنبيه دولية
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تُس ُُتخدم منظوم ُُة اإلنرتب ُُول الفري ُُدة للنش ُرات لتنبي ُُأ البل ُُدان األعض ُُاء إىل التهدي ُُدات
أم هتديُُدات حمتملُُة
املرتبطُة باألسُُلحة الناريُُة .وميكُُن إصُُدار نشُُرة برتقاليُُة للتنبيُُأ إىل ّ
يعسُُر كشُُفها يف الظُُروب العاديُُة .وميكُُن إصُُدار نشُُرة
تُرتبي بأسُُلحة ناريُُة مموهُُة قُُد ُ
أم عناصُر تُرتبي رُا،
بنفسُجية لتبُادل املعلومُات عُن أسُلحة ناريُة حمُددة ومكوناهتُا و ّ
فضال عن األساليب اإلجرامية املتصلة باألسلحة النارية ،ا يف لك ا ار را.


التدريا وبناء القدرات

يقُُدم اإلنرتبُُول جمموعُُة متنوعُُة مُُن مبُُادرات بنُُاء القُُدرات يف جمُُال األسُُلحة الناريُُة.
وترمُُي هُُذه املبُُادرات إىل تزويُُد الشُُرطة وأجهُُزة إنفُُا القُُانون الش ُريكة ُُا باملعُُارب
وامله ُُارات وأفض ُُل املمارس ُُات عار ُُة التح ُُديات ال ُُيت تطرحه ُُا الي ُُوم اجلرمي ُُة املرتكب ُُة
باألسلحة النارية .وتركز الدورات اليت ينظمهُا اإلنرتبُول علُى التعُاون الُدويل وا سُتعانة
بأدوات املنظمة و دماهتا.
ويتيا اإلنرتبول جمموعة متنوعة من فر التدريب ترتاوح بُني دورات إلكرتونيُة أساسُية
عُُن تبيُُان األسُُلحة الناريُُة ودورات مكثفُُة يف القاعُُات الدراسُُية حُُول سُُبل كشُُف
اجلرائم املتصلة رذا النُو مُن األسُلحة ومكافحتهُا .وتعتمُد املنظمُة جُا مشُرتكا بُني
الوك ُُا ت وتق ُُدم ت ُُدريبا ثن ُُائي اللو ُُة عل ُُى املس ُُائل املش ُُرتكة ب ُُني الثقاف ُُات ،حس ُُب
ا قتضاء.
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الفصل الثاني
علم المقذوفات على الساحة الدولية
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شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات

IBIN

ي ُُرتك ك ُُل س ُُالح ن ُُارم عل ُُى املق ُُذوب املنطل ُُق والظ ُُرب الف ُُار  ،ث ُُارا ميكروس ُُكوبية
تش ُ ّكل نوعُُا مُُن ’’البصُُمة املتصُُلة باملقُُذوفات‘‘ .ومُُن ُُالل ا سُُتعانة بتكنولوجيُُا
ق ُُادرة عل ُُى ق ُراءة وتص ُُنيف ه ُُذه البص ُُمات ،م ُُن قبي ُُل المنظوم ددة المتكامل ددة لتبي ددان
المق ددذوفات (® )IBISال ُُيت ص ُُنعتها ش ُُركة فور ت
نس ُُك تكنول ُُوجي ،ميك ُُن للمس ُُتخدمني
تب ُُادل ومقارن ُُة ب األدل ُُة املتص ُُلة باملق ُُذوفات يف غض ُُون س ُُاعات أل ُُمن اج ُُدود
الوطنية.
وشُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات هُُي منتُُدى لتبُُادل البيانُُات املتصُُلة
باملقُُذوفات ومقارنتهُُا علُُى نطُُاق واس ُُع .وبالتعُُاون مُُع شُُركة فور ت
نسُُك تكنول ُُوجي،
تصُُل هُُذه الشُُبكة البلُُدان األعضُُاء أو األقُُاليم ال ُُيت تس ُُتخدمها يف م ُُا بينهُُا وتت ُُيا
تبُُادل البيان ُُات املتص ُُلة باملقُُذوفات ب ُُني البل ُُدان ،وترف ُُع بُُذلك مس ُُتوى الش ُُبكة م ُُن
الوطين إىل الدويل.
أم قاعدة بيانات لبصمات األصابع الربي بُني اجلُرائم واعُرمني عُرب اجُدود
وكما تتيا ّ
الدولية ،كذلك ستكون حال تبادل البيانات املتصُلة باملقُذوفات علُى الصُعيد الُدويل.
فمُن ُالل شُبكة املعلومُُات املتصُلة باملقُذوفات ،سُيكون باإلمكُُان إمُاد روابُي بُُني
جرائم منفصلة كانُت ،الالفُأ ،سُتظل غُري مكشُوفة .ونتوقُع مُع مُرور الُزمن أن يُ دم
خمليُُل البيانُُات املتصُُلة باملقُُذوفات إىل كشُُف مسُُالك ا ُُار غُُري املشُُرو باألسُُلحة
الناريُُة وتزويُُد الشُُرطة علومُُات يف غايُُة األميُُة عُُن املتج ُرين رُُذه األسُُلحة وغُُريهم
من مرتكيب اجلرائم العنيفة.
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َمن هي الجهات التي يمكنها المشاركة في الشبكة؟

يحق لجميع البلدان األعضاء في اإلنتربول المشاركة في الشبكة المذكورة.

ءذا كددان البلددد العضددو فددي اإلنتربددول يمتلددك تكنولوجيددا ® ،IBISفبإمكانُُأ ا تصُُال
مباشُُرة بالشُُبكة بعُُد أن يوقُُّع املكتُُب املركُُزم الُُوطين واملختُُرب الُُوطين اتفُُاق املشُُاركة
فيها .وترد اإلجراءات اليت يتعني اتباعها يف الصفحات التالية .وإ ا أراد بلُد مشُارك يف
أم وقُُت مُُن األوقُُات ،يتعُُني أيضُُا أن تُلوُُى مُُن الشُُبكة
الشُُبكة موُُادرة الربنُُامم يف ّ
مجيع البيانات املتصلة باملقذوفات اليت أحا ا لك البلد.
وبإمكددان البلدددان األعضدداء فددي اإلنتربددول التددي تمتلددك تكنولوجيددا ® IBISولكنهددا ال
تنتم ددي ءل ددى الش ددبكة أو البل دددان األعض دداء ف ددي اإلنترب ددول الت ددي ال تمتل ددك ه ددذ
التكنولوجي د ددا أو البل د دددان الت د ددي ل د ددديها تكنولوجي د ددا أخ د ددر متص د ددلة بالمق د ددذوفات
ا ستفادة من البيانات الدولية املتصلة باملقذوفات املدرجة يف الشُبكة .وتتُوىل املكاتُب
املركزيُ ُُة الوطنيُ ُُة التنسُ ُُيق بُ ُُني البلُ ُُدان األعضُ ُُاء يف اإلنرتبُ ُُول ملسُ ُُاعدهتا علُ ُُى إج ُ ُراء
تقصيات متصلة باملقذوفات على الصعيد الدويل.
وبفضُل هُذه اخلدمُُةَّ ُ ،هُز األدلُُة املرفوعُة مُُن الُذ رية املسُُتخدمة يف ا تبُارات الرمُُي
أو مُُن النسُُس املسُُبوكة عنهُُا لضُُمها إىل الشُُبكة ومقارنتهُُا .وتُرسُُل نتُُائم املقارنُُة إىل
البلد املقدم للطلب واألمانة العامة.
ويف ما يلي اإلجراءات اليت يتعني اتباعها إلحالة أدلة من أجل ءدخالها في الشبكة:
.0

.9

االتصال بالمكتا المركزي الو ني في بلدكم وب حدد ممثلدي الشدبكة فدي
اإلنتربول إل طارهم بُأن لُديكم أدلُة متصُلة باملقُذوفات تُودون إحالتهُا مُن
وخم ُ َّدد اإلج ُراءات الُُيت ينبوُُي اتباعهُُا علُُى أسُُا
أجُُل إد ا ُُا يف الشُُبكةُ .
كل حالة على حدة.
إطالق النار من السالح املعين ألغراد ا تبار أو ،إ ا كانت األدلة مرفوعُة
من مسرح جرمية ،استخدموا تقنية استنساخ الظُروب (السُبك املُزدو ) املبينُة
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يف الفص ددل الثال ددث املعن ُُون ’كيفي ددة اش ددتغال ش ددبكة اإلنترب ددول للمعلوم ددات
المتصددلة بالمقددذوفات الطريقددة المعتمدددة الستنسدداو الظددرو ‘ (الصُُفحة
 ،)29من أجل استنساخ الدليل م الصلة.
.1

.1

مُُلء اسددتمارة ءحالددة الددذخيرة المسددتخدمة فددي اختبددارات الرمددي أو النسددخ
أم اس ُُتمارة مماثل ُُة ،و ل ُُك لض ُُمان توثي ُُق مجي ُُع األدل ُُة
المسد دبوكة عنه ددا أو ّ
املتداولة الل العملية .ويُرجى إرفاق التقرير الرني ملختربكم.

إرفُُاق مجيُُع النسُُس املسُُبوكة ’’بشددهادة توثيددق األدلددة المرس دلة‘‘ (الصُُفحة
بأم شهادة مماثلُة ،و لُك للتأكُد مُن أن النسُس قُد ُسُبكت انطالقُا
 )95أو ّ
من أدلة أصلية.
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.2

توفري املعلومات التالية:
أم من ُ ُُاطق أو بل ُ ُُدان موصُ ُ ُولة بالش ُ ُُبكة امل ُ ُُذكورة ت ُ ُُودون أن تق ُ ُُارن
 يف ّ
األدلة؟ (إىل أين ت دم معلومات التحقيق وا ستخبار؟)
 هل تريدون أن تُرجع األدلة إليكم؟






ما هي اجلرمية ات الصلة؟
مىت ارتُكبت اجلرمية؟
هل تاريس ارتكاب اجلرمية جمهول؟
هل هناك مهلة ومنية مب التقيد را (هل هناك متهم قيد ا حتجاو)؟
هل توجد مقذوفات أو ظروب فارغة أ رى مل تُرسل؟

ما هي فوائد شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات؟
ت ُُوفر تكنولوجي ُُا ® IBISللبل ُُدان الق ُُدرة عل ُُى كش ُُف رواب ُُي ب ُُني ج ُرائم كان ُُت جمهول ُُة
س ُُابقا عل ُُى الص ُُعيد ال ُُوطين .وتت ُُيا ش ُُبكة اإلنرتب ُُول املعلوم ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات
ألجهُ ُُزة الش ُ ُُرطة كش ُ ُُف ه ُ ُُذه ال ُ ُُروابي عل ُ ُُى املس ُ ُُتوى ال ُ ُُدويل .والبل ُ ُُدان األعض ُ ُُاء،
بانض ُُمامها إىل الش ُُبكة امل ُُذكورة ،إ ُُا تص ُُبا ج ُُزءا م ُُن ش ُُبكة دولي ُُة تعط ُُي البل ُُدان
املشُُاركة فيهُُا فرصُُة مقارنُُة بياناهتُُا املتصُُلة باملقُُذوفات ببيانُُات بلُُدان أ ُُرى مشُُاركة.
فاملقُُذوفات ال ُُيت أُطلق ُُت م ُُن مس ُُد واح ُُد اس ُُتُخدم يف ع ُُدة بل ُُدان ميك ُُن تقص ُُيها
(مقارنتهُُا) يف بيانُُات واردة مُُن بلُُدان أ ُُرى .واملطابقُُات الُُيت يُُتم التوصُُل إليهُُا يف
الشبكة كفيلة بتوفري أدلُة حانُة لتبيُان العالقُات بُني اجلُرائم ومسُارح اجلرميُة يف بلُدان
أ رى ،ولتحديد أماكن وجود جمرمني فروا من املالحقُة القضُائية باجتيُاو اجُدود .ومُع
الوقت ،ستوفر هذه الشبكة أيضا بعُد تناميهُا إحصُاءات وبيانُات اسُتخبار عُن حركُة
األسلحة النارية غري املشروعة.
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كيف أنضم ءلى الشبكة؟
شُ ُُر أساسُ ُُي :يُشُ ُُرت التجهيُ ُُز بتكنولوجيُ ُُا ® IBISلالنضُ ُُمام إىل شُ ُُبكة اإلنرتبُ ُُول
للمعلومات املتصلة باملقذوفات.
اول ُُة إىل الش ُُبكة تعاون ُُا وثيق ُُا ب ُُني
تتطل ُُب عملي ُُة إأل ُُافة بل ُُدان أو هيئ ُُات وطني ُُة ّ
املكاتب املركزية الوطنية واملختربات واألمانة العامة لإلنرتبول.
وكخط ُ ُُوة أوىل للمش ُ ُُاركة يف الش ُ ُُبكة ،ينبو ُ ُُي عل ُ ُُى املكات ُ ُُب املركزي ُ ُُة الوطني ُ ُُة اإلمل ُ ُُام
’’بشددروط اإلنتربددول العامددة المتعلقددة بمعاملددة البيانددات المسددجلة لددد الشددبكة‘‘
(انظر الصفحة  )22اليت توألا الشرو األساسية اليت ميكن وجبها للبلُدان األعضُاء
استخدامها.
أمُ ُُا اخلطُ ُُوة الثانيُ ُُة ،فينبوُ ُُي للمكاتُ ُُب املركزيُ ُُة الوطنيُ ُُة أن تُ ُُأ ن للمخت ُ ُربات املعنيُ ُُة
بالوصُ ُُول إىل منظومُ ُُة اإلنرتبُ ُُول للمعلومُ ُُات .وللقيُ ُُام بُ ُُذلك ،أُرفقُ ُُت رُ ُُذه الوثيقُ ُُة
’’مذكرة توجيهية بش ن منح الكياندات الو نيدة حدق الوصدول المباشدر ءلدى منظومدة
اإلنترب ددول للمعلوم ددات‘‘ (انظُُر الص ُُفحة  .)13وتوأل ُُا هُُذه امل ُُذكرة اخلط ُوات ال ُُيت
ينبوُُي للمكتُُب املركُُزم الُُوطين اتباعهُُا مل ُُنا املختُُرب املعُُين حُُق الوصُُول إىل منظومُُة
اإلنرتبول للمعلومات .كما تشمل ما يلي:
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ملء أربع وثائق وتو يعها وءرسالها (خمتفظ األمانة العامة بالنسس األصلية منها)
 .0اتفدداق بددين المكتددا المركددزي الددو ني لإلنتربددول فددي (املدينُُة/البلُُد) و(اسُُم
الكي ُ ُُان ال ُ ُُوطين املخُ ُُوّل) بشد د د ن الوص د ددول المباش د ددر ءل د ددى منظوم د ددة اإلنترب د ددول
للمعلومات (ختويل مينحُأ املكتُب املركُزم الُوطين للمختُرب املعُين – انظُر الصُفحة
.)18
 .9رسُالتان تعميميتدان تشدديران ءلدى مددنح كيدان و نددي حقو دا جديدددة للوصددول
ءل ددى منظوم ددة اإلنترب ددول للمعلوم ددات (توجُُّأ إىل األمان ُُة العام ُُة والثاني ُُة إىل س ُُائر

املكاتب املركزية الوطنية والكيانات الدولية – انظر الصفحات من  05إىل .)01

 .1رسالة التزام (يوجهها املخترب إىل األمانة العامة – انظر الصفحة .)04
وفضُ ُُال عُ ُُن لُ ُُك ،ولضُ ُُمان بقُ ُُاء املكاتُ ُُب املركزيُ ُُة الوطنيُ ُُة علُ ُُى درايُ ُُة جبميُ ُُع
املسُُتجدات املرتبطُُة بالتحقيقُُات الُُيت تسُُتخدم فيهُُا شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات
املتصُلة باملقُُذوفات ،تطلُُب األمانُُة العامُُة مُن املوظُُف الُُوطين املسُ ول عُُن األمُُن
يف بلُدكم فُتا حسُاب يف منظومُة I-24/7خلبُُري يف فحُ األسُلحة الناريُة خيتُُاره
املخترب الوطين.
وتكم ُُن اخلط ُُوة التالي ُُة ،يف إط ُُار ه ُُذه العملي ُُة ،يف هتيئ ُُة منظوم ُُة بل ُُدكم لوص ُُلها
بشبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات.
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الشروط العامة المتعلقة بمعاملة البيانات الواردة في شبكة اإلنتربول للمعلومات
المتصلة بالمقذوفات

.0

تعاريف

المكتا المركزي الو ني
أم هيئة يعيّنها بلد ما لالألطال
يُقصد باملكتب املركزم الوطين ّ
امللحوظة يف املادة  19من القانون األساسي للمنظمة.

هُام تُأمني ا تصُال

الكيان الو ني
أم كيُان ا ُّول قانونُا تُوفري ُدمات ات منفعُة عامُة يف إطُار
يُقصد بالكيان الوطين ّ
إنفُُا القُُانون اجلنُُائي ،منحُُأ املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف بلُُده ص ُراحة ،وجُُب اتفُُاق
وألُمن اجُدود الُيت وألُعها هُذا املكتُُب ،حُق ا طُال مباشُرة علُى البيانُات املعاملُُة
يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات أو تزويد هذه املنظومة مباشرة ببيانات لكُي يصُار إىل
معاملتها فيها.
المصدر
أم مكتُ ُ ُُب مركُ ُ ُُزم وطُ ُ ُُين يعامُ ُ ُُل بيانُ ُ ُُات يف منظومُ ُ ُُة اإلنرتبُ ُ ُُول
يُقصُ ُ ُُد باملص ُ ُُدر ّ
للمعلومُُات ،أو تُعامُُل جسُُابأ بيانُُات يف هُُذه املنظومُُة ويكُُون مسُ و عنهُُا يف ايُُة
املط ُ ُُاب ،أو أم كي ُ ُُان دويل أو كي ُ ُُان ُ ُُا تُعام ُ ُُل بيانات ُ ُُأ يف منظوم ُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول
للمعلومات ويكون مس و عنها يف اية املطاب.
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المعاملة
أم عمليُُة أو جمموعُُة عمليُُات تُطبُُّق علُُى البيانُُات ،وتُنجُُز بطريقُُة
يُقصُُد باملعاملُُة ّ
م متتة أو يدويُة ،مثُل مجُع البيانُات ،أو تسُجيلها ،أو ا طُال عليهُا ،أو إحالتهُا ،أو
استخدامها ،أو تعميمها ،أو حذفها.
اعدة البيانات المستقلة
يُقصد بقاعدة البيانات املستقلة قاعُدة بيانُات متخصصُة غُري موصُولة بقاعُدة بيانُات
مركزية بواسطة منظومة فهرسة.
البيانات المتصلة بالمقذوفات
يُقصد را الصور الرقمية للمقذوفات والظروب الفارغة
معلومات متصلة بقضية
يُقصد را املعلومات اإلألافية املتصلة بدليل متعلق باملقذوفات ،وهي تتضمن ما يلي:
 oبلد المنش ومرجع المكتا المركزي الو ني
o

الجهاز مصدر المعلومات

o

نوع الوا عة

o

تاريخ حدوثها

o

ر م مرجع القضية

الجرائم
تُسُ ُُتخدم يف شُ ُُبكة اإلنرتبُ ُُول للمعلومُ ُُات املتصُ ُُلة باملقُ ُُذوفات رمُ ُُوو اجل ُ ُرائم التاليُ ُُة
ملساعدة احملققني يف عملهم ولالحتفاظ باإلحصاءات الضرورية:
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o

o

o

الجرائم المرتكبة ضد األشخاص
ا عتداء
ا تطاب
القتل
ا ستوالل اجلنسي لألطفال
ا عتداء اجلنسي
ا ار بالبشر
جرائم أ رى ألد األشخا
الجرائم المتصلة بالممتلكات
السطو املسلا
السرقة باخللع والكسر
ا بتزاو
السطو
السرقة
جرائم أ رى متصلة باملمتلكات
جرائم محددة
جرائم املخدرات
اجلرمية البيئية
املتفجرات/األسلحة
اجلرمية املالية
غسل األموال
اإلرهاب
جرائم حمددة أ رى
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لا مقارنة في شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
يُقصد بأ الفعل الذم تقُارن وجبُأ إلكرتونيُا التوقيعُات الرقميُة للمقُذوفات املطلقُة أو
اخلرطوشة الفارغة يف الشبكة.
نتيجة البحث اإليجابية
أم تطُ ُُابق مفُ ُُرتد بُ ُُني بيانُ ُُات سُ ُُبقت معاملتهُ ُُا يف منظومُ ُُة اإلنرتبُ ُُول
يُقصُ ُُد رُ ُُا ّ
للمعلومات وبيانات أ رى أُد لت فيها.
مطابقة محتملة
أم نتيجُُة إمابيُُة حمتملُُة لطلُُب املقارنُُة ،بانتظُُار أن تبُُت فيهُُا الكيانُُات
يُقصُُد رُُا ّ
املخولة املعيّنة.
الوطنية ّ
المطابقة

أم نتيجة إمابية لطلب املقارنة ،تّ التأكيد عليها قارنة األدلة.
يُقصد باملطابقة ّ

.4

ديباجة

وفقُا املُادة  9مُن القُانون األساسُي لإلنرتبُُول ،تتمثُل أهُداب املنظمُة يف تُأمني وتنميُُة
التعاون املتبُادل علُُى أوسُع نطُاق بُني سُلطات الشُرطة اجلنائيُة كافُة يف إطُار القُوانني
القائمُُة يف اتلُُف البلُُدان وبُُروح ’’اإلعُُالن العُُاملي جقُُوق اإلنسُُان‘‘ ،وإنشُُاء وتنميُُة
مجيُُع امل سسُُات القُُادرة علُُى املسُُامة الفعالُُة يف الوقايُُة مُُن ج ُرائم القُُانون العُُام ويف
مكافحتها.
وخمظُُر املُُادة  1مُُن القُُانون األساسُُي الُُيت خمظُُر علُُى املنظمُُة حظُرا باتُُا أن تنشُُي أو
تتد ل يف مسائل أو ش ون ات طابع سياسي أو عسكرم أو ديين أو عنصرم.

الصفحة

| 25

وتشُُكل معاملُُة البيانُُات أداة أساسُُية للتعُُاون بُُني اإلنرتبُُول والبلُُدان األعضُُاء تتُُيا
للمنظمة أداء مهمتها.
وختضُُع معاملُُة البيانُُات مُُن قبُُل األمانُُة العامُُة (دا ُُل مبُُاين املنظمُُة) لنظُُام اإلنرتبُُول
ملعاملة البيانات والنصو اليت حييل إليها.
ويتمثل أحد أدوار اإلنرتبُول الرئيسُية يف نقُل املعلومُات الشُرطية بشُكل مُأمون ويتسُم
بالكفاءة بني أجهزة إنفا القانون ،كما هو جم ّسد يف أولوياتأ ا سرتاتيجية وامل سسية.
وي ُُوفر اإلنرتب ُُول منت ُُدى مثالي ُُا ستنس ُُاخ ومقارن ُُة البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات م ُُن
ُُالل متك ُُني ك ُُل بل ُُد م ُُن بلدان ُُأ األعض ُُاء م ُُن ا حتف ُُاظ لكي ُُة بيانات ُُأ ،وال ُُتحكم
بإتالفهُُا وكشُُفها ،وألُُمان إمكانيُُة انتفُُا سُُائر البلُُدان مُُن مقارنُُة البيانُُات املتصُُلة
باملقذوفات.
وم ُُن أج ُُل النه ُُود بالتع ُُاون الش ُُرطي ال ُُدويل يف اس ُُتخدام وتب ُُادل البيان ُُات املتص ُُلة
باملق ُُذوفات م ُُن ُُالل املنظوم ُُة املتكامل ُُة لتبي ُُان املق ُُذوفات ® ،IBISيض ُُع اإلنرتب ُُول
تن ُُاول البل ُُدان إمكاني ُُة الوص ُُول مباش ُُرة إىل قاع ُُدة بيان ُُات مس ُُتقلة ملقارن ُُة البيان ُُات
املتصلة باملقذوفات يف ما بينها.
.1

الغرض والوظيفة

تلخُ ُ ش ُُرو اإلنرتب ُُول العام ُُة بش ُُأن معامل ُُة البيان ُُات الُ ُواردة يف ش ُُبكة اإلنرتب ُُول
للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات الشُُرو الرئيسُُية الُُيت ميكُُن وجبهُُا للبلُُدان األعضُُاء
يف اإلنرتب ُُول اس ُُتخدام تكنولوجي ُُا املنظوم ُُة املتكامل ُُة لتبي ُُان املق ُُذوفات ® IBISملعامل ُُة
بيانُات متصُلة باملقُذوفات يف قاعُدة بيانُُات مركزيُة مقامُة يف األمانُة العامُة لإلنرتبُُول،
و لك من أجل إجراء مقارنات فعالة بني البلدان .األمر الُذم تتُيا العثُور علُى تطُابق
بني البيانات على الصعيد الدويل ويوفر يف الوقت نفسأ حدا أقصى من املرونة واألمن.
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ومعامل ُُة البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات وطلبُ ُات مقارن ُُات ،املنص ُُو عليهُ ُا يف ه ُُذه
الشُُرو العامُُة ،سُُتجرم وفقُُا لنظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة البيانُُات والنصُُو الُُيت حييُُل
إليها.
تُعامُُل البيانُُات املتصُُلة باملقُُذوفات الُُيت خمُُتفظ رُُا األمانُُة العامُُة وفقُُا للنظُُام املشُُار
ُأم بيانُ ُُات شخصُ ُُية ت ُ ُربي بُ ُُني األدلُ ُُة املتصُ ُُلة
إليُ ُُأ أعُ ُُاله .و حيُ ُُتفظ اإلنرتبُ ُُول بُ ُ ّ
أم أف ُ ُراد ،وكُ ُُذلك لُ ُُيد هنُ ُُاك مُ ُُن صُ ُُلة بُ ُُني منظومُ ُُة اإلنرتبُ ُُول
باملقُ ُُذوفات وبُ ُُني ّ
للمعلومات اجلنائية وشبكة اإلنرتبول املستقلة للمعلومات املتصلة باملقذوفات.
وبإمكان البلدان األعضاء املشا تركة يف هذه الشبكة د و ُا إلكرتونيُا عُرب إحالُة بيانُات
متصُُلة باملقُُذوفات أو طلُُب إجُراء مقارنُُات بُُني هُُذه البيانُُات وفقُُا لقواعُُد اإلنرتبُُول
أم بيانُُات
وأنظمتُُأ ،و ُُذه الشُُرو العامُُة .ويُطلُُب مُُن البلُُدان املشُُاركة عُُدم معاملُُة ّ
شخصية يف هذه الشبكة.
.2

المسؤوليات واألدوار

تكف ُ ُُل املكات ُ ُُب املركزي ُ ُُة الوطني ُ ُُة لإلنرتب ُ ُُول ا تص ُ ُُال ب ُ ُُاألجهزة املختلف ُ ُُة يف البل ُ ُُد،
وباملكاتب املركزية الوطنية األ رى ،وباألمانة العامة لإلنرتبول.
أم كيُان وطُُين اُ ُّول ،كمُا هُُو مع ُّرب أعُُاله ،التوقيُُع مُع املكتُُب املركُُزم
ويتعُني علُُى ّ
الُُوطين يف بلُُده علُُى اتفُُاق الوصُُول املباشُُر إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املضُ ُّمن
هذه الوثيقة قبل أن ُمينا تر يصا إىل لك من قبل املكتب املركزم الوطين ،الذم يتُوىل
إ طار األمانة العامة أيضا (انظر الرسالة التعميمية املتعلقة ُنا حقُوق وصُول جديُدة
للكيانات الوطنية).
وعمُُال باألنظمُُة السُُارية يف اإلنرتبُُول ،خمُُتفظ البلُُدان األعضُُاء يف املنظمُُة ،بصُُفتها
مص ُُادر البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات ،حب ُُق اإلشُ ُراب عل ُُى املعلوم ُُات ال ُُيت ترس ُُلها
(إرسُُال املعلومُُات ،والوصُُول إليهُُا ،وا طُُال عليهُُا ،وحُُذفها ،ومُُا إىل لُُك) ،عُُرب
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شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات .وتقُُع علُُى عُُاتق البلُُدان األعضُُاء
مس ولية خمدي هذه املعلومات.
ولتعزيُز تبُُادل البيانُُات املتصُلة باملقُُذوفات علُُى الصُُعيد الُدويل ودعُُم إجُراء مقارنُُات
فعال ُُة ع ُُرب اج ُُدود ،يطل ُُب اإلنرتب ُُول معامل ُُة البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات احملال ُُة إىل
الشُُبكة وفقُُا للق ُوانني الوطنيُُة السُُارية يف البلُُد العضُُو املشُُا ترك ،ولالتفاقي ُات الدوليُُة
اليت أبرمها هذا البلد ،وللقانون األساسي لإلنرتبول.
وفضال عن لك ،يوصُي اإلنرتبُول بُأن يتُوىل كيُان وطُين ا ُّول خمليُل البيانُات املتصُلة
باملقُُذوفات املرسُُلة إىل الشُُبكة ،كمُُا يوصُُي ،حيثمُُا اقتضُُى التحقيُُق يف مطابقُُة مُُا
لُُك ،باجصُُول علُُى نسُُس مسُُبوكة أو إجُراء ا تبُُارات إألُُافية للرمُُي ليقُُوم بتحليلهُُا
رباء األدلة اجلنائية يف البلد املقدم للطلب.
وعنُُد الطلُُب ،تقُُدم األمانُُة العامُُة تقري ُرا عُُن عُُدد السُُجالت املتصُُلة باملقُُذوفات يف
الشبكة واملطابقات املبلَّ عنها.
.5

التطبيق

0.5

الوصول ءلى الشبكة

يُُتم الوصُُول إىل ُُادوم شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات عُُرب الشُُبكة
نفسها.
املخولُُة
و حيُُق الوصُُول إىل الشُُبكة إ املكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة والكيانُُات الوطنيُُة ّ
املعيّنة.
وه ُُذا ال ُُتحكم يف إمكاني ُُة الوص ُُول إىل الش ُُبكة ينطب ُُق عل ُُى مجي ُُع البيان ُُات املتص ُُلة
باملقذوفات املعتزم إحالتها.
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ُجلة يف منظومُُة اإلنرتبُُول
وعنُُدما يطلُُب بلُُد عضُُو يف اإلنرتبُُول حُُذب معلومُُات مسُ َّ
يتعني على مصدر البيانات املتصُلة باملقُذوفات الُواردة يف الشُبكة
للمعلومات اجلنائيةّ ،
أن مرم عملية حذب منفصلة عرب هذه الشبكة.
معاملة البيانات

4.5

صُ ُِّممت شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات حبي ُ تتُُيا إمكانيُُة مقارنُُة
ُ
البيان ُُات املتص ُُلة باملق ُُذوفات عل ُُى الص ُُعيد ال ُُدويل .وم ُُوو للمكات ُُب املركزي ُُة الوطني ُُة
املخول ُُة املعين ُُة تس ُُجيل ه ُُذه البيان ُُات مباش ُُرة يف قاع ُُدة البيان ُُات
والكيانُُات الوطني ُُة َّ
أم تطابق يف البيانات املذكورة.
املستقلة ،وميكنها أيضا مباشرة البح عن ّ
وستُصُُدر شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات تلقائيُُا نتُُائم املقارنُُة جلميُُع
الطلبات املقدمة رذا الصدد عرب الشبكة.
وإلجُ ُراء املزي ُُد م ُُن التقص ُُيات ،ميك ُُن لبل ُُد عض ُُو يف اإلنرتب ُُول ،بع ُُد معرفت ُُأ بوج ُُود
أم قيُُود
مطابقُة ،إرسُال معلومُُات إألُافية إىل بلُد ُُر أو طلبهُا منُأ ،شُُر ا لتُزام بُ ّ
مفروألة.
المخولة  -معلومات محددة
الكيانات
ّ

1.5

قبُُل مُُنا حُُق الوصُُول املباشُُر لكيُُان وطُُين اُ ُّول ،يتعُُني علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين
لإلنرتبول التأكد من أن الكيان املعين:


يوافُُق علُُى اإلطُُار القُُانوين لإلنرتبُُول الُُذم حيكُُم مسُُألة معاملُُة املعلومُُات
ألغراد التعاون الشرطي الدويلا



يواف ُ ُُق عل ُ ُُى الش ُ ُُرو العام ُ ُُة ملعامل ُ ُُة البيان ُ ُُات الُ ُ ُواردة يف ش ُ ُُبكة اإلنرتب ُ ُُول
للمعلومات املتصلة باملقذوفاتا



يوافق على خممل مس ولية اجفاظ على سالمة بياناتأ وإحالتها وحذفهاا



يوافق على أن يكون وصول الشبكة إىل منظومتأ متوفرا على مدار الساعةا
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2.5



يوافُُق علُُى أن يكُُون أداء طُُأ الشُُبكي متوافقُُا مُُع ’’مواصُُفات اإلنرتنُُت
الفائق السرعة‘‘ اليت حددهتا شركة فورنسيك تكنولوجيا



يقر بُأن مقارنُة البيانُات املتصُلة باملقُذوفات بُني البلُدان ميكُن إجراؤهُا إ
ّ
إ ا منحت اجلهات املعنية بعضها بعضا حق الوصول املتبادلا



يق ُّر بُُأن األمانُة العامُُة لُُن تسُما بتنزيُُل البيانُُات املتصُلة باملقُُذوفات العائُُدة
إىل البل ُُدان األعض ُُاء يف اإلنرتب ُُول م ُُن الش ُُبكة إىل كي ُُان ا ُ ُّول ُُر إ إ ا
أعطاها البلد العضو الذم صدرت عنأ البيانات إ نا طيا صرحيا بذلكا



يق ُ ُ ُّر بأنُ ُ ُُأ عنُ ُ ُُدما يق ُ ُُوم بلُ ُ ُُد عضُ ُ ُُو يف اإلنرتب ُ ُُول حبُ ُ ُُذب بيانُ ُ ُُات متصُ ُ ُُلة
أم روابُُي نامجُُة عُُن مطابقُُات حمتملُُة يف
باملقُُذوفات ،تُتلُُف هُُذه البيانُُات و ّ
مُُا بينهُُا .و وجُُب هُُذا اجكُُم ،عنُُدما حيُُذب البلُُد العضُُو هُُذه البيانُُات،
م ُُوو لإلنرتب ُُول ا حتف ُُاظ فق ُُي علوم ُُات القض ُُية ات الص ُُلة ال ُُيت أحيل ُُت
وال ُُيت تكف ُُي لتبي ُُان البل ُُد مص ُُدر املعلوم ُُات ون ُُو اجلرمي ُُة ،و ل ُُك ألغُ ُراد
إحصائية فقي.
توضيح

عنُ ُُدما ُختطُ ُُر البلُ ُُدان األعضُ ُُاء يف اإلنرتبُ ُُول بوجُ ُُود مطابقُ ُُة بُ ُُني البيانُ ُُات املتصُ ُُلة
باملقُُذوفات ،يعُُود للبلُُدان الُُيت أحالُُت هُُذه البيانُُات أن تقُُرر مُُا إ ا كانُُت سُُتحيل
املزي ُُد م ُُن املعلوم ُُات بش ُُأ ا .وعل ُُى البل ُُدان األعض ُُاء ال ُُيت حص ُُلت عل ُُى معلوم ُُات
إألُُافية مُُن بلُُدان أ ُُرى رُُذه الطريقُُة أن تتقيُُد بقواعُُد كشُُف البيانُُات الُُيت يطبقهُُا
البلد العضو املس تهم بالبيانات املذكورة.
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مذكرة توجيهية بش ن منح الكيانات الو نية حق الوصول المباشر
ءلى منظومة اإلنتربول للمعلومات
مقدمة
.0

.9

يشجع اإلنرتبُول املكاتُب املركزيُة الوطنيُة علُى توسُيع نطُاق الوصُول إىل منظومُة
اإلنرتبُُول للمعلومُُات لتشُُمل األجهُُزة الوطنيُُة املعنيُُة بإنفُُا القُُانون اجلنُُائي).(1
وقُُد وردت هُُذه املسُُألة يف املُُادة  90مُُن نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة البيانُُات ،الُُيت
خم ُُدد الش ُُرو ال ُُيت ميك ُُن وجبه ُُا ملكت ُُب مرك ُُزم وط ُُين م ُُنا حق ُُوق الوص ددول
المباشد ددر إىل منظومُ ُُة اإلنرتبُ ُُول للمعلومُ ُُات علُ ُُى الصُ ُُعيد الُ ُُوطين ،باسُ ُُتخدام
وسائل م متتة على سبيل املثال ومن دون مساعدة األمانة العامة).(2

وتتضمن منظومة اإلنرتبول للمعلومات ’’جمموعة الوسُائل املاديُة والربجميُة احملكمُة
التنظُ ُ ُُيم الُ ُ ُُيت يس ُ ُُتخدمها اإلنرتبُ ُ ُُول  -أم قواع ُ ُُد البيان ُ ُُات ،والبني ُ ُُة التحتي ُ ُُة
لالتص ُ ُُا ت واخل ُ ُُدمات األ ُ ُُرى  -ال ُ ُُيت تت ُ ُُيا معامل ُ ُُة البيان ُ ُُات ع ُ ُُرب قنُ ُ ُوات

) (1أحد األمثلة على هذه األجهزة الوطنية هو الوحدات املعنية كافحة اجلرمية السيربية  -انظُر قُرار اجلمعيُة العامُة
 AG-2008-RES-07املتعلُُق ب ُ ’’توسُُيع شُُبكة  I-24/7لتشُُمل الوحُُدات املعنيُُة بُُاإلجرام السُُيربم بويُُة تيسُُري
التبادل اآلين للمعلومات‘‘.
) (2انظر تعريف ’’الوصول املباشر‘‘ الوارد يف املادة  )01(0من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
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املنظمة]…[‘‘) .(3ولكن حقوق الوصول الُيت ُمتُنا للكيانُات الوطنيُة تقتصدر علدى
ا طال املباشر و/أو توذية قواعد البيانات الشرطية للمنظمة.
.1

أم مكتب مركُزم وطُين اختا هُا إ ا
وتشرح هذه املذكرة اخلطوات اليت يتعني على ّ
رغُُب يف توسُُيع نطُُاق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات لتشُُمل هُُذه
األجهزة الوطنية ،فضال عن املس وليات اليت ترتتب على هذه العملية.

أي مكتدا مركدزي و ندي اتخاذهدا ءذا ر دا فدي
أوال .الخطوات التي يتعين علدى ّ
توسيع نطاق الوصول ءلى منظومة اإلنتربول للمعلومات لتشمل كيانا و نيا
الخطوة األولى :تحديد الكيان الو ني
.1

.2

ميك ُ ُُن م ُ ُُنا حق ُ ُُوق الوص ُ ُُول إىل منظوم ُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول للمعلوم ُ ُُات إىل
األجه ُ ُ ُُزة الوطني ُ ُ ُُة عل ُ ُ ُُى أنواعه ُ ُ ُُا .إ م ُ ُ ُُوو م ُ ُ ُُنا ه ُ ُ ُُذه اجق ُ ُ ُُوق إ
تعرفهُُا املُُادة  )2(0مُُن نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة
’’لددلكيانات الو نيددة‘‘ الُُيت ّ
البيانات على أ ا ’’أمّ كيان اول قانونا توفري دمات ات منفعُة عامُة
يف إطُ ُُار إنفُ ُُا القُ ُُانون اجلنُ ُُائي ]…[‘‘ .ويتعُ ُُني بالتُ ُُايل علُ ُُى املكاتُ ُُب
املركزيُُة الوطنيُُة التأكُُد مُُن أن طبيعُُة اجلهُُاو الُُذم ترغُُب يف منحُُأ حُُق
الوصول ونطاق األنشطة اليت يضطلع را يتماشيان مع التعريف املذكور.
وفضال عن لك ،ينبوي أ تكون األنشطة اليت يضطلع را اجلهاو الُوطين
املعُُين ات طُُابع سياسُُي أو عسُُكرم أو ديُُين أو عرقُُي) .(4لُُذا ،مُُوو
مثال منا حق الوصول جلهاو يولب الطابع العسكرم على أنشطتأ.

الخطوة الثانية :االمتثال للقوانين الو نية وألنظمة اإلنتربول
) (3انظر املادة  )1(0من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
) (4انظر املادة  1من القانون األساسي للمنظمة.
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.1

يوسُُع نطُُاق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات ُُا يتماشُُى
ينبوُُي أن َّ
مع ما يلي:
(أ) الق ُوانني الوطنيُُة .ويتعُُني بالتُُايل علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين ،قبُُل مُُنا
كي ُُان وط ُُين م ُُا ح ُُق الوص ُُول إىل املنظوم ُُة ،التحق ُُق م ُُن أن التشُ ُريعات
الوطنية يف البلد املعين تسما بذلك.
(ب) أنظمة اإلنرتبول وقواعده ،كاملادة  1من قانونأ األساسي املذكورة نفا.

.5

وخمقيقا ذ ا ُدب ،يتعُني علُى املكتُب املركُزم الُوطين وألُع إجُراءات تضُمن
ا متثُُال للقُوانني الوطنيُُة وألنظمُُة اإلنرتبُُول وقواعُُده .وينبوُُي أن تتضُُمن هُُذه
اإلجُ ُراءات تعليم ُُات تتعل ُُق ب ُُأمن املعلوم ُُات واس ُُتخدامها ،إ إن ك ُُل ط ُُرب
مشارك يف منظومة اإلنرتبول للمعلومُات ،و سُيما الكيانُات الوطنيُة ،مسُ ول
مُُن جهُُة عُُن ’’اعتمُُاد املسُُتوى األمُُين املناسُُب بشُُر أ يقُُل عُُن املسُُتوى
األدىن احملُُدد يف السياسُُات األمنيُُة الُُيت تضُُعها األمانُُة العامُُة‘‘) ،(5ومُُن جهُُة
أ رى عن ألمان ’’تقيُد املسُتخدمني الُذين مُنحهم حُق الوصُول إىل منظومُة

اإلنرتبُُول للمعلومُُات بنظُُام [اإلنرتبُُول اجُُايل ،و سُُيما يف مُُا يتعلُُق بنوعيُُة
البيانُُات الُُيت يقومُُون بإد ا ُُا يف املنظومُُة ،وكيفيُُة اسُُتخدامهم للبيانُُات الُُيت
يطلعون عليها يف هذه املنظومة ]…[‘‘).(6

.2

ويف هُُذا السُُياق ،مُُدر التأكيُُد أنُُأ مُُب علُُى كُُل طُُرب مشُُارك يف منظومُُة
اإلنرتبول للمعلومات ،و سيما الكيانات الوطنية ،تعيني:

) (5انظر املادة  001من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
) (6انظر املادة  )0(091من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
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(أ) موظُُف مس ُ ول عُُن أمُُن الشُُبكة ،لضُُمان أمُُن املنظومُُة والُُتحكم
)(7
حبقوق وصول مستخدميها النهائيني يف بلدها
(ب) موظ ُُف مكل ُُف حبماي ُُة البيان ُُات ،لض ُُمان نوعي ُُة البيان ُُات وتقي ُُدها
)(8
بنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
.9

ويتعُُني أيضُُا علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين ألُُمان حصُُول الكيُُان الُُوطين
املعُين علُُى مُوارد التُدريب املالئمُُة واحمل ّدثُُة قبُل الرت ُُي لُُأ بالوصُُول إىل
املنظومة.

الخط ددوة الثالث ددة :تحدي ددد نط دداق الوص ددول المباش ددر ءل ددى منظوم ددة اإلنترب ددول
للمعلوم ددات والي ددات ه ددذا الوص ددول وش ددرو ه ف ددي اتف دداق مس ددبق يب ددرم له ددذا
الغرض
.01

.00

حيُُق للمكاتُُب املركزي ُة الوطني ُة ،بصُُفتها جهُُات ا تصُُال الوطنيُُة ألُُمن
بنيُُة اإلنرتب ُُول) ،(9مُُنا األجه ُُزة الوطنيُُة حُُق الوصُُول إىل قواعُُد بيانُُات
اإلنرتبول ،وخمديد نطاق هذا الوصول.
ولضمان مشروعية هذه العملية ،يتعني خمديد نطاق وصُول الكيُان الُوطين
إىل املنظومُُة و ليات ُأ وش ُُروطأ يف اتف دداق مس ددبق يُُربم ب ُُني املكت ُُب املرك ُُزم
ال ُُوطين والكي ُُان ال ُُوطين .وت ُُوفر األمان ُُة العام ُُة و ج ُُا م ُُن ه ُُذا ا تف ُُاق
(التذييل .)0

) (7وفقا ملا تن عليأ املادة  005من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
) (8وفقا ملا تن عليأ املادة  090من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
) (9انظر املادة  19من القانون األساسي لإلنرتبول.
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وينبوُُي ملثُُل هُُذا ا تفُُاق أن حيُُدد ،علُُى وجُُأ اخلصُُو  ،قواعُُد بيانُُات
اإلنرتب ُُول ال ُُيت يُعت ُُزم م ُُنا الكي ُُان املع ُُين ح ُُق الوص ُُول إليه ُُا ،وعملي ُُات
معاملة البيانُات الُيت يُُر لُأ القيُام رُا :ا طُال املباشُر علُى البيانُات
أو تسجيلها يف قواعد البيانُات الشُرطية للمنظمُة .وقُد أُرفقُت يف التُذييل
 9قائمة قواعد البيانات اليت ميكن للكيانات الوطنية الوصُول إليهُا بشُكل
مباشر .وتتوفر أيضا قائمة حم ّدثة بقواعد البيانات هذه علُى لوحُة يُارات
املكاتب املركزية الوطنية:
http://i247.ip/I247/Private/NCB/I247/security/entities/ListOfEnti
ties.xls

.09

وال ميكن أن يُر َّ

(أ)

لكيان وطين القيام ا يلي:

اس ُُتخدام نش ُرات اإلنرتب ُُول وتعاميم ُُأ ال ُُيت تسُُما بإحالُُة طلبُُات
التعاون والتنبيهات الدوليةا

(ب) متابع ُُة نت ُُائم البحُ ُ اإلمابي ُُة وفق ُُا لإلجُ ُراءات احمل ُُددة يف امل ُُادة
 012من نظام اإلنرتبول ملعاملة البياناتا
وجُأ عُرب قنُوات
( ) التواصل بشكل مباشر مع بلد ما بواسُطة رسُائل تُ َّ
اإلنرتبول.
.01

و در اإلشارة أيضا إىل أن نظام اإلنرتبُول ملعاملُة البيانُات حيُدد األغُراد
اليت ميكُن معاملُة البيانُات ألجلهُا يف منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات .لُذا،
ميكُُن مبُُدئيا مُُنا تُُر ي لكيُُان وطُُين ملعاملُُة البيانُُات إ أل ددراض
التعاون الشر ي الدولي اليت ت ترد قائمُة شُاملة منهُا يف نُ املُادة )9(01
من نظام اإلنرتبُول ملعاملُة البيانُات .وعلُى املكاتُب املركزيُة الوطنيُة الراغبُة
يف الس ُُماح لكي ُُان وط ُُين عامل ُُة البيان ُُات ألغُ ُراد ختتل ُُف ع ُُن أغُ ُراد
التعُُاون الش ُُرطي ال ُُدويل أو ألغ ُراد إداريُُة ا تص ُُال أو باألمان ُُة العام ُُة
قبل القيام بذلك.
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الخطوة الرابعة :ءشعار األمانة العامة
.01

تو يُُا للشُُفافية ،ولضُُمان حصُُول الكيُُان الُُوطين علُُى حقُُوق الوصُُول
املناسُُبة إىل ش ُُبكة اإلنرتب ُُول ،يتع ُُني عل ُُى املكت ُُب املرك ُُزم ال ُُوطين توجي ُُأ
ءشددعار (انظُُر التُُذييل  )1إىل األمانُُة العامُُة يف أربُُع حُُا ت علُُى األقُُل
هي التالية:
(أ)

بعُُد وألُُع اللمسُُات األ ُُرية علُُى ا تفُُاق الُُذم يُُر ِّ للكيُُان
ال ُُوطين الوص ُُول إىل منظوم ُُة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات .ويتع ُُني عل ُُى
املكت ُُب املرك ُُزم الُ ُُوطين ،م ُُن مجل ُُة أمُ ُُور ،إش ُُعار األمان ُُة العامُ ُُة
ب ُُالورد م ُُن وص ُُول الكي ُُان املع ُُين إىل املنظوم ُُة وطبيعت ُُأ ونطاق ُُأ،
وحقُُوق املعاملُُة املمنوحُُة ُُذا الكيُُان .وقُُد أتاحُُت األمانُُة العامُُة
و جا من هذا اإلشعارا

(ب) إ ا تعرألُُت منظوم ُُة املعلوم ُُات التابع ُُة للكي ُُان ال ُُوطين ملش ُُكلة أو
حادثةا
( ) إ ا عُ ّدلت حقوق الوصول أو املعاملة املمنوحة للكيان الوطينا
(د) إ ا أُ ُ ُُي ا تف ُ ُُاق ب ُ ُُني املكت ُ ُُب املرك ُ ُُزم ال ُ ُُوطين والكي ُ ُُان ال ُ ُُوطين
وأُلويت حقوق الوصول املمنوحة ذا الكيان.
.02

ي ُ ُُد ل ا تف ُ ُُاق ال ُ ُُذم يُُ ُُر ِّ لكي ُ ُُان وط ُ ُُين الوص ُ ُُول إىل منظوم ُ ُُة
اإلنرتبول للمعلومات حيّز النفا إ بعد مرور  11يوما على إشُعار األمانُة
العامة بتوقيعأ.
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الخط ددوة الخامس ددة :ءش ددعار س ددائر المكات ددا المركزي ددة الو ني ددة والكيان ددات
الدولية:
.01

تو يُُا للشُُفافية ،يتعُُني أيضُُا علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين توجيُُأ إشُُعار
(انظر التذييل  )1إىل سائر املكاتب املركزية الوطنية والكيانات الدولية.
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ثانيا .المسؤولية الدائمة للمكتا المركزي الو ني تجا الكيان الو ني في بلد
.05

.02

يبقُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين ،يف إطُُار األُُطالعأ هُُام تُُأمني ا تصُُال،
مسُ و بصُُفة دائمُُة ُُاه األمانُُة العامُُة وغريهُُا مُُن األطُراب املشُُاركة يف
املنظومُُة ،عُُن عمليُُات معاملُُة البيانُُات الُُيت يقُُوم رُُا الكيُُان الُُوطين يف
بلده.
وللتحقُق مُُن التقيُُد باألنظمُُة ،تُلُُزم املُُادة  091مُُن نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة
البيانُ ُُات املكاتُ ُُب املركزيُ ُُة الوطنيُ ُُة بتقيد دديم الكيانُ ُُات الوطنيُ ُُة يف بلُ ُُدا ا
بشكل منتظم ،وإبال األمانة العامة بنتائم هذا التقييم مرة يف السنة علُى
األقُُل .وينبوُُي أن يسُُتند هُُذا التقيُُيم إىل التُُدقيقات التلقائيُُة الُُيت ُ ُُرى،
وم ُوارد الت ُُدريب ال ُُيت توأل ُُع بتص ُُرب امل ُُوظفني ،واج ُواد ال ُُيت يبل ُ ر ُُا
الكيان الوطين املكتب املركزم الوطين.

ثالثا .المساعدة التي تق ّدمها األمانة العامة
.09

.91

ميكُُن لألمانُُة العامُُة تُُوفري املسُُاعدة للمكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة الراغبُُة يف
توسُُيع نطُُاق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات لتشُُمل األجهُُزة
الوطنية يف بلدا ا ،و لك بناء على طلب هذه املكاتب.
وميكن أن تشمل هذه املساعدة ما يلي:
(أ) املشورة الفنية أو القانونيةا
(ب) املشورة املتعلقة حبقوق الوصول و/أو املعاملة اليت ستُمناا
( ) معلومات ووثائق تتعلق باألمنا
(د) إرشادات لتنفيذ هذه العملية.
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امللحق 0

]نموذج[
اتفاق
بين المكتا المركزي الو ني لإلنتربول في
(المدينة/البلد)
و
(اسم الكيان)
بش ن
الوصول المباشر ءلى منظومة اإلنتربول للمعلومات
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ديباجة

إن املكت ُُب املرك ُُزم ال ُُوطين لإلنرتب ُُول يف (املدينة/البل ُُد) املش ُُار إلي ُُأ يف م ُُا يل ُُي باس ُُم
’’المكتا المركزي الو ني في (البلد)‘‘

و
(اسم الكيان) املشار إليأ يف ما يلي بُ (’’،)‘‘xxx

املشار إليهما يف ما يلي بُ ’’الطرفان‘‘ أو ’’الطرفين‘‘،
ءذ ير بان يف تنسيق جهودما يف إطار املهام املوكلة إليهما،

وءذ يس دلّمان بُُأن اإلنرتبُُول هُُو منظمُُة مسُُتقلة مشُُرتكة بُُني اجكومُُات مس ُ ولة عُُن
ألُُمان تعزيُُز املسُُاعدة املتبادلُُة علُُى أوسُُع نطُُاق ممكُُن بُُني سُُلطات الشُُرطة اجلنائيُُة
كافُُة يف حُُدود القُوانني املعمُُول رُُا يف اتلُُف البلُُدان وبُُروح اإلعُُالن العُُاملي جقُُوق
اإلنسان،

وءذ يضعان في االعتبار أن املكتب املركزم الُوطين يف (البلُد) يتُوىل ا تصُال ختلُف
اإلدارات يف (البلُُد) ،وا يئُُات الُُيت تضُُطلع بُُدور املكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة يف البلُُدان
األ رى ،واألمانة العامُة ،وفقُا ملُا تُن عليُأ املُادة  19مُن القُانون األساسُي للمنظمُة
الدولي ُُة للش ُُرطة اجلنائي ُُة (اإلنرتب ُُول)ا وه ُُو بالت ُُايل ا ُُول الوص ُُول بش ُُكل مباش ُُر إىل

منظومة اإلنرتبول للمعلومات يف إطار ا ألطال

هامأ،

وءذ يضعان في االعتبار أن ( )xxxهو (وصف موجز ألهداب الكيان وأنشطتأ)،

وءذ يذ ّكران بُأن اإلنرتبُول يشُجع املكاتُب املركزيُة الوطنيُة علُى توسُيع نطُاق الوصُول
إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات ليشُُمل األجهُُزة املعنيُُة بُُإجراء التحقيقُُات اجلنائيُُة
وبالتعاون الشرطي الدويل يف بلدا ا،
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وءذ يشد ددددان علُ ُُى أن هُ ُُذا الوصُ ُُول ينبوُ ُُي أن ُميُ ُُنا وفقُ ُُا لنظُ ُُام اإلنرتبُ ُُول ملعاملُ ُُة

البيان ُُات و س ُُيما امل ُُادة  90من ُُأ ،و ’’ميث ُُاق وص ُُول الكيان ُُات الوطني ُُة إىل منظوم ُُة
اإلنرتبول للمعلومات‘‘ املرفق بالنظام املذكور ،الذم ين على إبرام اتفاق بني املكتُب
املركزم الوطين والكيان الوطين املعين،

وءذ يؤكدان أن من املناسب السماح لُ ( )xxxبُ ]ا طال مباشُرة علُى قواعُد البيانُات
الشرطية لإلنرتبول[ (و] )...توذية قواعد البيانات هُذه مباشُرة ببيانُات لكُي يصُار إىل
معاملتها فيها[،
د اتفقا على ما يلي:
المادة

0

الغرض

.0

يرم ُُي ه ُُذا ا تف ُُاق إىل وأل ُُع ص ُُيوة واأل ُُحة للش ُُرو ال ُُيت خمك ُُم م ُُنا املكت ُُب

.9

للمعلومات‘‘.
ألغراد هُذا ا تفُاق ،يُعتُرب (’’ )xxxكيانُا وطنيُا‘‘ وفقُا لتعريُف املُادة  )2(0مُن
نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

املركزم الوطين يف (البلد) تر يصا لُ ( )xxxبُ ]ا طال مباشُرة علُى البيانُات الُيت
تُعامُل يف[ منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات (أو ل ُُ] )...توذيُُة هُُذه املنظومُُة مباشُُرة
ببيان ُُات لك ُُي يص ُُار إىل معاملته ُُا فيه ُُا[ ،وفق ُُا للم ُُادة  90م ُُن نظ ُُام اإلنرتب ُُول
ملعامل ُ ُُة البيان ُ ُُات و ’’ميث ُ ُُاق وص ُ ُُول الكيانُ ُُات الوطنيُ ُُة إىل منظومُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول

المادة

4

اإل ار القانوني الذي يحكم الوصول المباشر

.0

خيضُُع الوصُُول املباشُُر إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات واسُُتخدامها إىل نظُُام
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.9

.1

أم إجراءات تُتخذ لتطبيق هذا النظام.
اإلنرتبول ملعاملة البيانات وإىل ّ
حيدد املكتُب املركُزم الُوطين يف (البلُد) نطُاق الوصُول وحقُوق املعاملُة الُيت ُمتُنا
للكيان الوطين ،وفقا للمادة  )0(90من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
يضمن كال الطرفني ما يلي:
أ) أن تكون حقوق الوصول إىل منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات واسُتخدامها
املمنوح ُُة ل ُ ُ ( )xxxمرتبط ُُة ارتباط ُُا مباشُ ُرا بأنش ُُطة ( )xxxومهام ُُأ ،وأ
متد أهداب اإلنرتبول وحيادها
ب) أ خمظر القُوانني الوطنيُة يف (البلُد) وصُول ( )xxxإىل منظومُة اإلنرتبُول
للمعلومات واستخدامها.
المادة

1

نطاق الوصول المباشر

.0

ُمينا ( )xxxحقوق الوصول املباشر التالية إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات:



اال ع على البيانات (خمذب البنود غري الضرورية)

وسيلة الوصول

اعدة البيانات
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 ءدارة بياناته (مثل تسجيلها وخمديثها وحذفها) (خمذب البنود غري الضرورية)

اعدة البيانات

.9

وسيلة الوصول

ت
يعامل ( )xxxالبيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ (الورد) حصرا.
المادة

2

واجبات المكتا المركزي الو ني في (البلد) تجا ()xxx

.0

.9

يف سياق تنفيذ هُذا ا تفُاق ،يتحمُل املكتُب املركُزم الُوطين يف (البلُد) مسُ ولية
معاملة ( )xxxالبيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
يُطلع املكتب املركزم الوطين يف (البلد) ( )xxxبشكل منتظم على ما يلي:

أ) أنظمة اإلنرتبول وإجراءاتأ وأدواتأ اليت حيتاجها ( )xxxليتمكن من الوصُول
إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات ومعاملة البيانات فيهاا
ب) القي ُُود ال ُُيت فرأل ُُها املكت ُُب امل ُُذكور عل ُُى وص ُُول س ُُائر املكات ُُب املركزي ُُة
الوطنية أو الكيانات الدولية إىل بياناتأ.
.1

.1

يتحمل املكتب املركزم الوطين يف (البلُد) مسُ ولية خمديُد حقُوق الوصُول الفرديُة
إىل منظومُ ُُة اإلنرتبُ ُُول للمعلومُ ُُات ومنحهُ ُُا للمسُ ُُتخدمني املخ ُ ُولني التُ ُُابعني لُ ُ ُ
( ،)xxxووألُُع سُُجل حمُ ّد بأنُُاء هُ ء األشُُخا وحقُُوق الوصُُول املمنوحُُة

م.
يتُُوىل املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف (البلُُد) تُُوفري مُوارد تُُدريب حم ّدثُُة للمسُُتخدمني
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.2

.1

املخ ُولني مُُن قبُُل ( ،)xxxلضُُمان اطالعهُُم علُُى أحكُُام هُُذا ا تفُُاق وقُُدرهتم
على التقيد را.
ألم طلُُب أو تقُ يُ ترد
يسُُعى املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف (البلُُد) إىل ا سُُتجابة ّ
من ( )xxxبشأن تنفيذ أحكام هذا ا تفاق.
ُأم ُُرق أو
يبل ُ املكت ُُب املرك ُُزم ال ُُوطين يف (البل ُُد) األمان ُُة العام ُُة لإلنرتب ُُول ب ُ ّ
حماولة خلرق منظومة معلومات (.)xxx
المادة

5

واجبات ( )xxxتجا المكتا المركزي الو ني في (البلد)

.0

.9

.1

.1

.2

.1

يلتُزم ( )xxxبُالقيود الُيت يفرألُها املكتُُب املركُزم الُوطين يف (البلُد) علُى الوصُُول

إىل بياناتأ.
ُأم تويُُري يتعل ُُق وظفيُُأ وي ُُرتك
يبل ُ ( )xxxاملكتُُب املرك ُُزم ال ُُوطين يف (البل ُُد) بُ ّ
تبعات على حقوق الوصول الفردية اليت ُمنحت لأ.

يت ُُوىل ( )xxxخمدي ُُد حق ُُوق الوص ُُول الفردي ُُة إىل منظوم ُُة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات
ومنحه ُ ُُا للمس ُ ُُتخدمني املخُ ُ ُولني م ُ ُُن موظفي ُ ُُأ ،ووأل ُ ُُع س ُ ُُجل حم ُ ُ ّد بأن ُ ُُاء
األشخا وحقوق الوصول املمنوحة م.
ُأم حادثُُة ات تبعُات علُى أمُُن
يبلُ ( )xxxاملكتُب املركُزم الُُوطين يف (البلُد) ب ّ
منظومة معلوماتأ أو على معاملة البيانات فيها أو على تنفيذ هذا ا تفاق.
ُأم توي ُ ُريات يف بنيتُ ُُأ وو يتُ ُُأ
يبل ُ ُ ( )xxxاملكتُ ُُب املركُ ُُزم الُ ُُوطين يف (البل ُُد) بُ ُ ّ
وأنشطتأ ومهامأ قد ت ثر يف حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لأ.

عني ( )xxxمس و أمنيا ومس و مكلفا حبماية البيانات ،ويضع إجراءات تكفُل
يُ ّ
بشكل دائم تقيّد املستخدمني بنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
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المادة

6

رصد ومتابعة ( )xxxمن بل المكتا المركزي الو ني في (البلد)

.0

يف سياق تنفيذ هذا ا تفاق ،يقوم املكتب املركزم الوطين يف (البلد) ا يلي:
أ) إجراء عمليات تُدقيق منتظمُة ،عُن بعُد أو يف عُني املكُان ،بشُأن معاملُة
البيانات ]اليت سجلها[ (( )xxxأو ] )...اطلُع عليهُا[ يف منظومُة اإلنرتبُول
للمعلومُ ُ ُُات ،لضُ ُ ُُمان التقيُ ُ ُُد رُ ُ ُُذا ا تفُ ُ ُُاق وبنظُ ُ ُُام اإلنرتبُ ُ ُُول ملعاملُ ُ ُُة
البياناتا
ب) اخت ُُا الت ُُدابري الض ُُرورية بش ُُأن ( )xxxللوقاي ُُة م ُُن وق ُُو حادث ُُة م ُُا عن ُُد
معاملة البيانات أو لتسويتها إ ا وقعتا
) إلواء حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لُ ( )xxxكليُا أو جزئيُا إ ا مل يتقيُد
بالتزاماتُ ُُأ املنصُ ُُو عليهُ ُُا يف هُ ُُذا ا تفُ ُُاق ويف نظُ ُُام اإلنرتبُ ُُول ملعاملُ ُُة
البيانُ ُُات ،أو إ ا عامُ ُُل البيانُ ُُات ُ ُُا يتماشُ ُُى مُ ُُع النصُ ُُني املُ ُُذكورين

.9

.1

بشكل متكرر.
م ُُوو للمكت ُُب املرك ُُزم ال ُُوطين يف (البل ُُد) أن يق ُ ُ ّدم توص ُُيات إىل ( )xxxبش ُُأن
تنفي ُُذ أحك ُُام ه ُُذا ا تف ُُاق والتقي ُُد بنظ ُُام اإلنرتب ُُول ملعامل ُُة البيان ُُات ،ر ُُدب
مس ُ ُُاعدتأ عل ُ ُُى ختط ُ ُُي الص ُ ُُعوبات أو وأل ُ ُُع ح ُ ُُد للحُ ُ ُواد املتص ُ ُُلة عامل ُ ُُة
البيانات.
أم تويُُري يط ُرأ علُُى
يتشُُاور املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف (البلُُد) مُُع ( )xxxعقُُب ّ
بنيتُُأ أو و يتُُأ أو أنشُُطتأ أو مهامُُأ ،رُُدب تقيُُيم مُُدى ألُُرورة تعُُديل حقُُوق
الوصُُول واملعاملُُة املمنوحُُة لُُأ يف ألُُوء مُُا تقُ ّدم .وميكُُن للمكتُُب املركُُزم الُُوطين
يف (البلد) طلب املشورة من األمانة العامة لإلنرتبول يف هذا الصدد.
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.1

يذ ّكر املكتب املركزم الوطين يف (البلد) ( )xxxبدوره واملس وليات اليت ترتتب عليُأ
ج ُراء منحُُأ حقُُوق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات ومعاملُُة البيانُُات
فيها ،كلما اقتضت الضرورة لك ومرة يف السنة على األقل.
المادة

0

ءمكانية تدخل األمانة العامة لإلنتربول
يواف ُُق الطرف ُُان عل ُُى أن ُُأ حي ُُق لألمان ُُة العام ُُة لإلنرتب ُُول ،بوص ُُفها اجله ُُة املسُ ُ ولة ع ُُن
اإلدارة العامة ملنظومة اإلنرتبُول للمعلومُات ،اختُا مجيُع التُدابري املناسُبة ،ألُمن حُدود
ألم عمليُُات ملعاملُُة البيانُُات تتقيُُد
نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة البيانُُات ،لوألُُع حُُد ّ
رذا النظام ،ا يف لك إلواء حقوق الوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
المادة

8

دخول االتفاق حيّز النفاذ

يد ل هذا ا تفاق حيّز النفا بعد مرور  11يوما على إشعار األمانة العامة لإلنرتبول
بتوقيعأ.
المادة

9

تعديل االتفاق
.0

.9

مُُوو تعُُديل هُُذا ا تفُُاق وافقُُة الطُُرفني اخلطيُُة الصُُرحية .ويُُد ل هُُذا التعُُديل
حيُُّز النف ُُا يف الت ُُاريس ال ُُذم حي ُُدده الطرف ُُان ،ويش ُُكل ج ُُزءا يتج ُزأ م ُُن ه ُُذا
ا تفاق.
ُأم تعُديل يُُد ل
يبل املكتب املركزم الوطين يف (البلد) األمانة العامُة لإلنرتبُول ب ّ
على هذا ا تفاق ويستدعي تعُديل نطُاق اجقُوق املمنوحُة ل ُ ( )xxxللوصُول إىل
املنظومة ومعاملة البيانات فيها أو اآلليات املرتبطة بذلك.
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المادة

01

ءنهاء االتفاق
.0

.9

مُُا مل يتفُُق الطرفُُان علُُى ُُالب لُُك وبالتشُُاور مُُع األمانُُة العامُُة لإلنرتبُُول،
ألم منهمُا إلوُاء هُُذا ا تفُاق بتوجيُأ إشُعار طُُي رُذا الشُأن إىل الطُُرب
مُوو ّ
اآل ر واألمانة العامة لإلنرتبول قبل  11يوما على األقل من تاريس اإللواء.
يُُد ل إلوُُاء هُُذا ا تفُُاق حيُُّز النفُُا إ بعُُد موافقُُة الطُُرفني طيُُا علُُى مُُا
يلي:
أ) ا حتفاظ بالبيانات اليت سجلها ( )xxxيف منظومة اإلنرتبول للمعلومات
أو حذفهاا

ب) شرو إلواء حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لُ (.)xxx
وإثباتا ملا تق ّدم ،قام الطرفان املذكوران أدناه ،املخو ن حسب األصول متثيل املكتب
املركزم الوطين لإلنرتبول يف (البلد) و( ،)xxxبتوقيع هذا ا تفاق بنسختني أصليتني،
يف التاريس الوارد خمت توقيع كل منهما.

عن المكتا المركزي الو ني لإلنتربول عن (اسم الكيان)

في (المدينة/البلد)

)ا سم(
)املنصب(
يف __________________________
(التاريس)
يف
(املكان)

__________________________

)ا سم(
)املنصب(
يف __________________________
(التاريس)
يف
(املكان)

الصفحة
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نطاق الوصول المباشر ءلى واعد بيانات اإلنتربول
المطبّق على الكيانات الو نية
اال ع على

اعدة البيانات

البيانات

الترخيص

وثائق السفر
المسرو ة والمفقودة

األعمال الفنية
المسرو ة

نعم

نعم

ءدارة البيانات

الوسيلة

ءدارة البيانات

الترخيص

 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية9
 منظومة فايند
 منظومة مايند
 برجمية I-Batch
 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية 9
)(1
 منظومة I-24/7
 موقع اإلنرتبول املأمون

نعم

ال

الوسيلة
 الربيد اإللكرتوين
لوسيلة التقصي اآليل
 لية الدفع واجلذب
 برجمية EasyForm

 ( ير سا ٍر)

على الويب
اعدة بيانات
اإلنتربول الدولية
لصور االستغ ل

نعم

نعم

 منظومة I-24/7

)(2

الجنسي لأل فال
البصمة الوراثية

نعم

 منظومة I-24/7

)(1

نعم

 برنامم تطبيقي على
اإلنرتنت
 بوابة اإلنرتبول
للبصمة الوراثية
 رسالة عرب
24/7

منظومة I-

)(3

) (1اجلزء املقيد فقي
املخولون فقي
) (2األشخا
ّ
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بصمات األصابع

المركبات اآللية
المسرو ة

الوثائق اإلدارية
المسرو ة

منظومة ءديسون
لوثائق السفر

منظومة اإلنتربول
للمعلومات الجنائية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية

9

 منظومة فايند

نعم

نعم

األسلحة المحظورة
) (3رسالة موجهة إىل األمانة العامة
)(4
دمات توفرت يف عام 9101

)(3

 الربيد اإللكرتوين
لوسيلة التقصي
اآليل
 لية الدفع واجلذب
 برجمية EasyForm

 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية 9
 منظومة فايند
 منظومة مايند
 برجمية I-Batch
)(1
 منظومة I-24/7
 موقع اإلنرتبول املأمون

نعم

 الربيد اإللكرتوين
لوسيلة التقصي
اآليل
 لية الدفع واجلذب
 برجمية EasyForm

ال

 ( ير سا ٍر)

 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية 9
 منظومة فايند

ال

على الويب

 منظومة
 برجمية I-Batch
 منظومة

 ( ير سا ٍر)

)(1

منظومة اإلنتربول
إلدارة سج ت

 رسالة عرب منظومة
I24/7

 وسيلة التقصي اآليل
اإللكرتونية 9
 منظومة فايند
 منظومة مايند
 برجمية I-Batch

I-24/7

نعم

 دمات الويب

)(4

I-24/7

نعم

 برنامم تطبيقي على
اإلنرتنت

وا تفاء أثرها
)(iARMS

 منظومة

جدول اإلنتربول
المرجعي لألسلحة

نعم

النارية

I-24/7

 موقع اإلنرتبول
املأمون على
الويب

ال

 غري سار

شبكة اإلنتربول
للمعلومات المتصلة

نعم

 شبكة اصة

نعم

 شبكة اصة

بالمقذوفات
مكتبة اإلنتربول
الر مية لحفظ
التنبيهات الصادرة
بش ن وثائق السفر
Dial-Doc

 منظومة
 موقع اإلنرتبول
املأمون على

I-24/7

نعم

نعم

 برنامم تطبيقي على
اإلنرتنت

الويب
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الملحق 1

نموذج
ءشعار األمانة العامة

املوألو  :حقوق الوصول اجلديدة املمنوحة لكيان وطين  -إجراءات اإلشعار
التاريس:
رسالة تعميمية
المرجع:

يُُود املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف (البلُُد) إبُُال األمانُُة العامُُة لإلنرتبُُول بأنُُأ مُُنا (اسُُم
الكيان) حقوقا جديدة للوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،عقُب إبُرام ’’اتفُاق
بني املكتب املركُزم الُوطين لإلنرتبُول يف (املدينة/البلُد) و(اسُم الكيُان) بشُأن الوصُول
املباشُُر إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات‘‘ يف (التُُاريس) ،وفقُُا لإلج ُراءات املنصُُو

عليها يف املادة  90من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
وقد ُمنا (اسم الكيان) حق الوصول املباشر إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات بوصفأ
كيانا وطنيا ،وفقا للتعريف الوارد يف املادة  )2(0من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
و(اسم الكيان) اول قانونا توفري دمات ات منفعة عامة يف إطار إنفا القانون
اجلنائي يف (البلد) ،ويضطلع همة (وصف موجز ألهداب الكيان وأنشطتأ).

وق ُ ُُد ُم ُ ُُنا (اسُ ُُم الكي ُ ُُان) حق ُ ُُوق الوص ُ ُُول املباش ُ ُُر التالي ُ ُُة إىل منظوم ُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول
للمعلومات:
الصفحة| 51



اال ع على البيانات ( ُخمذب البنود غري الضرورية)
اعدة البيانات



وسيلة الوصول

ءدارة بيانات د دده (مث ُ ُُل التس ُ ُُجيل والتح ُ ُُدي واج ُ ُُذب) ( ُخم ُ ُُذب البن ُ ُُود غ ُ ُُري

الضرورية)

وسيلة الوصول

اعدة البيانات

ت
يعامل (اسم الكيان) البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ (الورد) حصرا.
يتوىل ]املكتب املركزم الوطين يف (البلد)[ (أو(] )...اسم الكيان)[ إدارة حقوق
الوصول الفردية إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات اليت ُمتنا للمستخدمني املخولني.

ويصبا بالتايل الرت ي بالوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات املمنوح لُ (اسم
الكيان) فعليا بعد  11يوما من تاريس هذا اإلشعار ،أم يف (التاريس).
الصفحة |
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الملحق 2

نموذج
ءشعار سائر المكاتا المركزية الو نية والكيانات الدولية

املوألو  :حقوق الوصول اجلديدة املمنوحة لكيان وطين  -إجراءات اإلشعار
التاريس:
رسالة تعميمية
المرجع:
يُود املكتُب املركُزم الُُوطين يف (البلُد) إبُال سُائر املكاتُُب املركزيُة الوطنيُة والكيانُُات
الدولي ُ ُُة بأن ُ ُُأ م ُ ُُنا (اسُ ُُم الكي ُ ُُان) حقوق ُ ُُا جدي ُ ُُدة للوص ُ ُُول إىل منظوم ُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول
للمعلوم ُ ُ ُُات ،عق ُ ُ ُُب إب ُ ُ ُ ُرام ’’اتف ُ ُ ُُاق ب ُ ُ ُُني املكت ُ ُ ُُب املرك ُ ُ ُُزم ال ُ ُ ُُوطين لإلنرتب ُ ُ ُُول يف
(املدينة/البلُ ُ ُُد) و(اسُ ُ ُُم الكيُ ُ ُُان) بش ُ ُ ُُأن الوص ُ ُ ُُول املباش ُ ُ ُُر إىل منظوم ُ ُ ُُة اإلنرتب ُ ُ ُُول
للمعلومُُات‘‘ يف (التُُاريس) ،وفقُُا لإلج ُراءات املنصُُو عليهُُا يف املُُادة  90مُُن نظُُام
اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
وقد ُمنا (اسم الكيان) حُق الوصُول املباشُر إىل منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات بوصُفأ
كيانُ ُُا وطنيُ ُُا ،وفقُ ُُا للتعريُ ُُف ال ُ ُوارد يف املُ ُُادة مُ ُُن  )2(0مُ ُُن نظُ ُُام اإلنرتبُ ُُول ملعاملُ ُُة
البيانات.
و(اسُُم الكيُُان) اُ ُّول قانونُُا تُُوفري ُُدمات ات منفعُُة عامُُة يف إطُُار إنفُُا القُُانون
اجلنائي يف (البلد) ،ويضطلع همة (وصف موجز ألهداب الكيان وأنشطتأ).
الصفحة |
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وق ُ ُُد ُم ُ ُُنا (اسُ ُُم الكي ُ ُُان) حق ُ ُُوق الوص ُ ُُول املباش ُ ُُر التالي ُ ُُة إىل منظوم ُ ُُة اإلنرتب ُ ُُول
للمعلومات:


اال ع على البيانات ( ُخمذب البنود غري الضرورية)
اعدة البيانات



وسيلة الوصول

ءدارة بيانات د دده (مث ُ ُُل التس ُ ُُجيل والتح ُ ُُدي واج ُ ُُذب) ( ُخم ُ ُُذب البن ُ ُُود غ ُ ُُري
الضرورية)
وسيلة الوصول

اعدة البيانات

و ت
يعامل (اسم الكيان) البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ (الورد) حصرا.

ويصبا بالتايل الرت ي بالوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات املمنوح لُ (اسم
الكيان) فعليا بعد  11يوما من تاريس هذا اإلشعار ،أم يف (التاريس).
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رسالة التزام
أنا املوقع أدناه،
__________________________________________
__________________________________________

(ا سم الشخصي ،وا سم العائلي ،واملنصب يف اجلهاو الوطين املخوّل املعين)

اول حبسب األصول متثيل
ّ
__________________________________________

(اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين)

الكائن يف
__________________________________________

(عنوان اجلهاو الوطين املخوّل املعين)

أُحيي علما بأن
__________________________________________

(اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين)

يوافق على التعاون يف إطار شبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات
ولذا أعلتم املكتب املركزم الوطين لإلنرتبول يف

__________________________________________
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(البلد)
بأن
__________________________________________
(اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين)
__________________________________________
ُت عليهُُا
يوافُُق ،وجُُب هُُذه الرسُُالة ،علُُى شُُرو اإلنرتبُُول العامُُة املرفقُُة الُُيت وقعُ ُ
باألحرب األوىل ،وعلى النصو اليت خميل إليها هذه الشرو .
وتضم جهات ا تصال املعنية بشبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات يف
__________________________________________
(اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين)

كال من:

( .0ا سم الشخصي ،ا سم العائلي ،املنصب ،تفاصيل ا تصال)
( .9ا سم الشخصي ،ا سم العائلي ،املنصب ،تفاصيل ا تصال)
ُحِّرر يف ____________ بتاريس _________________
التوقيع:
ا سم الشخصي ،ا سم العائلي ،املنصب:
الضميمة :الشرو العامة اليت وُقِّعت باألحرب األوىل حبسب األصول________
_________________________ (ا سم الشخصي وا سم العائلي)
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يتعين ءرسال هدذ الوثيقدة بعدد ءمضدائها والتو يدع عليهدا بداألحر األولدى بحسدا
األصول ءلى المكتا المركزي الدو ني المعندي الدذي يحيدل بددور نسدخة مو عدة
منها ءلى األمانة العامة.

الصفحة |

57

اللجنة التوجيهية المعنية بشبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
إن اللجنة التوجيهية املعنية بشبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات هُي اللجنُة
التأسيسية للشبكة املذكورة و تزال إىل اليوم تضطلع بدور اللجنة العاملة ا.
وتض ُُم اللجن ُُة أشخاص ُُا وم ا تصاص ُُات متع ُُددة ج ُُدا و س ُُيما موظف ُُو املكات ُُب
املركزي ُُة الوطني ُُة وفني ُُو املخت ُربات ال ُُذين ل ُُديهم ص ُُلة وثيق ُُة بتكنولوجي ُُا مج ُُع البيان ُُات
املتصُ ُُلة باملقُ ُُذوفات وخمليلهُ ُُا .وينتمُ ُُي أعضُ ُُاء اللجنُ ُُة إىل البلُ ُُدان األعضُ ُُاء وشُ ُُركة
فور ت
نسك تكنولوجي واإلنرتبول.
ويتجسُُد العمُُل الشُُاق والتفُُاين واملثُُابرة الُُيت أبُُداها أعضُُاء اللجنُُة يف األسُُد املتينُُة
ّ
الُُيت تقُُوم عليهُُا الشُُبكة ،وسُُوب تسُُتمر الشُُبكة يف سُُيدها إ هُُي تنمُُو وتتطُُور
لتصبا أداة حيوية من أدوات مكافحة اجلرمية الدولية.
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الفصل الثالث
كيفية اشتغال شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
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دليل استخدام الشبكة
هذا القسم من دليل املستخدم اص لإلجابة على األسئلة الفنية واإلجرائية بشأن
كيفية التنقل دا ل الشبكة على حنو فعال .وللحصول على املزيد من املعلومات عن
تكنولوجيا ® ،IBISيرجى الرجو إىل دليل املستخدم ذه التكنولوجيا.
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أفضل الممارسات إلجراء مقارنات في الشبكة
معلومات أساسية
إن العنص ُُر األساس ُُي ال ُُذم يس ُُهل تب ُُادل البيان ُُات الدولي ُُة أل ُُمن ش ُُبكة اإلنرتب ُُول
للمعلومات املتصُلة باملقُذوفات هُو ُادوم املقارنُة ® IBISاملقُام يف اإلنرتبُول .ففُي كُل
مسُُاء ،تُنقُُل إىل هُُذا اخلُُادوم بشُُكل شُُفاب ُمهُُد سُُري العمُُل اليُُومي يف املختُُرب
املضيف البيانات املستنسخة من منظومات ™ IBIS® TRAX-3Dلدى أعضاء الشُبكة.
وهذا ’’املستود ‘‘ الدويل املتزايد باطراد لصور املقذوفات بُات يشُ ّكل نوعُا مُن قاعُدة
بيان ُُات عمالق ُُة ميك ُُن للبل ُُدان املش ُُاركة يف الش ُُبكة  -وك ُُذلك للبلُ ُدان غ ُُري املش ُُاركة
تقصيها بسهولة عرب الشبكة املذكورة .ويُرجع ادوم املقارنُة
فيها ،ولكن بدرجة أقل ّ -
نتُُائم هُُذه املقارنُُات الدوليُُة إىل املواقُُع الُُيت صُُدرت عنهُُا التقصُُيات ،حي ُ ميكُُن
خلرباء األسلحة النارية امل هلني مقارنة الصور بالعني اعردة.
ويُُوفر اإلنرتبُُول أيضُُا ليُُة  DCXلتجميُُع البيانُُات
كخيار يتيا للبلدان اليت لديها عبء عمل أقل ا ستفادة من عضويتها يف الشبكة.
)Data Concentrator

®

(IBIS

الشروع في تقص عبر الشبكة
للحُُد مُُن إجهُُاد سُُري العمُُل يف املختُربات ويف الشُُبكة ،تباشُُر حاليُُا عمليُُات تقصُُي
الشُبكة يُُدويا .ويوصدى بشدددة بد ن تكددون بياندات االسددتخبار المتصددلة بقضددية معينددة
هي الدافع لتقصي الشبكة من أجل مقارنة البيانات.
واألمثلة على بيانات ا ستخبار املتصلة بقضية معينة ،اليت ينبوي أن تدفع املسُتخدمني
إىل تقصُُي الشُُبكة علُُى الصُُعيد الُُدويل ملقارنُُة البيانُُات هُُي ،علُُى السُُبيل الُُذكر
اجصر ،التالية:


إ ا ك ُُان امل ُُتهم املعتق ُُل وحبووت ُُأ س ُُالح ن ُُارم مواطن ُُا أجنبي ُُا بل ُُده مش ُُا ترك يف
الشبكةا
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إ ا كُُان لُُديكم معلومُُات اسُُتخبار تفيُُد بُُأن املُُتهم اجتُُاو يف اآلونُُة األ ُُرية
حدود أحد البلدان املشا تركة يف الشبكةا
إ ا كانُت املركبُة املرتبطُُة بسُالح نُُارم خممُل لوحُُة أجنبيُة مُُن بلُد مشُُا ترك يف
الشبكةا
إ ا كُُان لُُديكم معلومُُات اسُُتخبار تفيُُد بُُأن املركبُُة اجتُُاوت حُُدود بلُُد أو
أكثر من البلدان املشا تركة يف الشبكةا
إ ا كانت الضحية مواطنا أجنبيا بلده مشا ترك يف الشبكةا
إ ا مل يكُُن وجُُود السُُالح النُُارم يف بلُُدكم قانونيُُا وكانُُت لُُديكم معلومُُات
بأنأ ُمِّرر يف أحُد البلُدان املشُا تركة يف الشُبكة أو كُان أحُد هُذه البلُدان منشُأ
لأا
إ ا كانت رية السالح النارم غري متوفرة عادة يف بلدكم بُل يف بلُد مشُا ترك
يف الشبكةا اخل.
با تصار ،ينبوي تقصي الشُبكة ملقارنُة البيانُات إ ا تُوفرت للمحقُق أو خلبُري
أم معلوم ُُات اس ُُتخبار تش ُُري إىل أن الس ُُالح الن ُُارم ،أو املركب ُُة
املق ُُذوفات ّ
أم ممتلكُات أ ُرى مرتبطُة باجلرميُة قُد
املرتبطة بأ ،أو املُتهم ،أو الضُحية ،أو ّ
سافرت أو نُقلت عرب اجدود املشرتكة مع البلدان املشا تركة يف الشبكة.

وكمُُا أن العنصُُر اجاسُُم يف الشُُبكة هُُو التعُُاون بُُني أعضُُائها علُُى الصُُعيد الُُدويل،
كُذلك بُُد مُن قيُُام التعُاون نفسُُأ بُني أجهُُزة إنفُا القُُانون دا ُل البلُُد املشُُا ترك يف
الشبكة .فليد من غري املألوب أن يتضمن البلد الواحد عددا من أجهُزة إنفُا القُانون
املتخصصُُة الُُيت يتُُوىل كُُل منهُُا املس ُ ولية عُُن جمُُال حمُُدد مُُن قبيُُل ايُُة اجُُدود أو
اجلمارك أو هتريب املخدرات أو ا ار بالبشر .ويتمثل أحد العوامل املشرتكة بُني هُذه
األجهُُزة يف أن األسُُلحة الناريُُة هُُي األداة الُُيت يسُُتخدمها مجيُُع اعُُرمني الُُذين َّ
حيقُُق
بش ُُأ م .وإلجن ُُاح عملي ُُات البحُ ُ يف الش ُُبكة وإجن ُُاو عملي ُُات التحقي ُُق الدولي ُُة يف
األسُُلحة الناريُُة ،بُُد أن تكُُون هُُذه األجهُُزة املتخصصُُة عل ُى بيّنُُة مُُن إمكانيُُات
إجراء التقصيات على الصعيد الدويل يف الشبكة .فهذه املعرفة ستتيا لألجهُزة املُذكورة
إج ُراء التقصُُيات مسُُتعينة الربهتُُا الوطيُُدة يف التحقيُُق .وباإلألُُافة إىل لُُك ،تضُُمن
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هُُذه األجهُُزة خمقيُُق معُُد ت أعلُُى مُُن النجُُاح مُُن ُُالل تقصُُي بيانُُات بلُُدين أو
أكثر من البلدان املشا تركة يف الشبكة يُعرب بوجُود روابُي بُني املنظمُات أو اعموعُات
اإلجرامية فيها.
أعضاء شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
ملباشرة تق
.0

يف الشبكة ،يتعني على املستخدم تنفيذ اخلطوات التالية:

يف شاشة تصفا ™ ،IBIS® MATCHPOINT+تبُني انُة ® IBISوالُدليل الُذم تُود
استخدامأ كدليل مرجعي يف طلب املقارنة.
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.9

انقر بالزر األمين على الدليل املرجعي مث ا رت
(طلب مقارنة يدوية).
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Manual Correlation Request

تظهُُر عندئُُذ صُُفحة ( Correlation Requestطلُُب املقارنُُة) وتظهُُر فيهُُا اخليُُارات
احملددة مسبقا .وهذه اخليارات هي نفسها اليت تُستخدم يف طلب مقارنة لية.

.1

إ ا طُلُ ُُب من ُ ُك لُ ُُك ،عُ ُُدِّل يُ ُُار أو أكثُ ُُر ُ ُُذا الطلُ ُُب احملُ ُُدد ،مُ ُُن قبيُ ُُل
( Occurrence Rangeنطُ ُ ُُاق تُ ُ ُُاريس اجُ ُ ُُاد ) أو ( Caliber Rangeنطُ ُ ُُاق
عيار السالح النارم).

.1

( Correlationا تيُُار مواقُُع املقارنُُة) يف الزاويُُة

ا ُُرت انُُة
العليا اليمىن.

Sites Selection
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.2

انقر على ور ( Generateإطالق العملية).

تظهر نافذة ( Correlation Sites Selectionا تيار مواقع املقارنة) وتعرد مجيع
األجهزة املشاركة يف الشبكة.
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.1

إ ا طُلب منك لك ،انقر على عالمة اجلمع ( )+قرب اسم أحُد األجهُزة لرؤيُة
املواقع العائدة لأ.
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در اإلشارة إىل أ ّن باإلمكان ا تيار جهاو واحد فقي لكل طلب مقارنة.

فإ ا ا تري ادوم املقارنة التُابع لشُبكة جهُاو  Hendonمُن مواقُع املقارنُة علُى سُبيل
أم م ُُن اخل ُ ُوادمي األ ُُرى متع ُُذرا .ف ُُإ ا أراد املس ُُتخدم تقص ُُي
املث ُُال ،لب ُُات د ُُول ّ
البيانُُات لُُدى أكثُُر مُُن بلُُد أو جهُُاو أجنُُيب ،تعُُني عليُُأ توجيُُأ طلُُب مقارنُُة يدويُُة
لكل من هذه األجهزة أو البلدان.
.5

انقر على ور املوافقة ( )OKإلطالق عملية املقارنة يف الشبكة.

يظهُُر الطلُُب اجلديُُد للُُدليل املرجعُُي يف نافُُذة طلبُُات املقارنُُة .وبعُُد إجنُُاو املقارنُُة،
ميكن للمستخدم استعراد النتائم بالطريقة املعتادة كما يشاء.
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اإلشعار عندما تكون الشبكة مفصولة
ُوألع برتوكول لإلشعار عندما تكون الشدبكة مفصدولة عدن اإلنترند أو عنددما يعداد
وص ددلها بد ده .وميك ُُن اجص ُُول عل ُُى المس ددتجدات بص ددورة منتظم ددة ع ُُن الوأل ُُع ع ُُرب
ا تصال بقسم الدعم الفين يف شركة فور ت
نسك تكنولوجي.
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اإلجراء الذي يتعين اتباعه عندما يكون تاريخ الحادث مجهوال
معلومات أساسية
إن تُ ُُاريس اجُ ُُاد (تُ ُُاريس اجُ ُُاد ) املسُ ُُتخدم عنُ ُُد تسُ ُُجيل قضُ ُُية مُ ُُا يف منظومُ ُُة
™ IBIS® TRAX-3Dيضُُطلع بُُدور هُُام يف خمديُُد كيفيُُة تقصُُي قاعُُدة بيانُُات الشُُبكة
ملقارنُ ُُة املقُ ُُذوفات والظُ ُُروب الفارغُ ُُة .ويسُ ُُرم لُ ُُك علُ ُُى تُ ُُاريس اجُ ُُاد بالنسُ ُُبة
للملُُف/القرينُُة المرجعيددة الُُذم تنطلُُق منُُأ عمليُُة املقارنُُة ،وبالنسُُبة للملفُُات/ق ُرائن
االختبار اليت يقارن را.
وخيتلف تاريس اجاد با تالب نو الواقعة يف القضية املعنية.
.0

ءذا كان الس ح ال يزال مفقودا  -بالنسبة للكثُري مُن أنُوا اجلُرائم علُى سُبيل
املث ُُال  -ينبغ ددي أن يك ددون ت دداريخ الح ددادث ه ددو الت دداريخ ال ددذي ارتكبد د في دده
الجريمددة .فعنُُدما يكُُون الُُدليل علُُى نُُو اجلرميُُة هُُو مرجُُع املقارنُُة ألن السُُالح
يزال مفقودا ،يوطي تقصُي قاعُدة البيانُات تُواريس وقُو اجُاد احملتملُة بدل
تاريس القرينة املرجعية وبعد .

السجالت القدمية
.9

اليوم

تاريس اجاد

دادرا وموجُودا يف أحُد املختُربات  -إلجُراء ا تبُارات رمُُي
ءذا كدان السد ح امص َ

على سبيل املثال  -ينبغدي أن يكدون تداريخ الحدادث هدو التداريخ الدذي اسدحا

فيه الس ح من التداول .غري أ ّن التقصُي يف إطُار مقارنُة قرينُة مرجعيُة
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تبُار

رمي يتناول فقُي اجلُرائم الُيت ارتُكبُت بدل تُاريس اجُاد ألن السُالح النُارم مل
يعد قيد التداول بعد تاريس اجصول على الدليل.

السجالت القدمية
.1

تاريس اجاد

اليوم

إ ا كانت املقذوفات والظروب الفارغة قُد عُثُر عليهُا وكُان تُاريس اجلرميُة جمهُو ،
بد من معاملتها بصورة متسقة.

اإلجراء الذي يتعين اتباعه
من املهم ،بالنسبة ألم قضية يكون فيها تُاريس ارتكُاب جرميُة غُري معُروب ،أن حيُاول
املس ُُتخدم أو تبي ُُان ت ُُاريس اج ُُاد املناس ُُب منطقي ُُا يف ح ُُدود املُ ُوارد املتاح ُُة لدي ُُأ،
سُواء أكانُُت خمقيقيُُة (مُُع حمققُُني) أو علميُُة (مُُن ُُالل اتُُرب للبحُُو ) .وإ ا تعُُذر
خمديُُد تُُاريس اجُُاد بشُُكل قُُاطع ،فيوصُُى باسُُتخدام  0951/0/0كتُُاريس افرتاألُُي.
فُذلك يضُمن أن تبحُ عمليُة املقارنُة أقُُدم السُجالت املتاحُة وتقلُل مُن احتمُُا ت
فقدان مطابقات حمتملة .واستخدام هذا التاريس كمعيار لتواريس اجواد اعهولُة كفيُل
بتوفري ا تساق بني مجيع البلدان املشا تركة يف الشبكة.
يتعُُني علُُى املسُُتخدم اتبُُا اإلج ُراء الت ُايل لتحديُُد تُُاريس اجُُاد ا فرتاألُُي عنُُدما
يتعذر تاريس اجاد الفعلي.
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.0

يف مربُُّع ( Add Caseأألُُف انُُة) دا ُُل منظومُُة
سجل املعلومات املناسُبة وألُع إشُارة يف انُة
أو ™ِّ ،IBIS® BULLETTRAX-1D
ا تيار يف حقل تاريخ الحادث.

™IBIS® BRASSTRAX-1D

يظهر التاريس اجايل تلقائيا يف حقل تاريس اجاد عند وألع إشارة يف انة ا تيار.
.9

تأكد من أن وظيفة  Num Lockعلى لوحة املفاتيا هُي يف وألُع التشُويل وانقُر
علُُى يسُُار الُُرقم األول يف حقُُل تُُاريس اجُُاد  ،مث األُُوي علُُى لوحُُة مفُُاتيا
األرقام واألسهم لتسجيل التسلسل التايل:
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.1

يف حقل التعليقات ،ا كر أن تاريس اجاد مل يكن معروفا.

سُُت دم عمليُُة تنظيُُف البيانُُات إىل حجُُب هُُذه التعليقُُات بينمُُا مُُرم خمميلهُُا إىل
ُُادوم املقارنُُة يف الشُُبكة ،ولكُُن اسُُتخدامها سُُيكون ممكنُُا يف اجلهُُاو الُُذم يتبُُع لُُأ
املستخدم.
يباشُُر البحُ دا ُُل قاعُُدة البيانُُات مُُن اليددوم األول الُُذم بُُدأ يف نظُُام  IBISالعمُُل
حتى اليوم.

 0كانون الثاين/يناير

اليوم

0951
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الطريقة المعتمدة لعملية سبك األدلة
مقدمة
إن أفضُُل املمارسُُات التاليُُة هُُي صُُيوة م قتُُة مسُُتمدة مُُن م ُزيم مُُن بع ُ تقنيُُات
س ُُبك األدل ُُة األكث ُُر ش ُُيوعا الي ُُوم ،وق ُُد ج ُُرى التحق ُُق م ُُن متاش ُُيها م ُُع تكنولوجي ُُا
املنظومة املتكاملة لتبيان املقذوفات (.)IBIS
وميكُُن إرسُُال األدلُُة املسُُبوكة (املقُُذوفات والظُُروب الفارغُُة) املتصُُلة بإحُُدى اجل ُرائم
إىل السُُلطات القضُُائية يف البلُُدان األ ُُرى بُُد مُُن األدلُُة األصُُلية إلج ُراء املقارنُُات
وإقامُُة الصُُالت مُُع جُرائم تتُُوفر بشُُأ ا أدلُُة مماثلُُة .ويتُُيا هُُذا اإلجُراء اجفُُاظ علُُى
سلسُلة األدلُة األصُلية ومتكُُني اتُربات األدلُة اجلنائيُة مُُن تُوفري أدلُة قيّمُة للتحقيقُُات
الُُيت ريهُُا الشُُرطة .وقُُد ُوألُُعت أفضُُل املمارسُُات املُُذكورة يف مُُا يلُُي لتعزيُُز اتسُُاق
وج ُُودة املس ُُبوكات املتص ُُلة باملق ُُذوفات س ُُتخدامها يف ش ُُبكة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات
املتصلة باملقذوفات.
ويضُُطلع سُُبك األدلُُة بُُدور مهُُم يف الشُُبكة .والسُُبك املُُزدو  ،املعُُروب أيضُُا باسُُم
استنسُُاخ األدلُُة املتص ُُلة باملقُُذوفات ،ه ُُو عمليُُة تُُع ُُد يف إطارهُُا نس ُُس طبُُق األص ُُل
عالي ُُة اجل ُُودة ع ُُن األدل ُُة املتص ُُلة باملق ُُذوفات تص ُُمد أم ُُام الت ُُدقيق اعه ُُرم .وميك ُُن
للبل ُُدان األعض ُُاء يف الش ُُبكة إرس ُُال األدل ُُة املس ُُبوكة املتص ُُلة باملق ُُذوفات إىل سُ ُُائر
البل ُُدان املش ُُاركة للمقارن ُُة وا س ُُتعراد ب ُُني األقُ ُران وا تب ُُار ملراقب ُُة اجل ُُودة .وميك ُُن
للبلُُدان غُُري األعضُُاء يف الشُُبكة الُُيت لُُيد لُُديها نظُُام يل لتبيُُان املقُُذوفات ،أو الُُيت
لُُديها تكنولوجيُُا أ ُُرى غُُري تكنولوجيُُا  ،IBISاملشُُاركة يف الشُُبكة باسُُتخدام أسُُلوب
السبك املزدو .
معلومات أساسية
ميكُ ُُن اسُ ُُتخدام أسُ ُُلوب السُ ُُبك املُ ُُزدو إلعُ ُُداد نسُ ُُس عُ ُُن املقُ ُُذوفات والظُ ُُروب
الفارغة ،ات مستوى ونوعية يصمدان أمام التدقيق اعهرم.
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عينات طبق األصل

عينات حقيقية

جُ ُّرب فاحصُُو األسُُلحة الناريُُة ،تارخييُُا ،م ُواد وأسُُاليب وتقنيُُات اتلفُُة مُُن السُُبك،
املقسُ ُُى ) (RTVاجُ ُُل األمث ُ ُُل
بُ ُُدرجات متفاوتُ ُُة مُ ُُن النجُ ُُاح .وقُ ُُد وفُّ ُُر السُ ُُليكون َّ
ستنسُُاخ املقُُذوفات والظُُروب الفارغُُة والعالمُُات اعهريُُة الُُيت يرتكهُُا عليهُُا إطُُالق
ومه ُُد ات ُُرب األدل ُُة اجلنائي ُُة ا ولن ُُدم (حالي ُُا معه ُُد األدل ُُة اجلنائي ُُة ا ولن ُُدم)
الن ُُارّ .
واملكتُب ا خمُادم للشُرطة اجلنائيُة يف أملانيُا الطريُق أمُام تكنولوجيُا السُبك املُُزدو يف
ش ُُكلها اج ُُايل* .وتس ُُتخدم الش ُُبكة األوروبي ُُة ملعاه ُُد األدل ُُة اجلنائي ُُة ) (ENFSIتقني ُُة
مماثلة لتكي تستحد ألعضائها ا تبارات متسقة للكفاءة.
*  ،AFTE Journalاعلُُد  ،19العُُدد  ،1ريُُف عُُام Castings of ’’ ،9115

Complex Stereometric Samples for Proficiency Tests in Firearm and
 ،‘‘Tool Mark Examinationsبقلُم  Alfons Kochو ،Horst Katterweاملكتُب

ا خمادم للشرطة اجلنائية يف أملانيا.

عملية السك المزدوج
الس ُُبك عملي ُُة عل ُُى م ُُرحلتني تقتض ُُي أو ص ُُنع قال ُُب م ُُن الس ُُليكون للمق ُُذوب أو
الظرب الفار مث صب الراتنم يف هذا القالب ستنسا هما.
قب ُُل الب ُُدء يف عملي ُُة الس ُُبك امل ُُزدو  ،اتب ُُع اإلجُ ُراءات القياس ُُية املعتم ُُدة يف ات ُُربك
املتعلقة ا يلي:


البص ُُمة الوراثي ُُة ،البص ُُمات الكامن ُُة ،فح ُ اآلث ُُار عل ُُى مكون ُُات ال ُُذ رية
املستعملة للحصول على أدلة متصلة باملقذوفات.
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وألع العالمات على األدلة املتصلة باملقذوفات ومكونات الذ رية املستعملة.
تنظيف األدلة املتصلة باملقذوفات خمضريا لعملية السبك املزدو .



تصوير األدلة املتصلة باملقذوفات.



وينبوُُي اختُُا مجيُُع التُُدابري الالومُُة للحفُُاظ علُُى قيمُُة املقُُذوفات والظُُروب الفارغُُة
كأدلة قبل البدء يف عملية السبك املزدو .
تقنيات السبك
تحضير المقذوفات والظرو الفار ة
األدوات الالومة:

كماشة حادة املنقار أو كماشُة ناعمُة الفكُني (لتقُومي الشُظايا
اجادة يف الرصاصات التالفة)
مق (للتثبيت)
مسد غراء وغراء (لصنع القالب)

املواد الالومة:

ماسحات قطنية (للتنظيف)
قطُُع فلُُني صُُورية ،مسُُامري شُُبية ،صُُع لُُز  ،صلصُُال لصُُنع
القوالب (للتثبيت)
قاعدة شبية ،قاعدة بالستيكية أو قاعدة كوب (للتثبيت)
علبُُة بالسُُتيكية ،كُُوب ،أو صُُندوق مُُن البالسُُتيك الصُُلب
و حجم مناسب (صندوق قالب السبك)

املستحضرات الالومة :أسُيتون ،ميثُانول ،كحُُول للفُرك أو مُواد التنظيُُف الُيت خمُُددها
إجراءات اتربكم (للتنظيف)
غ ُراء س ُريع املفعُُول مُُن ماركُُة ’’سُُوبر غلُُو‘‘ أو مُُادة مشُُارة
مسرعة ملفعول الوراء (ر ا من ماركُة
) (cyanoacrylateومادة ّ
’’ويب كيكر‘‘) (للتثبيت)
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التنظيف
أم ثُُار عُُن املقُُذوب ،و
وفقُُا لإلج ُراءات املعتمُُدة يف اتُُربك ،انُُز بعنايُُة شُُديدة ّ
امللوثات ،باسُتخدام ماسُحات
سيما األوساخ واألشياء/املواد اخلارجية وسوائل اجلسم و ِّ
قطنية موموسة يف األسيتون أو امليثانول أو الكحول املسُتخدم للفُرك أو مُواد التنظيُف
اليت حيددها املخترب.
ينبو ُُي تق ُُومي الش ُُظايا اج ُُادة يف املق ُُذوفات التالف ُُة إلبعاده ُُا ع ُُن القاع ُُدة باس ُُتخدام
الكماشة اجادة املنقُار أو الكماشُة الناعمُة الفكُني (أو إوالُة هُذه الشُظايا أل ُا ميكُن
أن تض ُُر بالقال ُُب بش ُُكل دائ ُُم) .وبش ُُكل ع ُُام ،يك ُُون جان ُُب الش ُُظية ال ُُذم يتع ُُني
تقوميُُأ يف مقدمُُة املقُُذوب و حيتُُوم عُُادة أم عالمُُات تعريُُف حانُُة .احُُذروا مُُن
إألُُافة ث ُُار جدي ُُدة إىل املق ُُذوب عن ُُد تق ُُومي الش ُُظايا( .وإ ا مل تت ُُوفر كماش ُُة ناعم ُُة
الفكُ ُُني ،يُنصُ ُُا بتوطيُ ُُة رأ الكماشُ ُُة اجُ ُُادة املنقُ ُُار بأنابيُ ُُب بالسُ ُُتيكية تُ ُُنكم
باجرارة ،من أجل عدم إألافة ثار جديدة إىل األدلة).

بعد

قبل
ءلصاق المقذو
للمقذوفات اجلديدة:



ا رت مسمارا شبيا طولأ حنو  01ملم وقطره أصور قليال من قطر املقذوب.
باس ُُتخدام الوُ ُراء السُ ُريع املفع ُُول (أو م ُُادة مش ُُارة) وامل ُُادة املس ُ ُّرعة ملفع ُُول

الو ُراء ،ألصُُق املقُُذوب باملسُُمار اخلشُُيب بواسُُطة الشُُمع اللُُز أو صلصُُال
صنع القوالب.
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ثبّت املسمار اخلشيب واملقذوب عموديا بالقاعدة البالستيكية

للمقذوفات التالفة/املشوهة:


ا ُُرت مس ُُمارا ش ُُبيا ا حج ُُم مناس ُُب وام ُُأل مجي ُُع التج ُُاويف والفتح ُُات
الواسعة بصلصال صنع القوالب ،إ ا دعت اجاجة.



ثبّت القطعة بالقاعدة البالستيكية حبي تكون العالمات اعهرية إىل األعلى.
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ءلصاق الظرو الفار ة



أوجل سدادة صورية من الفلني يف الظرب الفار حىت منتصفها تقريبا.
باستخدام الوراء السريع املفعول (أو مادة مشارة) ،ألصق كعب سدادة
الفلني عموديا بالقاعدة البالستيكية.

ميكن إلصاق عدد من املقذوفات والظروب الفارغة بصندوق قالب السبك.
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السبك
اقطع اجلزء السفلي من كوب بالستيكي شفاب .ألع الكوب فوق األدلة املثبّتة ،وهُي
يف مثالنا مقذوب وظرب فار .
بواسطة مسد الوراء ،ألصق الكوب بالقاعدة البالستيكية من ُالل وألُع طبقُة مُن
املقسُُى مُُن التسُُرب .وكحُُل بُُديل،
الو ُراء علُُى كامُُل حمُُيي الكُُأ ملنُُع السُُليكون َّ
ميكنك استخدام صندوق بالستيكي مفتوح من األعلى.
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صنع القالا
الو :

 91-02ساعة (لإلنضا )

األدوات ال زمة :ملعقة مسطحة (للخلي)
حاوية ،يُقرتح استخدام كوب بالستيكي (لتحضري اخلليي)
فرشاة تدهان (للمساعدة يف صب اخلليي)
سكني قوالب (للمساعدة يف نز القالب)
سكني (لنز القالب من صندوق البالستيك الصلب الذم كان فيأ)
علبة من ا واء املضوو
المواد ال زمة:

وعاء ألوي (إلنضا القالب)
ألاغي هواء مع فوهة (إلنضا القالب)

المنتجددات ال زمددة :سُُليكون،

M4641 A

 Elastosilو

M4641 B

- Elastosil

www.wacker.com

كحُُول للفُُرك (لنُُز القالُُب مُُن صُُندوق البالسُُتيك الصُُلب الُُذم
كان فيأ)
ه ُ ُّز حاوي ُُات الس ُُليكون جي ُُدا أو ح ُ ُِّرك حمتواه ُُاا وعن ُُدما يُُُرتك الس ُُليكون بعُ ُ الوق ُُت،
تنفص ُ ُُل مكونات ُ ُُأ للك ُ ُُوب الواح ُ ُُد .م ُ ُُب أن تك ُ ُُون نس ُ ُُبة ال ُ ُ ُ  Elastosil M4641 Aإىل
الُ  . 0101 Elastosil M4641 Bامز هاتني املادتني بامللعقة املسطحة مزجا تاما.
اسُُكب امل ُزيم يف صُُندوق قالُُب السُُبك املعُُد مسُُبقا حُُىت يوطُُي أعلُُى رصاصُُة أو
رطوش ُُة حبُ ُواىل  1إىل  1مل ُُم .ملن ُُع فق ُُاقيع ا ُ ُواء م ُُن التك ُ ُّون ،ص ُُب اخلل ُُيي ب ُُبيء
واسُُتخدم فرشُُاة الُُدهان للمسُُاعدة يف إيصُُالأ إىل أسُُفل القالُُب .حُ ُِّرك القالُُب مُُن
جانب إىل ر بشكل متقطع ،وسوب تساعد ا هتزاوات يف إوالة الفقاقيع.
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ألع صندوق السبك يف وعاء الضوي.

أغل ُُق وع ُُاء الض ُُوي ت
وص ُُلأُ بض ُُاغي ا ُ ُواء .شُ ُوِّل الض ُُاغي وح ُُدد أل ُُوي ا ُ ُواء يف وع ُُاء
الضوي بُ  9بار للبوصة املربعة.
ت
أنضم القالب لفرتة  91-02ساعة خمت الضوي بدرجة حرارة الورفة.

خمقُق مُن الوقُت الُدقيق الُالوم لُُذلك ،الُذم حددتُأ الشُركة املصُنعة للسُليكون ،إ ميكُُن أن
يستورق حىت  91ساعة .وإن إنضُا صُندوق قالُب السُبك الُذم حيتُوم السُليكون املمُزو
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خمُُت الضُُوي يضُُمن سُُبك قوالُُب عاليُُة اجلُُودة و اليُُة مُُن الفقُُاقيع .ويضُُمن ألُُوي ا ُواء
طرد الفقاقيع اليت تتشكل عند لي السليكون وصبّأ.

عملية النزع من القالا
 .0نز القالب من صندوق السبك
بعُُد انتهُُاء عمليُُة اإلنضُُا  ،أوقتُُف ألُُاغي ا ُواء وافصُُل رطُُوم ا ُواء املضُُوو عُُن
املقسُى الُذم نضُم .ارفُع الكُوب
وعاء الضوي وانز من هذا الوعاء قالب السُليكون ّ
البالسُُتيكي والقاعُُدة البالسُُتيكية عُُن القالُُب .وللمسُُاعدة يف اإلف ُرا عُُن القالُُب،
ميكنُُك خمريُُك رأ السُُكني ح ُواىل اجلهُُة اخلارجيُُة منُُأا وإألُُافة كحُُول الفُُرك كفيلُُة
بُُأن عُُل السُُليكون ولقُُا( .كخيُُار بُُديل ،ميكُُن وألُُع مُُادة تسُُاعد يف اإلف ُرا عُُن
السليكون دا ل صندوق السبك قبل صب السليكون السائل فيأ).

.9

نز العينات األصلية من قالب السليكون

انز العينات األصلية بعنايُة مُن القالُب .انُز املسُمار اخلشُيب (امللصُق باملقُذوب) أو سُدادة
الفل ُُني (املوجل ُُة يف فتح ُُة الظ ُُرب الف ُُار ) ،وادف ُُع اجل ُُزء الس ُُفلي م ُُن القال ُُب عل ُُى قض ُُيب
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مس ُُطا ال ُ ُرأ قطُ ُره مس ُُاو تقريب ُُا لقط ُُر املق ُُذوب أو فتح ُُة الظ ُُرب الف ُُار  ،و تأم ُُل قال ُُب
السليكون.
مُُب أن توألُُع علُُى قاعُُدة القالُُب األرقُُام املرجعيُُة املناسُُبة لتبيُُان كُُل دليُُل عنُُد نزعُُأ .ومُُن
األسُُاليب املقبولُُة لوأل ُُع هُُذه األرق ُُام ُُدو القال ُُب مباش ُرة ،ووأل ُُع ملصُُق يف دا ُُل إ ا
كانت املواد املستخدمة لصنعأ شفافة ،أو وألع ملصق على اجلزء اخلارجي منأ.

احرص على عدم اإلضرار بالقالا والمقذو /الظر الفارغ.
وميكن استخدام سكني قوالب لنز املقذوب/الظرب الفار .
بعُُد لُُك ،نظُُِّف القالُُب بتوجيُُأ ا ُواء املضُُوو إليُُأ إلوالُُة أم جزيئُُات متبقيُُة مُُن
السليكون.

أصبا القالب جاهزا اآلن لسبك الراتنم.
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صنع الا من الراتنج
الوقت:
األدوات الالومة:

ساعتان (لإلنضا )
فرشاة تدهان (للمساعدة يف سكب اخلليي)

كماشُ ُ ُُة حُ ُ ُُادة املنقُ ُ ُُار (لنُ ُ ُُز ال ُ ُ ُراتنم املسُ ُ ُُبوك مُ ُ ُُن قالُ ُ ُُب
السليكون)
مسمار لوليب (لنز الراتنم املسبوك من قالب السليكون)
مثقاب (لنز الراتنم املسكوب من قالب السليكون)

املواد الالومة:

كوبان للخلي
عود للتحريك
علبة من ا واء املضوو
حملول فيف من الصابون

مواد ا تيارية:

مثقاب
لقمة ثقب
مسامري لولبية
كماشة حادة املنقار
موسى صورية
ارطة صورية

املستحضرات الالومة :راتنم اليوريثني،
-321 B

 Smooth-Cast 321 Aو Smooth-Cast

www.smooth-on.com

صبوة سوداء من ماركة -Smooth-On SO-Strong
www.smooth-on.com
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ملء الا السليكون بالراتنج
تأكد من أن القوالُب نظيفُة و اليُة مُن الوبُار أو املُواد األ ُرى .نظُِّف القالُب بُا واء
جه ُُز كأس ُُني للخل ُُي تُرمي ُُان بع ُُد ا س ُُتعمال .اس ُُكب كمي ُُة م ُُن رات ُُنم
املض ُُوو ِّ .
 Smooth-Cast 321 Aيف إحُداما وكميُة مسُاوية مُن راتُنم Smooth-Cast 321 B
يف األ ُُرى .يف هُُذه الكُُأ الثانيُُة ،أألُُف  11قطُُرة مُُن صُُبوة Smooth-On SO-
 Strongالسوداء (جواىل  011مل من الُراتنم) .ا لُي حمتُوى كُل مُن الكأسُني بعنايُة
ملدة  11ثانية باستخدام عود التحريك .ومن املهُم العمُل بسُرعة ألن هُذا اخللُيي يبُدأ
با شتداد بعد حواىل  5دقائق.
اس ُُكب اخلل ُُيي ب ُُبيء يف القال ُُب ح ُُىت يص ُُل إىل الفتح ُُة .وميكن ُُك اس ُُتخدام فرش ُُاة
الُ تُدهان لبسُُي ال ُراتنم يف قاعُُدة القالُُب منعُُا لتكُ ُّون فقُُاقيع ا ُواء .ومُُن املهُُم بسُُي
الراتنم جيدا يف أ اديد القالب (الطوق أو اجافة).
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ألع القالب املمتلئ بالراتنم يف وعاء الضويا أغلق الوعاء ت
وصلأُ بضاغي ا واء .شُوِّل
الضُُاغي وحُُدد ألُُوي ا ُواء يف وعُُاء الضُُوي بُ ُ  9بُُار للبوصُُة املربعُُة .اتُُرك القالُُب
ينضم لفرتة ساعتني يف الوعاء املضُوو  .خمقُق مُن الوقُت الُدقيق الُالوم لُذلك ،الُذم
حددتأ الشركة املصنعة للراتنم.

نزع والا الراتنج الناضجة

بعد انتهاء عملية اإلنضا  ،أوقتف ألاغي ا واء وافصل رطوم ا واء املضوو عن
املقسى الذم نضم والذم حيتوم
وعاء الضوي وانز من هذا الوعاء قالب السليكون ّ
قوالب الراتنم الناألجة.
انُُز قوالُُب ال ُراتنم هُُذه مُُن قالُُب السُُليكون عُُن طريُُق دفُُع اجلُُزء السُُفلي منُُأ علُُى
قض ُ ُُيب مس ُ ُُطا الُ ُ ُرأ ويف الوق ُ ُُت نفس ُ ُُأ س ُ ُُحب القوال ُ ُُب الناأل ُ ُُجة إىل األعل ُ ُُى
بأصابعك و/أو إمالة قالب السليكون.

من الوسائل األ رى لنز القوالب ما

يلي:
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باس ُُتخدام الكماش ُُة اج ُُادة املنق ُُار لإلمس ُُاك جب ُُزء م ُُن القاع ُُدة (مك ُُون م ُُن املس ُُمار
اخلشيب/س ُُدادة الفل ُُني) واإلف ُ ُرا ع ُُن القال ُُب( .توس ُُيع مس ُُاحة العم ُُل يُبع ُُد ط ُُر
اإلألرار بقوالب الراتنم الناألجة).
إح ُُدا ثق ُُب ص ُُوري يف اجل ُُزء الظ ُُاهر م ُُن الُ ُراتنم املس ُُبوك (وه ُُو يُ ُزال يف قالب ُُأ)
وإد ال مسمار لوليب صوري فيأ .بعدئذ يُنز القالب عن طريُق سُحب املسُمار اللُوليب
بلطف بواسطة الكماشة (وقالب الراتنم الناألم متصل بأ).

اح ددرص عل ددى ع دددم اإلضد درار بالقال ددا واملق ُُذوب/الظرب الفُُار  .وميك ُُن ن ُُز أج ُزاء
القاعُُدة مُُن مقُُذوفات وظُُروب الُراتنم الفارغُُة الناألُُجة باسُُتخدام موسُُى صُُورية ،أو
قط ُُع ه ُُذه األجُ ُزاء بواس ُُطة ارط ُُة ص ُُورية م ُُع اج ُُر عل ُُى ع ُُدم اإلألُ ُرار ب ُُأم م ُُن
الرصاصة أو اخلراطي .
نظِّف مقذوفات وظُروب الُراتنم الفارغُة بُا واء املضُوو أو باملُاء وحملُول فيُف مُن
الصابون.

أصبحت مقذوفات وظروب الُراتنم الفارغُة اآلن جُاهزة للتصُوير البالسُيت أو الفحُ
واملقارنة باعهر.
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م حظات وتوصيات







ميكن صنع  91نسخة يف القالب الواحد.
بالنسُُبة للقوالُُب واملسُُبوكات ،يوصُُى باتبُُا عمليُُة إنضُُا يف وعُُاء مضُُوو
واستخدام راتنم مصبو باألسود جلميُع األدلُة املتصُلة باملقُذوفات ومكونُات
الذ ائر املستخدمة يف ا تبارات الرمي اليت ستدر يف الشبكة.
أم فق ُُاقيع هوائي ُُة م ُُن الس ُُليكون
اإلنض ُُا يف وع ُُاء مض ُُوو كفي ُُل بإوال ُُة ّ
والراتنم.
يتوفر راتنم مصبو بالبين أو مطلي بالذهب أو النحا (وهُذا النُو الثُاين
يتطلب أم صبوة على اإلطالق) ،ولكنأ لُيد أفضُل أنُوا الُراتنم و يوصُى
باس ُُتخدامأ للش ُُبكة .وا تي ُُار ل ُُون الُ ُراتنم يعتم ُُد عل ُُى التطبي ُُق املس ُُتخدم.
والبُُين الُُداكن مناسُُب للفح ُ واملقارنُُة بُُاعهر ،للتصُُوير بواسُُطة تقنيُُة

.IBIS BRASSTRAX-3D


اللُون األسُود مناسُب جلميُع التطبيقُُات (املقارنُة والفحُ
بتقنية  BULLETTRAX-3Dوتقنية .)BRASSTRAX-3D
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بُاعهر ،والتصُُوير

سُُتخدام القوالُُب والنسُُس املصُُنوعة مُُن ال ُراتنم علُُى أفضُُل وجُُأ مُُع مُُرور
الوقُُت ،وملن ُُع انكماش ُُها أو إعاقتُُأ ،ينبو ُُي ز ُُا يف مك ُُان حرارت ُُأ ورطوبت ُُأ
معتدلتان وميكن التحكم رما.
ويوصُُى بُُأن تشُُرتم املخت ُربات كميُُات صُُورية فقُُي مُُن م ُواد صُُنع القوالُُب
والراتنم بسبب الصالحية احملدودة ذه املواد.
بالنسبة ملواد صُنع القوالُب وسُبك النسُس ،مُدر التحقُق دائمُا مُن تعليمُات
الشركة املصنعة يف ما يتعلق بالكميات الصحيحة وطرق اإلنضا وأوقاتأ.






المواد التي ياعر عنها تحقيق نتائج جيدة
القالب:
 Silastic 3483و



www.feroca.com - A. Curado

 T28 Silicone Rubberو - T6 Catalyst



www.tiranti.co.uk

الراتنم:



 Epofer EX 401وwww.feroca.com - Epofer E 432 Catalyst

 Epoxy Gloss Coat Aوwww.vosschemie.de - Epoxy Gloss Coat B

(ملحوظة :األوقات الالومة إلنضا الراتنم من ماركة  Epoxyهي أطول بكثُري مُن
األوقات الالومة إلنضا راتنجات اليوريثني).
صبوة



الراتنم:

( PE 9005س ُُوداء) ( www.feroca.com -لُ ُُلمادة اج ّف ُُاوة
 401و)Epofer E 432
صبوة بولييوريثني سوداء (- )Polyurethane Pigment Black
( www.tiranti.co.ukللراتنم  Epoxy Gloss Coat Aو Epoxy Gloss

Epofer EX

)Coat B
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مقارنة الصور المجهرية
عند فح النسس املسكوبة بُاعهر ،يُتم اجصُول علُى أفضُل النتُائم بتعريضُها لضُوء
غري مباشر أو باستخدام جهاو ناشر للضوء.

ظرب فار أصلي ونسخة عنأ

ظرب فار أصلي ونسخة عنأ

ظرب فار أصلي ونسخة عنأ
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مقارنة صور م خوذة بتقنية

IBIS® BRASSTRAX-3D

الظرب األصلي والنسخة

الظرب األصلي والنسخة
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الظرب األصلي والنسخة
مقارنة جمهرية لصورة مأ و ة بتقنية

)IBIS® 3D (ICM-3D

الظرب األصلي والنسخة

الصفحة |

94

خاتمة
شهادة توثيق األدلة المرسلة (الصفحة )90
م ُُب أن ترف ُُق مجي ُُع النس ُُس املس ُُبوكة بش ُُهادة توثي ُُق األدل ُُة املرس ُُلة أو ش ُُهادة مماثل ُُة
يع ُ ّدها الشُُخ الُُذم مُُرم عمليُُة السُُبك املُُزدو  .وتقُ ُّر شُُهادة التوثيُُق هُُذه ب ُأن
النسس قد ُسبكت انطالقا من أدلة أصلية.
عملية التصديق
يُُومي  1و 2كُُانون الثاين/ينُُاير  ،9100اجتمُُع فريُُق ُرباء معُُين بالتصُُديق يف املختُُرب
الوطين املركزم لشرطة األدلة اجلنائية يف إسبانيا من أجل تقييم عمليات السُبك املُزدو
املعروف ُُة لألدل ُُة املتص ُُلة باملق ُُذوفات .وق ُُد أع ُُد الفري ُُق املع ُُين بالتص ُُديق ه ُُذه الوثيق ُُة
لعرد املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات يف ما يتعلق بتقنيات السبك املزدو متهيُدا
ستخدامها يف شبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات.
المشاركون في عملية التصديق
خوسد دديه دومنغيد ددز  .سانشد دديز (مف ُُت  ،رئ ُُيد جمموع ُُة تنفيذي ُُة ،املرك ُُز الش ُُرطي،
املفوألُُية العامُُة للشُُرطة العلميُُة ،املختُُرب املركُُزم لألدلُُة اجلنائيُُة املتصُُلة باملقُُذوفات يف
مدري ُ ُُد (إس ُ ُُبانيا))ا لدي ُ ُُأ ُ ُُربة  91عام ُ ُُا يف جم ُ ُُال األدل ُ ُُة اجلنائي ُ ُُة ،وم ل ُ ُُف كت ُ ُُاب
’’( ‘‘Resin Casting of Ballistics Evidenceسبك نسس من الراتنم لألدلُة املتصُلة
باملقذوفات).
ريددت تددايلور ( بُُري يف األسُُلحة الناريُُة واملقُُذوفات ،جهُُاو ا سُُتخبار الُُوطين املعُُين
باملقُُذوفات ) (NABISيف اململكُُة املتحُُدة)ا لديُُأ ُُربة  01أعُوام يف جمُُال العثُُور علُُى
األدل ُ ُُة اجلنائي ُ ُُة وفحصُ ُ ُُها ل ُ ُُدى جهُ ُ ُُاو الش ُ ُُرطة يف وسُ ُ ُُت ميد ن ُ ُُدو ،ويف العمُ ُ ُُل
املتخص كخبري يف األسلحة الناريُة واملقُذوفات لُدى جهُاو ا سُتخبار الُوطين املعُين
باملقذوفات.
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بول ج .ميرفي (مستشار فين يف األسلحة النارية /بري أدلة جنائيُة يف األسُلحة الناريُة
لدى Forensic Technology WAIا أ صُائي أقُدم سُابق يف علُوم األدلُة اجلنائيُة يف
ش ُ ُُعبة فرجيني ُ ُُا للمخت ُ ُُرب الش ُ ُُرقي لعل ُ ُُوم األدل ُ ُُة اجلنائي ُ ُُة يف نورفول ُ ُُك ،و ي ُ ُُة فرجيني ُ ُُا
(الو يات املتحدة األمريكية)ا رئيد سابق/قائد أقدم جلهاو الشرطة يف جنوب أفريقيُا،
اتُُرب علُُوم األدلُُة اجلنائيُُة يف كُُاب تُُاون الشُُرقية ،بُُورت إليزابي ُ (جنُُوب أفريقيُُا)ا
لديُُأ ُُربة  95عامُُا يف جمُُال األدلُُة اجلنائيُُة املتصُُلة باملقُُذوفات .عضُُو بُُارو يف مجعيُُة
ُرباء األسُُلحة الناريُُة وفاحصُُي عالماهتُُا ( ،)AFTEوم لُُف كتُُاب ’’ Forensic
Ballistic Component Cloning (Evidence & Test-fired Ammunition

)( ‘‘Componentsاستنسُُاخ مكونُُات األدلُُة اجلنائيُُة املتصُُلة باملقُُذوفات (مكونُُات
األدلة اجلنائية والذ رية املستخدمة يف ا تبارات الرمي)).
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المرسلة
شهادة توثيق األدلة َ

إننا نطلب إدرا األدلة التالية يف الشبكة
…………………………………………………………….………….…….…….…….
…………………………………………………………….………….…….…….…….
…………………………………………………………….………….…….…….…….
…………………………………………………………….………….…….…….…….

وحنن نشهد أ ا ُسبكت انطالقا من أدلة أصلية.
التاريس واملكان واسم املكتب املركزم الوطين

………………………………………........................................................
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حركة االتصاالت في الشبكة
يتميز كل بلد من البلُدان األعضُاء يف اإلنرتبُول بسُمات فريُدة اصُة بُأ ،وبالتُايل قُد
ختتلُُف إىل ح ُُد بعي ُُد قن ُوات ا تص ُُال ال ُُيت م ُُدر اتباعه ُُا دا ُُل أح ُُد البل ُُدان ،وفق ُُا
لُُإلدارات ،وقُُد يكُُون مُُن الصُُعب خمديُُد حركُُة معياريُُة لالتصُُا ت .لُُذا ،نوصُُي كُُل
مس ُُتخدم م ُُن مس ُُتخدمي الش ُُبكة بالتقي ُُد باملع ُُايري التالي ُُة ،م ُُع العل ُُم أن باإلمك ُُان
اخلرو عنها عند الضرورة.
ويكتسُُي التواصُُل بُُني موظُُف الشُُرطة القُُائم بُُالتحقيق و بُُري املقُُذوفات أميُُة بالوُُة.
فموظ ُُف التحقي ُُق م ُُب أن يك ُُون عل ُُى دراي ُُة بإمكاني ُُة إجُ ُراء مقارن ُُة عل ُُى الص ُُعيد
الدويل بني البلدان املشاركة يف الشُبكة .أمُا بُري املقُذوفات فيجُب أن يكُون لديُأ مُا
يكفي من بيانات ا ستخبار عن القضية ليوصي باستخدام الشبكة.
وعندما يقوم مستخدم الشُبكة يف أحُد البلُدان بتحميُل بيانُات متصُلة باملقُذوفات يف
منظومُُة  IBISالوطنيُُة ،تُرسُُل تلقائيُُا نسُُخة مُُن هُُذه البيانُُات إىل ُُادوم الشُُبكة يف
األمانة العامُة مُا مل يكُن املوظُف املسُ ول عُن إرسُال املعلومُات قُد أشُار إىل ُالب
لك .وهذه البيانات املنسو ة تُربي تلقائيُا باملنظومُة .ومُب أن يطلُب أحُد ُرباء
املقذوفات يدويا إجراء تق يف الشبكة وخمديد البلدان و/أو املنُاطق الُيت مُب مقارنُة
البيانُات معهُُا .و يطلُب بُُري املقُذوفات إ يف حُُا ت نُادرة إجُراء املقارنُة بقاعُُدة
البيانات بأكملها ،ألن لك يزيد عبء العمل عليأ.
ويتطلُُب تبُُادل املعلومُُات يف إطُُار الشُُبكة التواصُُل بشُُكل وثيُُق بُُني ات ُربات األدلُُة
اجلنائيُُة الوطنيُُة ،واملكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة واألمانُُة العامُُة .وعنُُدما تشُُري نتُُائم املقارنُُة
إىل ’’مطابقددة محتملددة‘‘ ،يبُُدأ تبُُادل املعلومُُات املتصُُلة رُُا .وينبوُُي علُُى املخت ُربات
واملكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة املعنيُُة واإلنرتبُُول أن يتواصُُلوا يف مُُا بيُُنهم مجيعُُا وأن حيُُاطوا
أم تنسيق على الصعيد الدويل بشأن تبادل البيانات املتصلة باملقذوفات.
علما ب ّ
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شكر وتقدير
يعرب اإلنرتبول عن شكره وتقديره إلسهامات أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة
اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات ،وموظفي املختربات الوطنية واملكاتب املركزية
الوطنية وشركة فور ت
نسك تكنولوجي واألمانة العامة لإلنرتبول ،ولتفانيهم وعملهم الشاق
يف إعداد هذا الدليل.
ونوجُأ شُكرا اصُا إىل األمُني العُام لإلنرتبُول رونالُد ك .نوبُل ورئُيد شُركة فور ت
نسُُك
تكنول ُُوجي روب ُُرت أ .وول ُ  ،الل ُُذين م ُُا كانُُت ش ُُبكة اإلنرتب ُُول للمعلوم ُُات املتص ُُلة
باملقذوفات لرتى النور بدون الدعم الذم ق ّدمأ كل منهما.

شركة فور ِ
نسك تكنولوجي

برنامج اإلنتربول لألسلحة النارية

IBIN@contactft.com

firearms@interpol.int

www.forensictechnology.com

www.interpol.int
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األمانة العامة
برنامج األسلحة النارية

البريد

200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France
الهاتف+33 4 72 44 70 00 :
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الفاكس+33 4 72 44 71 63 :
اإللكترونيfirearms@interpol.int :
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