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 مرسد المصطلحات
 

 تسليمها أو بيعها أو اقتناؤها أو تصديرها أو الذخيرةو ومكوناتها وأجزائها النارية األسلحة استيراد :المشروع غير االتجار

 ال المعنية األطراف الدول من أي كان إذا أخرى طرف دولة إقليم إلى عبره أو طرف دولة إقليم من نقلها أو تحريكها أو

 .النارية األسلحة بروتوكول من 8 لمادةا ألحكام وفقا بذلك يأذن

 

م خصيصاً لسالح ناري وأساسي لتشغيله، بما في ذلك السَّ : أي عنصر أو عنصر ناتواألجزاء والمك طانة، ب  استبدال، مصمَّ

م أو معدَّل لخفض  أو الهيكل أو علبة المغالق، أو المزلق أو األسطوانة، أو المغالق أو كتلة المغالق، وأي جهاز مصمَّ

 الصوت الذي يحدثه الرمي بسالح ناري.

 

حة النارية، وألجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري : التعقُّب المنهجي لألسلاقتفاء األثر

ْين لألسلحة النارية لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول األطراف على كشف الصنع واالتّجار غير المشروع

 .والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما

 

يمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن : جماعة ذات هيكل تنظالجماعة اإلجرامية المنظَّمة

مة وفقاً التفاقية الجريمة  وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرَّ

 المنظَّمة، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

 

 والرصاصة الداسر والمسحوق )الكبسولة( والشعيلة الخرطوشة ظرف ذلك في بما مكوناتها، أو الكاملة الطلقات لذخيرة:ا

 .ناري سالح في ستعملت   التي المقذوف، أو

 

ب ط انة ذي محمول سالح أي :الناري السالح  وأ رصاصة أو طلقة قطل  لي   بسهولة، تحويله يمكن أو م،مصمَّ  هو أو ق،طل  ي   س 

 ً ف  .دةالمقلَّ  نماذجها أو العتيقة النارية األسلحة باستثناء متفجرة، مادة بفعل آخر مقذوفا  ونماذجها العتيقة النارية األسلحةوت عرَّ

ً  دةالمقلَّ  ً  يعني هذا فإن ناري"، "ستتتالح مصتتتطل  استتتتخدام عند الدليل، هذا وألغراض .الداخلي للقانون وفقا  الستتتالح أيضتتتا

 والذخيرة. ومكوناته جزاءهوأ الحقيقي الناري

 

 :والذخيرة ومكوناتها وأجزائها النارية األسلحة تجميع أو صنع :المشروع غير الصنع

ر ومكونات أجزاء من •  مشروعة غير صورةب بها متَّج 

 التجميع أو الصنع فيها يجري التي الطرف ةلدولا في مختصة سلطة من إذن أو ترخيص دون •

ً  هاصنع وقت النارية األسلحة وسم دون •  النارية األسلحة بروتوكول من 8 للمادة وفقا
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زاعات على الطريق عندما ي قصد بها إلحاق ضرر مادي لنوالناتجة عن االمتبادلة التصرفات العنيفة : غضب الطريق

 بمستخدم آخر للطريق.

 

 القيادة يشكل ما أن حين وفي ام.االصطد مخاطر يزيد أن ي حتمل والذي والمقصود المتعمد القيادة سلوك :العدوانية القيادة

 العاطفية الحاالت من ذلك غير أو الصبر نفاد أو باإلحباط مدفوعة تكون ما عادةً  فهي أخرى، إلى ثقافة من يختلف العدوانية

ف الذي الطريق غضب عن العدوانية القيادة وتختلف السلبية. عن والناتجة  المتعمدةالتصرفات العنيفة المتبادلة  بأنه ي عرَّ

 .الطريق علىزاعات لنا

 

ً هدّام أو بنّاءً  كوني أن التعارض هذا تناولل ويمكن المطالب. أو األمنيات أو الدوافع أو االحتياجات في تعارض :زاعالن  .ا

 حقيل أن فيمكن هدّامة، بطريقة زاعالن حل أما الشخصي. والنمو والفهم للتعلم فرصة بنّاءة بطريقة زاعالن حل عملية وت عتبر

والعام. المحلي بنطاقيها والمجتمعات باألفراد الضرر  
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