
ويتضمن هذا الجدول:
أكثر من 000 250 مرجع ألسلحة نارية؛	 
أكثر 000 57 صورة ألسلحة نارية؛	 
عىل 	  تظهر  التي  العالمات  عن  مفّصلة  معلومات 

األسلحة النارية، ومنها العالمات التجارية والشعارات 
والشارات؛

بأجزاء 	  املتعلقة  املفيدة  واملصطلحات  التعاريف  آالف 
وكيفية  ووظائفها  غيارها  وقطع  النارية  األسلحة 

اشتغالها؛
نبذات عن رشكات؛	 
مخترصات؛	 
رموز الرشكات املصنّعة.	 

IFRT
جدول اإلنتربول المرجعي لألسلحة النارية

كانون الثاني/يناير 2017

ما هو الجدول IFRT؟
إنفاذ  أداة تفاعلية عىل اإلنرتنت مخصصة ألفراد أجهزة  هو 
القانون املخوَّلني. وهو يوفر طريقة موحدة لتبيان األسلحة 
للمحققني جمع معلومات  تتيح  النارية وتحديد مواصفاتها 
بما يف ذلك  التحقق منها،  أو  ناري معني  مفصلة عن سالح 
ماركة السالح وطرازه وعياره وبلد منشئه ورقمه التسلسيل.



النارية لألسلحة  المرجعي  اإلنتربول  جدول 
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ما هي البيانات التي يجري تبادلها؟
ال يجري تبادل أي بيانات عرب IFRT ألنه أداة مرجعية. 

باملعلومات  تزويده  عىل  املستخدمني  يشجع  اإلنرتبول  ولكن 
إذا تبنّي لهم أن سالحا ناريا معروفا غري مدرج يف الجدول. 
إحالة  الطوعي  املسعى  هذا  سياق  يف  املستخدم  من  ويُطلب 
صور  سيما  وال  الناري،  السالح  هذا  عن  مفّصلة  معلومات 
ة ومفّصلة له التُقطت من زوايا مختلفة تُظهر خصائصه  مكربَّ

بشكل دقيق.

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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