
كيف تعمل شبكة IBIN؟

تتيح هذه الشبكة للبلدان األعضاء يف اإلنرتبول تبادل صور 
استخبار  معلومات  لكشف  ومقارنتها  للمقذوفات  رقمية 

مهمة بشأن األسلحة النارية.

تابعني  ربط  خادومي  من  بالبيانات  الشبكة  هذه  وتُغذّى 
يف  موجودين   ®IBIS املقذوفات  لتبيان  املتكاملة  للمنظومة 

قارتني مختلفتني. 

  :®IBIS بالنسبة للبلدان املزودة بتكنولوجيا

 ®IBIS بإمكان البلدان األعضاء التي تستخدم تكنولوجيا ومعدات

يف  مشاركة  اتفاق  ويرُبم   .IBIN شبكة  إىل  مبارشة  الوصول 

هذه الشبكة بني املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول واملخترب 
املركزي الوطني. ورهنا بأحكام هذا االتفاق، تُنسخ يف الشبكة 
بيانات البلد املشارك. ويحتفظ البلد بملكية بياناته كاملة، وال 

سيما بإمكانية حذفها أو تحديثها أو كشفها. 

:®IBIS بالنسبة للبلدان غري املزودة بتكنولوجيا

ال  التي  األعضاء  بلدانها  مجانا  تساعد  أن  املنظمة  تقرتح 
تستخدم تكنولوجيا IBIS® يف الوصول إىل شبكة IBIN يف إطار 
قضايا تحظى بتغطية إعالمية واسعة. وبناء عىل هذا الرتتيب، 
املركزية  املكاتب  طريق  عن  القانون،  إنفاذ  ألجهزة  يمكن 
لإلنرتبول  العامة  األمانة  إىل  ترسل  أن  بلدانها،  يف  الوطنية 
الذخائر  قوالب  أو  الرماية  اختبارات  يف  املستخدمة  الذخائر 
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ما هي شبكة IBIN؟

املتصلة  البيانات  لتبادل  الوحيدة  الدولية  الشبكة  هي 
العاملية  الشبكة  تدعم  وهي  واسع.  نطاق  عىل  باملقذوفات 
للمنظومة املتكاملة لتبيان املقذوفات®، وتوفر قاعدة عاملية 

مركزية لجمع هذا النوع من البيانات وتخزينها ومقارنتها.  

ما الهدف من تبادل البيانات املتصلة 
باملقذوفات؟

يمكن لتبادل البيانات املتصلة باملقذوفات عىل الصعيد الدويل، 
تحديد  إىل  يؤدي  أن  األصابع،  بصمات  شأن  ذلك  يف  شأنه 
الصالت بني املجرمني والجرائم العابرة للحدود الدولية. وهذا 
جرائم  بني  روابط  تحديد  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  ايساعد 

منفصلة قد ال تُكشف لوال تبادلها.

ويمكن أن توفر األدلة املتصلة باملقذوفات معلومات استخبار 
قيّمة عن األسلحة النارية. فلكل سالح ناري عالمات مجهرية 
فريدة يرتكها عىل سطح املقذوفة أو عىل ظرفها تشكل نوعا 
ما ’’بصمات املقذوفات‘‘. ويمكن التقاط صور عالية الجودة 
باألدلة  رسيعا  ومقارنتها  وتبادلها  وتصنيفها  األدلة  لهذه 
إيجاد  عىل  يساعد  الذي  األمر  مختلفة،  بلدان  يف  املتوفرة 

الروابط بني الجرائم عىل نحو أرسع وأكثر فعالية.

   



باملقذوفات املتصلة  للمعلومات  اإلنرتبول  شبكة 

األدلة  هذه  من  كل  وتُعاَمل  الجريمة.  مسارج  عن  املرفوعة 
بالبيانات  تُقاَرن  ثم  أرسلها،  الذي  البلد  عن  بالنيابة  وتحلل 
عنها  يبحث  التي  للمعلومات  وفقا   ،IBIN شبكة  يف  املضّمنة 
البلد الطالب. وبعد ذلك، يدقق اإلنرتبول يف نتائج املقارنة ثم 

يحيلها إىل البلد املعني.

والقوالب  املقذوفات  بسبك  متعلقة  إجراءات  ُوضعت  وقد 
استخدامها  املفرتض  التقنيات  بشأن  إرشادات  وصيغت 
لتحسني عملية السبك ونوعية املسبوكات املعدة لتستخَدم يف 

.IBIN شبكة

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.
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