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بروتوكول اسرتداد األسلحة النارية

جمع املعلومات عن األسلحة النارية املتصلة بالجرائم 
وتبادلها وتحليلها من أجل مكافحة اإلرهاب 

واملجرمني العنيفني واملتجرين باألسلحة النارية
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اإلنتربول - لالستخدام الرسمي فقط





بروتوكول اسرتداد األسلحة النارية
برنامج اإلنرتبول لألسلحة النارية

يركز برنامج اإلنرتبول لألسلحة النارية عىل منع تداول األسلحة النارية غري املرشوعة وتعقبها ومقارنة 
نهج وقائي  اتباع  اإلرهاب، وذلك بفضل  ملكافحة  أساسية  باملقذوفات، بصفتها عنارص  املتصلة  بياناتها 
الحدود  عرب  الناشطة  العنيفة  اإلجرامية  واملنظمات  النارية  باألسلحة  االتجار  شبكات  تفكيك  يف  يتمثل 
الدولية. ولهذا الغرض، من األهمية بمكان، يف إطار هذا الربوتوكول، تغذية قواعد بيانات املنظمة 

ببيانات ذات نوعية جيدة تتعلق بجميع األسلحة املسرتدة يف بلدانكم.

وسيكون بمقدوركم، حينها فقط، االستفادة كليا من برنامج اإلنرتبول لألسلحة النارية بفضل جمع بيانات 
االستخبار املتعلقة باألسلحة النارية وما يتصل بها من مقذوفات، وتبادلها وتحليلها، األمر الذي سيسفر 
ويمكننا التعاون معا لتفكيك الشبكات التي  النارية وإدانتهم.  عن توقيف املزيد من تجار األسلحة 

تزود املجموعات اإلرهابية واألشخاص العنيفني باألسلحة النارية.





املحتويات

العمل عىل مستوى أجهزة إنفاذ القانون ............................................................................ 7  .1

الخطوة 1: البحث يف السجالت الوطنية لألسلحة النارية وتقّص قاعدة بيانات األسلحة النارية املرسوقة   1.1 
واملفقودة )إذا كانت لدى بلدكم قاعدة بيانات وطنية من هذا النوع( ......................................................... 7  

الخطوة 2: إجراء تقّص/تتبّع يف منظومة iARMS )البحث عىل الصعيد الدويل عن أسلحة نارية مفقودة    2.1 
ومرسوقة ومتجر بها أو مهربة( ....................................................................................................... 7  

    
الخطوة 3: جمع األدلة واستجواب املشبوهني .....................................................................................  8     3.1

العمل عىل مستوى مخترب األدلة الجنائية .......................................................................... 9   .2
 

الخطوة 4-5: فحص اآلثار الخفية لبصمات األصابع عىل السالح الناري ................................................... 9     1.2

الخطوة 4-5: فحص البصمة الوراثية املوجودة عىل السالح الناري .......................................................... 9     2.2

الخطوة 6: مقارنة أغلفة الخراطيش/الرصاصات بالبيانات املتصلة باملقذوفات املسجلة يف IBIN من أجل   3.2 
 إيجاد صالت بينها وبني مسارح جريمة أخرى .................................................................................. 10  

 
التنسيق   .............................................................................................................................. 11  .3

ل عليها خالل الخطوات من 1 إىل 6 لتهيئة القرائن املفيدة للتحقيقات ...........  11   الخطوة 7: جمع البيانات املحصَّ   1.3

الخطوة 8: تزويد املحققني ببيانات االستخبار فور ورودها  .................................................................. 11   2.3

ل عليها لتوفري مؤرشات عن االتجار باألسلحة النارية .................... 11 الخطوة 9: تحليل بيانات االستخبار املحصَّ   3.3



 6

بروتوكول اسرتداد األسلحة النارية

العمل عىل مستوى أجهزة إنفاذ القانون
الخطوة 1: البحث يف السجالت الوطنية لألسلحة النارية وتقّص قاعدة بيانات األسلحة النارية املرسوقة واملفقودة

الخطوة 2: إجراء تقّص/تتبّع يف منظومة iARMS )البحث عىل الصعيد الدويل عن أسلحة نارية مفقودة ومرسوقة ومتجر بها 
أو مهربة(

الخطوة 3: جمع األدلة واستجواب املشبوهني

العمل عىل مستوى مخترب األدلة الجنائية
الخطوة 4-5: فحص اآلثار الخفية لبصمات األصابع عىل السالح الناري )بالتنسيق الوثيق مع خرباء البصمة الوراثية( 

الخطوة 4-5: فحص البصمة الوراثية املوجودة عىل السالح الناري )بالتنسيق الوثيق مع خرباء بصمات األصابع( 
املتصلة  للمعلومات  اإلنرتبول  شبكة  يف  الدويل  و/أو  الوطني  الصعيد  عىل  الخراطيش  الرصاصات/أغلفة  مقارنة   :6 الخطوة 

)IBIN( باملقذوفات

التنسيق
الخطوة 7: جمع البيانات املحّصل عليها خالل الخطوات من 1 إىل 6 لتهيئة قرائن مفيدة للتحقيقات

الخطوة 8: تزويد املحققني ببيانات االستخبار فور ورودها
ل عليها لتوفري مؤرشات عن االتجار باألسلحة النارية الخطوة 9: تحليل بيانات االستخبار املحصَّ

هذا الربوتوكول الذي أُعد يف إطار برنامج اإلنرتبول لألسلحة النارية هو بمثابة دليل لكشف االتجار باألسلحة النارية. وتنتهي 
التحقيقات عادة بضبط السالح الناري. وينطلق الربوتوكول من مبدأ أن كشف سالح ناري ما هو إال البداية. وبفضل استجواب 
املشبوهني وسائر األفراد املتورطني معهم وإجراء الفحوصات يف املختربات وتقص قواعد البيانات مثل منظومة اإلنرتبول إلدارة 
سجالت األسلحة املحظورة واقتفاء أثرها )iARMS( وشبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات )IBIN(، يمكن 
للمحققني تكوين صورة شاملة عن االتجار باألسلحة النارية وتعقبها حتى الوصول إىل مصدرها الفعيل يف البلد املعني. وبفضل 
املعنية وخارجها،  النارية  املستمدة من داخل األسلحة  البيانات  للمحققني وأجهزة االستخبار جمع وتحليل  الربوتوكول، يمكن 
بمزيد من الفعالية. وتنسيق هذه البيانات قد يكون بالغ األهمية ملنع األعمال اإلرهابية ومكافحة جرائم االتجار باألسلحة 

النارية وسائر الجرائم العنيفة املتصلة بها.

بيانات التعريف بالسالح الناري من الخارج - النوع والنموذج والعيار والرقم التسلسيل - وهي عنارص يمكن استخدامها 
لتحديد وضع السالح الناري )مرسوق أو مفقود( من أجل تعقب مساره )iARMS( ورفع اآلثار الخفية لبصمات األصابع )بوابة 
AFIS( والبصمة الوراثية )بوابة البصمة الوراثية(. ويمكن أن يديل املشبوه بمعلومات قيّمة رشيطة استجوابه بطريقة صحيحة 
التايل: من كانت له صلة بهذا السالح  السؤال  أدوات اإلنرتبول هذه اإلجابة عن  النارية. وقد تتيح  للتأكد من االتجار باألسلحة 

الناري؟

وأغلفة  الذخائر  تخلفها  التي  الفريدة  العالمات   - الداخل  من  الناري  السالح  عىل  باملقذوفات  املتصلة  البيانات  تتوفر 
الخراطيش بفعل آلية الحركة الداخلية للسالح - وهي عالمات يمكن استخدامها لتحديد الصالت بني الجرائم واألسلحة واملشبوهني 
حتى وإن كانت الحدود الجغرافية تفصل بني كل هذه العنارص بشكل كبري )IBIN(. ويمكن أن تساعد هذه البيانات يف اإلجابة 

عن السؤال التايل: يف أّي جرائم استُخدم هذا السالح؟

من املرجح أن يؤدي التحليل املشرتك لنتائج تقيص قواعد البيانات وفحوصات املختربات واستجواب املشبوهني )أو 
باألسلحة  املتصلة  الجرائم  ومكافحة  منع  عىل  القانون  إنفاذ  أجهزة  لقدرة  ملموس  تعزيز  إىل  األفراد(  من  غريهم 

النارية، وال سيما بفضل تحديد هوية تجار هذه األسلحة وغريهم من املجرمني.
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املرسوقة  النارية  األسلحة  بيانات  قاعدة  وتقيّص  النارية  لألسلحة  الوطنية  السجالت  يف  البحث   :1 الخطوة   1.1
واملفقودة )إذا كانت لدى بلدكم قاعدة بيانات وطنية من هذا النوع(

يمكن أن تتيح هذه الخطوة جمع بيانات استخبار قيّمة وتوفري أدلة مفيدة للتحقيقات من أجل اإلحاطة بمختلف 
جوانب مشكلة االتجار باألسلحة يف مدينتكم أو بلدكم ومالحقة املجرمني قضائيا. ويمكن أن تكون عمليات االستجواب 

األوىل التي تُجرى يف إطار التحقيق حاسمة ويجب متابعتها إذا أسفرت التقصيات عن مطابقات.

مفقودة  نارية  أسلحة  عن  الدويل  الصعيد  عىل  )البحث   IARMS منظومة  يف  تقّص/تتبّع  إجراء   :2 الخطوة   2.1
ومرسوقة ومتجر بها أو مهربة(

من أجل تحديد هوية األسلحة النارية بشكل صحيح وكفالة نجاح عمليات التقيص والتعقب، يرجى االطالع عىل  9
.iARMS جدول اإلنرتبول املرجعي لألسلحة النارية املتاح عرب قاعدة بيانات

ويمكن للبلدان األعضاء يف اإلنرتبول املوصولني بقاعدة بيانات iARMS تسجيل األسلحة النارية املجهول موقعها واإلبالغ بأنها 
’’مرسوقة‘‘ أو ’’مفقودة‘‘ أو ’’متجر بها/مهربة‘‘.

وعند قيام الرشطة يف أحد البلدان األعضاء يف اإلنرتبول بعملية مداهمة، يمكنها كشف أو اسرتداد أسلحة نارية لم يصدر بها أّي 
 iARMS بيانات  قاعدة  عندئذ تقص  القانون  إنفاذ  ويمكن ألجهزة  الوطنية.  البيانات  قواعد  يف  ل  تُسجَّ لم  أو  ترخيص صالح 

للتحقق من وجود بالغ دويل بشأن السالح املعني يفيد برسقته أو فقدانه أو االتجار به أو تهريبه.

البيانات  هذه  من  املستفيد  والبلد  السالح  بهذا  املتعلقة  البيانات  من مصدر  كل  يتلقى  مطابقات،  عن  التقصيات  أسفرت  وإذا 
واألمانة العامة لإلنرتبول إخطارا بذلك. ويمكن أن يستتبع ذلك التعاون بني البلدين العضوين يف اإلنرتبول بمساعدة األمانة العامة 

للمنظمة.

إذا لم تسفر التقصيات يف قاعدة بيانات iARMS عن أّي نتائج، تبدأ عملية التعقب
إذا لم يكن السالح الناري مسجال يف قاعدة بيانات iARMS، يمكن للبلد العضو الذي يجري التحقيق إحالة طلب لتعقب هذا 
السالح إىل أّي بلد عضو آخر يف اإلنرتبول يختاره عن طريق منظومة iARMS للحصول عىل معلومات إضافية عن السالح الذي 

لديه )معلومات عن املشرتي عىل سبيل املثال(.

يرى اإلنرتبول أن من املالئم ربما إعادة ترتيب أفكارنا املتعلقة بالتحقيقات يف األسلحة النارية. فالهدف 
األسايس لهذه التحقيقات هو تحديد هوية املتجرين بها، أي املصدر الفعيل ملشكلة األسلحة النارية 
غري املرشوعة يف مدينتكم أو بلدكم، ومالحقتهم قضائيا. ولهذا الغرض، وضع برنامج األسلحة النارية هذا 
أو  خرطوشة،  غالف  أو  ناري  سالح  عىل  العثور  عند  القانون  إنفاذ  سلطات  به  تسرتشد  لكي  الربوتوكول 
الجنائية،  القانون ومختربات األدلة  إنفاذ  ويرتكز الربوتوكول عىل عنرصين هما أجهزة  اسرتدادهما. 
باألسلحة  االتجار  لحل قضايا  املعلومات  تبادل  الطرفني من  تمكني هذين  يف  النهائي  ويتمثل هدفه 

النارية.

العمل عىل مستوى أجهزة إنفاذ القانون  .1
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ويمكن ألّي بلد عضو يتلقى مثل هذا الطلب الرد عليه وتوفري املعلومات اإلضافية عن السالح الناري املعني. وتتضمن استمارة 
الرد خانة نص حر يمكن للبلد املعني ملؤها بجميع املعلومات التي يود املشاركة بها عن هذا السالح.

يمكن أن تسمح هذه الخطوة بجمع بيانات استخبار قيّمة وتوفري أدلة مفيدة للتحقيقات من أجل اإلحاطة بمختلف 
جوانب مشكلة االتجار باألسلحة يف مدينتكم أو بلدكم ومالحقة املجرمني قضائيا. وبعد كشف السالح وتقيص بياناته 
البلد املعني تزويدكم بمعلومات إضافية عنه تتعلق بأّي بالغ ُقدم عن  والحصول عىل مطابقة، يمكنكم الطلب من 
’’رسقته‘‘ أو ’’فقدانه‘‘ أو ’’االتجار به‘‘ أو ’’تهريبه‘‘. ويمكن أن تشمل هذه املعلومات استجواب الشخص أو األشخاص 

املتورطني أو تقارير املتابعة الرشطية. ويهدف هذا األمر إىل تحديد مسارات نقل السالح.

وللحصول عىل املزيد من املعلومات عن قاعدة بيانات iARMS، يرجى االطالع عىل عرض عن برنامج األسلحة  9
النارية املتاح عىل موقعنا اإللكرتوني عىل الويب.

الخطوة 3: جمع األدلة واستجواب املشبوهني  3.1

جمع األدلة:
من املهم اسرتداد السالح الناري لتسجيل رقمه التسلسيل وعنارص التعريف األخرى به وإفساح املجال بالتايل لتقص 	 

الجريمة  الخراطيش والرصاصات كافة من مسارح  أغلفة  املذكور. ويجب أيضا جمع  البيانات وتعقب السالح  قوعد 
وتسجيلها يف قاعدة البيانات املتصلة باملقذوفات ألغراض املقارنة. ويرسي هذا األمر تحديدا يف كل مرة يسارع فيها أفراد 
أيضا إخضاع جميع  املستخدم. ويجب  السالح  يُعثر عىل  فيها حوادث إطالق رصاص ولم  أماكن وقعت  إىل  الرشطة 
املستخدمة لتسجيلها يف قاعدة  الخراطيش والرصاصات  أغلفة  إىل اختبارات رمي وإرسال  يُعثر عليها  التي  األسلحة 

البيانات املتصلة باملقذوفات.

استجواب جميع املشبوهني والشهود بشأن األسلحة املسرتدة:

من أين حصلوا عىل السالح الناري )املوقع املحدد(؟	 

ن )مواصفات الشخص الجسدية(؟ هل لديهم عناوين االتصال بهذا الشخص؟	  َممَّ

بكم اشرتوا السالح الناري أو بماذا قايضوه؟	 

هل كانت هناك أسلحة نارية أخرى للبيع؟	 

وباإلضافة إىل ذلك، يعزز استجواب املزيد من األشخاص إمكانات الحصول عىل أدلة عن هوية املجرمني العنيفني و/
أو املتجرين.

يمكن أن تتيح هذه الخطوة جمع بيانات استخبار قيّمة وتوفري أدلة مفيدة للتحقيقات من أجل اإلحاطة بمختلف 
جميع  استكشاف  من  بد  وال  قضائيا.  املجرمني  ومالحقة  بلدكم  أو  مدينتكم  يف  باألسلحة  االتجار  مشكلة  جوانب 

مسارات التحقيق. 

يف  9 املقرتحة  األسئلة  وثيقة  عىل  االطالع  يرجى  املشبوهني،  استجواب  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  وللحصول 
.]Suggest Interview Questions document[ االستجواب املتاحة عىل موقعنا اإللكرتوني عىل الويب
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الخطوة 4-5: فحص اآلثار الخفية لبصمات األصابع عىل السالح الناري  1.2

لرفع اآلثار الخفية لبصمات األصابع من سالح ناري عىل نحو سليم، يجب أخذ السالح من مقبضه أو من املساحات غري امللساء 
ألن آثار البصمات ترُتك بسهولة عىل املساحات امللساء، وال سيما عىل مستوى السبطانة واملخزن والذخرية. ويمكن العثور أيضا 

عىل آثار خفية لبصمات األصابع عىل الرصاصات أو الخراطيش التي ُوضعت داخل السبطانة.

الخطوة 4-5: فحص البصمة الوراثية املوجودة عىل السالح الناري  2.2

يمكن أيضا رفع آثار البصمة الوراثية من األسلحة النارية واألدلة املتصلة بها )ويتعلق األمر خصوصا باألسلحة التي يُعثر عليها 
يف مرسح جريمة مثال ال األسلحة التي تُضبط يف حيازة شخص معنّي(. ويمكن فيما بعد إعادة تشكيل الرقم التسلسيل. 

وبفضل آثار ملس السالح الناري التي يُحتمل العثور عليها )كالدم أو الخاليا الجلدية مثال(، يمكن لتحليل البصمة الوراثية أن 
يساعد عىل إقامة صالت بني جاٍن محتمل وسالح أو بني ضحية وسالح. واألجزاء األساسية ألخذ عينات البصمة الوراثية هي قبضة 
السالح، أو الزناد، أو األسطوانة أو املزالق، أو املطرقة، أو زر تحرير املخزن أو املخزن نفسه )القاعدة املسطحة للمخزن والجزء 

العلوي منه(، وبدرجة أقل الرصاصات وأغلفة الخراطيش.

إجراء املقارنة يف قواعد بيانات مختلفة
لبصمات  اآليل  التبنّي  منظومة  وبوابة  الوراثية  البصمة  )كبوابة  اإلنرتبول  وبأدوات  الوطنية  البيانات  بقواعد  االستعانة 

األصابع )AFIS( مثال( وبأدوات أخرى.

يمكن أن تتيح هذه الخطوة جمع بيانات استخبار قيّمة وتوفري أدلة مفيدة للتحقيقات من أجل اإلحاطة بمختلف 
جوانب مشكلة االتجار باألسلحة يف مدينتكم أو بلدكم ومالحقة املجرمني قضائيا.

العمل عىل مستوى مخترب األدلة الجنائية  .2

فحص جميع العيّنات - كيف يُحاَفظ عىل األدلة املتصلة باألسلحة النارية؟

يفحص العديد من مختربات األدلة الجنائية بصمات األصابع وسمات البصمة الوراثية من أجل تحديد هوية الضحايا 
والجناة، وربط هؤالء الجناة املحتمل بأسلحة نارية أخرى استُخدمت يف جرائم سابقة.

وإذا جرى تحليل بصمات األصابع وسمات البصمة الوراثية قبل مقارنة البيانات املتصلة باملقذوفات، يعتمد ترتيب إجراء 
هذين التحليلني عىل ظروف كل قضية ويلزم تنسيقه بني مختلف إدارات األدلة الجنائية. 

وال يخضع هذان النوعان من التحاليل إىل ترتيب صارم ومحدد مسبقا، لكن يتعني عىل املحقق أن يدرك أن 
بإمكانه إجراء كال التحليلني وأن يتشاور مع املخترب لتحديد نوع األدلة التي ينبغي جمعها ووفق أّي ترتيب. 

وفضال عن ذلك، يرجى الحرص عىل حماية األسلحة من أّي تلويث قد يلحق ببصمات األصابع وسمات البصمة 
الوراثية املوجودة عليها وذلك باستخدام التقنيات املالئمة لجمع األدلة من مرسح الجريمة. فعىل سبيل املثال، 
يتعني ارتداء قفازات جديدة صالحة لالستخدام مرة واحدة قبل تداول السالح باأليدي، واستخدام مواد تغليف نظيفة، 
وغرف تبخري خالية من آثار البصمة الوراثية لفحص بصمات األصابع )يرجى عدم إعادة استخدام نفس املواد يف قضايا 

متعددة(.
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أجل  IBIN من  يف  املسجلة  باملقذوفات  املتصلة  بالبيانات  الخراطيش/الرصاصات  أغلفة  6: مقارنة  الخطوة   3.2
إيجاد صالت بينها وبني مسارح جريمة أخرى 

)كالبحث يف  ارتكاب جرائم  استُخدمت يف  التي  األسلحة  العثور عىل  إىل  الرامية  باألساليب  املتصلة  األخرى  الخطوات  عىل غرار 
السجالت، وفحص بصمات األصابع والبصمة الوراثية(، تشكل املقارنة بني املقذوفات عنرصا أساسيا إلجراء أّي تحقيق يتعلق 
يقوم  أن  املحققون عىل  يرّص  بأن  للتحقيقات، يوىص  مفيدة  قرائن  الحصول عىل  النارية. وملضاعفة فرص  باألسلحة  باالتجار 
العاملون يف املختربات بإجراء تحاليل متصلة باملقذوفات عىل جميع األسلحة وأغلفة الخراطيش التي ُعثر عليها. وغالبا ما يتم ربط 
سالح ناري ُعثر عليه يف إطار جنحة بسيطة بجريمة خطرية مثل القتل عن طريق مقارنة البيانات املتصلة باملقذوفات. وإذا لم 

تُقارن األسلحة النارية التي ُعثر عليها يف إطار جنح ’’بسيطة‘‘، ستضيع العديد من القرائن املفيدة للتحقيقات. 

ومثلما تتيح البيانات املتعلقة ببصمات األصابع تحديد الصالت بني الجرائم واملجرمني عرب الحدود الدولية، سيتيح تبادل البيانات 
املتصلة باملقذوفات عىل الصعيد الدويل تحديد الصالت بني األدلة ومسارح الجريمة. فلكل سالح ناري عالمات مجهرية فريدة 
يرتكها عىل سطح املقذوفة أو عىل غالفها. وتتيح التكنولوجيا الحديثة قراءة هذه األدلة املجهرية وفهرستها من خالل التقاط صور 

عالية الجودة يمكن تبادلها ومقارنتها رسيعا باألدلة املتصلة باملقذوفات املتوفرة يف بلدان مختلفة. 

ويجب مقارنة جميع الرصاصات وأغلفة الخراطيش التي يُعثر عليها وتُحال إىل املخترب، بشكل تلقائي يف قواعد البيانات الوطنية. 

وتتيح التقصيات الدولية التي تُجرى يف شبكة IBIN تحديد استخدام السالح الناري نفسه يف بلدان مختلفة. وبالتايل، يتعني أن 
تستهدف هذه التقصيات بشكل اسرتاتيجي بلدانا أعضاء يف شبكة IBIN. ويمكن تسهيل عملية اختيار البلدان املستهدفة إذا زوَّد 
أفراد أجهزة إنفاذ القانون املخترب الوطني يف بلدانهم بمعلومات مفيدة عن السالح الناري وصاحبه. والجدير بالذكر أن التقصيات 

التي تُجرى بواسطة الحاسوب ال يمكن تأكيدها إال من ِقبل العاملني يف املختربات. 

الصالت بني جرائم مختلفة ومسارح  للتحقيقات عن طريق تحديد  الفحوصات هو توفري قرائن  والهدف من هذه 
اإلنرتبول  األعضاء يف  البلدان  لجميع  يمكن  البارزة،  الدولية  القضايا  إطار  ُعثر عليها. ويف  التي  جريمة مختلفة واألسلحة 
الشبكة عن طريق إجراء  البيانات املتصلة باملقذوفات مع أعضاء هذه  IBIN ومقارنة  الوافرة يف شبكة  البيانات  االستفادة من 

اختبارات رمي أو استنساخ أغلفة الخراطيش بواسطة مادة الراتنج. 

موقعنا  9 عىل  املتوفر   IBIN شبكة  يف  التقيص  برتوكول  مراجعة  يرجى   ،IBIN شبكة  يف  فعالة  تقصيات  إلجراء 
اإللكرتوني عىل الويب.

أظهرت البيانات املتصلة باملقذوفات، التي يتم تبادلها عن طريق IBIN أن ثمة صالت بني جرائم متصلة باألسلحة يف 
بلدان مختلفة، مما يوفر للرشطة قرائن هامة للتحقيقات.

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن IBIN، يرجى االطالع عىل عرض عن برنامج األسلحة النارية املتوفر عىل  9
موقعنا اإللكرتوني عىل الويب.
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التنسيق  .3

ل عليها خالل الخطوات من 1 إىل 6 لتهيئة القرائن املفيدة للتحقيقات الخطوة 7: جمع البيانات املحصَّ  1.3

يتعني جمع كل البيانات املتعلقة بجميع األسلحة املسرتدة يف موقع مركزي لدى وحدة لالستخبار أو جهة اتصال وطنية معنية 
باألسلحة النارية. 

ومثلما أُشري إليه أعاله، تُستمد بيانات االستخبار بفضل األنشطة التالية: 

تقيص قواعد البيانات، وال سيما البحث والتعقب يف قاعدة بيانات iARMS؛ 	 

باملقذوفات 	  املتصلة  البيانات  مقارنة  سيما  وال  الخراطيش/الرصاصات،  ألغلفة  مخربية  تحاليل  إجراء 
واالستعانة بشبكة IBIN عند االقتضاء؛ 

استجواب األشخاص الذين لديهم صلة بسالح أو أسلحة مسرتدة. 	 

الخطوة 8: تزويد املحققني ببيانات االستخبار فور ورودها  2.3

يجب تزويد املحققني الذين كانوا أول من سّلم األسلحة النارية املسرتدة بأّي قرائن مفيدة للتحقيقات فور ورودها. ويمكن لقرائن 
التحقيق هذه اإلسهام يف حل جرائم دولية ومساعدة املحققني عىل تحديد هوية املتّجرين باألسلحة النارية. 

ل عليها لتوفري مؤرشات عن االتجار باألسلحة النارية الخطوة 9: تحليل بيانات االستخبار املحصَّ  3.3

يتعني تحليل بيانات االستخبار التي ُجمعت من األسلحة النارية املسرتدة ومقارنتها بجميع بيانات االستخبار املحّصل عليها من 
ضبطيات سابقة لألسلحة النارية للبحث عن أّي خصائص مشرتكة يمكن أن تشكل مؤرشات عن االتجار باألسلحة النارية. وقد 
تؤدي هذه املؤرشات إىل تحديد مصدر هذا االتجار، سواء كان شخصا أو منطقة. ويبقى الهدف األسايس للتحقيق يف األسلحة 
النارية هو تحديد هوية املتّجرين بها، أي املصدر الفعيل ملشكلة األسلحة النارية غري املرشوعة التي تعاني منها مدينتكم أو بلدكم، 
االتجار  يف  الضالعني  األشخاص  تستهدف  التي  التحقيق  أفرقة  إىل  هذه  االستخبار  بيانات  إحالة  ويتعني  قضائيا.  ومالحقتهم 

باألسلحة النارية. 

للحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن مؤرشات االتجار باألسلحة النارية، يرجى االطالع عىل الوثيقة املتعلقة  9
بمؤرشات االتجار باألسلحة النارية املتوفرة عىل موقعنا اإللكرتوني عىل الويب.
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