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ملكافحة  قانون منوذجي 
النارية  الأ�سلحة   �سنع 

وذخريتها  ومكّوناتها   واأجزائها 
م�سروعة ب�سورة غري  بها  والجتار 

واجلرمية رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 
فيينا

املتحدة الأمم 
2013 نيويورك, 
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متهيـد*
َع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب( هذا القانون النموذجي ملكافحة  َو�سَ
�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة واأ�سدره 
ا�ستجاب���ًة لطل���ب اجلمعي���ة العام���ة اإىل الأمني الع���ام بالعمل على تعزيز جه���ود الدول الأع�ساء 
وتقدمي امل�ساعدة اإليها �سعيًا اإىل ان�سمامها اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
ع���رب الوطني���ة)1( والربوتوك���ولت امللحقة بها وتنفيذها.)2( وقد اأُعّد هذا القانون النموذجي على 
الأحكام  يتما�سى مع  ت�سريعي  الدول يف تطبيق نظام  اإىل  امل�ساعدة  بغية تقدمي  وجه اخل�سو�ض 
الواردة يف بروتوكول مكافحة �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها والذخرية والجتار بها 
ب�سورة غري م�سروعة, املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.)3( 
وعلي���ه, ح���ث موؤمت���ر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
وبروتوكولته���ا يف املق���رر 6/4, ال���ذي اعتم���ده يف دورته الرابعة, ال���دول الأطراف يف بروتوكول 
الأ�سلح���ة الناري���ة عل���ى تعزي���ز ت�سريعاته���ا الوطنية على نحو مّت�سق م���ع الربوتوكول, وطلب اإىل 
الأمان���ة اأن ت�سّه���ل, حيثم���ا اأمك���ن له���ا ذلك, تقدمي امل�ساعدة التقني���ة اإىل الدول الأطراف التي 
تواجه �سعوبات يف تنفيذه. وطلب موؤمتر الأطراف اأي�سا اإىل الأمانة ا�ستحداث اأدوات للم�ساعدة 

النارية. الأ�سلحة  بروتوكول  تنفيذ  الأع�ساء يف  الدول  م�ساعدة  بغية  التقنية 

وياأتي القانون النموذجي اأي�سا ا�ستجابة للحتياجات التقنية اخلا�سة التي حددتها الدول 
الأع�س���اء يف ال�ستبيانات/القائم���ة املرجعية امل�ستعمل���ة جلمع املعلومات وتقييم تنفيذ التفاقية 
والربوتوكولت امللحقة بها)4( والذي اأ�سارت العديد من الدول فيه اإىل احلاجة اإىل قانون منوذجي 
اأو مب���ادئ توجيهي���ة ق�س���د ملءمة الت�سريعات الداخلية مع متطلب���ات التفاقية وبروتوكولتها. 
الت�سريعي  املجال  املكتب يف  يقدمها  التي  امل�ساعدة  ي�سّهل  اأن  النموذجي  القانون  �ساأن هذا  ومن 

 *ه���ذه املقّدم���ة مبثاب���ة ملحوظ���ة تف�سريية لن�سوء القان���ون النموذجي ملكافحة �سنع الأ�سلح���ة النارية واأجزائها 

ومكوناته���ا وذخريته���ا والجت���ار به���ا ب�سورة غ���ري م�سروعة, وطبيعة هذا القانون و�سياق���ه؛ وهي لي�ست جزءا من ن�ض 
نف�سه. النموذجي  القانون 

.39574 الرقم   ,2225 املجلد  املعاهدات,  املتحدة, جمموعة  )1( الأمم 

.39574 الرقم  و2326,  و2241   2237 املجلدات  نف�سه,  )2( املرجع 

.39574 الرقم   ,2326 املجلد  نف�سه,  )3( املرجع 

)4( انظ���ر مذك���رة الأمان���ة املعنون���ة "ملح���ة جمملة عن الحتياجات من امل�ساع���دة التقنية التي حّددتها الدول يف 

ردودها على ال�ستبيانات/القائمة املرجعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
امل�ساعدة  لطلبات  "ا�ستعرا�ض عام  املعنون  ال�سلة  ذا  والتقرير   (CTOC/COP/WG.2/2009/2) بها"  امللحقة  والربوتوكولت 
التقنية املقدمة من الدول من خلل ال�ستبيانات/القوائم املرجعية ب�ساأن تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

.(CTOC/COP/WG.2/2009/3) امللحقة بها"  والربوتوكولت  الوطنية  املنظمة عرب 
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وي�ساع���د عل���ى منهجته���ا, كما من �ساأنه ت�سهيل قيام الدول نف�سها مبراجعة الت�سريعات القائمة 
للتكييف وفقًا لحتياجات كل دولة,  قابلة  ت�سريعات جديدة. وهو معّد ب�سيغة  واعتماد  وتعديلها 

واجلغرافية. والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  واأو�ساعها  القانونية  نظمها  كانت  اأيًّا 

اأجزاء: ثلثة  اىل  النموذجي  القانون  وينق�سم 

•  اجل���زء الأول )الأح���كام التمهيدي���ة( يت�سم���ن ن����ض القان���ون النموذجي املتعل���ق بالأحكام 
التمهيدي���ة والتعاري���ف الت���ي يجوز لل���دول اأن تختار اإدراجه���ا يف ت�سريعاتها الداخلية. وقد 
اأدرجت امل�سطلحات امل�ستعملة يف بروتوكول الأ�سلحة النارية �سمن التعاريف. وعلوة على 

النموذجي. القانون  هذا  م�ستعملة يف  اأخرى  مل�سطلحات  تعاريف  م�ساريع  ُتقرتح  ذلك, 

•   اجلزء الثاين )الأحكام الإلزامية( يت�سمن ن�ض القانون النموذجي املتعلق بجميع الأحكام 
الإلزامي���ة ال���واردة يف الربوتوك���ول الت���ي يتعني عل���ى الدول �سمان اإدراجه���ا يف ت�سريعاتها 
الداخلي���ة. وي�سم���ل ه���ذا الف�سوَل املتعلقة بالتدابري الوقائي���ة الرامية اإىل التنظيم الرقاب ي 
ل�سن���ع الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها وذخريتها وو�سمه���ا وحفظ �سجلتها ونقلها 
دولي���ا. كم���ا ت���رد يف ف�سول ه���ذا اجلزء الأحكام اجلنائية الإلزامي���ة املنبثقة من التدابري 

الإلزامية. الدويل  التعاون  وتدابري  الوقائية 

•  اجل���زء الثال���ث )الأح���كام غ���ري الإلزامية( يتناول بقدر من التف�سي���ل الأحكام الواردة يف 
بروتوك���ول الأ�سلح���ة الناري���ة ب�س���اأن ال�سما�س���رة واأن�سطة ال�سم�سرة الت���ي يتعني على الدول 
النظ���ر يف اإدراجه���ا �سم���ن ت�سريعاته���ا الوطنية. كما يتناول هذا اجل���زء احلكم الوارد يف 
ا�سترياد وت�سدير  ب�ساأن  اإجراءات مب�ّسطة  اأن تعتمد  للدول  الذي يجوز مبوجبه  الربوتوكول 

موؤقتا. وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  وعبور 

تنظر يف  اأن  اأي�سا  للدول  اأخرى ميكن  اأحكاما  يت�سمن  اإ�سافية(  )اعتبارات  الأول  املرفق 
اإدراجه���ا يف ت�سريعاته���ا الوطني���ة. وق���د اأدرجت هذه الأحكام مل�ساعدة الدول يف و�سع ت�سريعات 
�سامل���ة ب�س���اأن خمتل���ف جوانب تنظيم الأ�سلحة النارية الرقاب���ي. وهذه املقرتحات م�ستمدة من 

الوطنية.)5( املمار�سة  ومن  اأخرى  دولية  �سكوك 

ويت�سم���ن كل ف�س���ل وحك���م م���ن القانون النموذج���ي تعليقا يو�سح مقت�سي���ات بروتوكول 
الأ�سلح���ة الناري���ة ويب���ني م�س���در احلك���م داخ���ل الربوتوك���ول. وق���د ُبذل���ت العناي���ة الواجب���ة 

)5( بداأ النظام القانوين الدويل املتعلق بالأ�سلحة النارية يتطور يف الت�سعينيات حني ُو�سعت م�ساألة �سنع الأ�سلحة 

النارية والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة على جدول الأعمال الدويل بفعل القلق املتزايد ب�ساأن انت�سار الأ�سلحة النارية 
)غ���ري امل�سروع���ة(. ومن���ذ ذل���ك احلني, اعتمدت عدة �سكوك دولي���ة واإقليمية, ملزمة وغري ملزمة قانونيا. واأغلب هذه 
ال�سك���وك اإم���ا �سب���ق اعتم���اد بروتوك���ول الأ�سلحة النارية اأو اأثر في���ه )مثل اتفاقية البل���دان الأمريكية ملكافحة ت�سنيع 
الأ�سلح���ة الناري���ة والذخ���رية واملتفج���رات واملواد الأخ���رى ذات ال�سلة والجتار بها بطريقة غ���ري م�سروعة, 1997( اأو 
اعتمدت بعده, بال�ستفادة من مكت�سبات بروتوكول الأ�سلحة النارية ثم موا�سلة تطويرها )انظر املرفق الثاين للطلع 

بال�سكوك(. املف�سلة  القائمة  على 



الت�سريعي���ة لتفاقي���ة  والأدل���ة  للربوتوك���ول)6(  التح�سريي���ة  للأعم���ال  التف�سريي���ة  بامللحوظ���ات 
الأمم املتح���دة ملكافح���ة اجلرمي���ة املنظمة عرب الوطنية والربوتوك���ولت امللحقة بها,)7( وكذلك 
دلي���ل املكت���ب التقن���ي املقب���ل لتنفيذ بروتوك���ول الأ�سلحة الناري���ة.)8( والتعليق���ات على الف�سول 
 والأح���كام الفردي���ة ج���زء ل يتجزاأ من القانون النموذج���ي وينبغي اأن تقراأ بالقرتان مع اأحكام

النموذجي. القانون 

ويه���دف القان���ون النموذج���ي يف املق���ام الأول اإىل م�ساع���دة الدول عل���ى تنفيذ بروتوكول 
ل  النموذجي  القانون  اأن  كما  النارية.  الأ�سلحة  ملراقبة  �سامل  لي�ض �سكا  وهو  النارية.  الأ�سلحة 
يق���دم �سيغ���ا مقرتح���ة لأحكام ت�سريعية اأخ���رى )�سواء كانت جنائية اأم اإدارية اأم تنظيمية( قد 
اإىل  بالإ�سافة  النارية,  للأ�سلحة  قانون  لإقرار  نتيجة  وملءمتها  ا�ستعرا�سها  اإىل  تدعو احلاجة 

النموذجي. القانون  هذا  مبا�سرة يف  اإليها  امل�سار  الأحكام 

وينبغ���ي التاأكي���د ب���اأن ال�سوؤون ذات ال�سلة بالتعاون ال���دويل يف امل�سائل اجلنائية, وكذلك 
مة والف�س���اد وعرقلة �سري العدال���ة وغ�سل الأموال,  جرائ���م امل�سارك���ة يف جماع���ة اإجرامي���ة منظَّ
اتفاقية اجلرمية املنظمة. ولذلك  اأ�سًل يف  النارية, ترد  التي كثريًا ما ترافق الجتار بالأ�سلحة 
ف���ل ب���ّد م���ن ق���راءة وتطبيق اأحكام بروتوكول الأ�سلحة النارية م���ع اأحكام التفاقية, ومن و�سع 
ت�سريع���ات داخلي���ة ل لتنفي���ذ الربوتوك���ول فح�سُب, بل التفاقية اأي�سا. واإ�سافة اإىل ذلك, ينبغي 
اأن يك���ون اأّي ت�سري���ع ب�س���اأن �سن���ع الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها والجتار بها 
ب�سورة غري م�سروعة متما�سيًا مع املبادئ الد�ستورية للدولة املعنية واملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها 
القانوين وبنيانها القانوين القائم وترتيباتها اخلا�سة باإنفاذ القوانني. وف�سل عن ذلك, ينبغي 
اأن تكون التعاريف امل�ستخَدمة يف الت�سريعات املتعلقة ب�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
وذخريتها والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة مّت�سقة مع ما ي�سابهها من التعاريف امل�ستخدمة يف 
القوان���ني الأخ���رى. ولي����ض الق�سد اإدراج القانون النموذجي ككل يف القانون الداخلي, بل ينبغي 
القي���ام با�ستعرا����ض دقي���ق لل�سياق الت�سريعي ككل يف الدول���ة املعنية. وُيذكر يف هذا اخل�سو�ض 
الت�سريعات املحلية  اإذ اإن  اأنه ل ميكن العمل بالقانون النموذجي مبعزٍل عن غريه من القوانني, 

نفاذه. اأهمية جوهرية يف  ذات  اأي�سا  التفاقية  لأحكام  ذة  املنفِّ

وبو�س���ع ال���دول اأن تخت���ار �سّن ت�سريع���ات تتناول الأ�سلحة على نطاق اأو�سع واعتماد تدابري 
اأخ���رى بالإ�ساف���ة اإىل م���ا تن�ض علي���ه التفاقية والربوتوكول ق�سد منع ومكافحة �سنع الأ�سلحة 
الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريتها والجتار بها ب�سورة غ���ري م�سروعة, وما يت�سل بذلك 

v

)6( ملحوظ���ات تف�سريي���ة للوثائ���ق الر�سمية )"الأعم���ال التح�سريية"( لعملية التفاو�ض ح���ول بروتوكول مكافحة 

�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة, املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة 
.(A/55/383/Add.3) الوطنية  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية 
.E.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )7( من�سورات 

)8( و�س���ع مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخدرات واجلرمية املبادئ التوجيهية ما بني 2007 و2010 وهي تقدم 

النارية. الأ�سلحة  لربوتوكول  اخلا�سة  اجلوانب  بع�ض  تنفيذ  كيفية  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  اإىل  وامل�سورة  عملية  اأمثلة 
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اأو  اأّن اأي حتقيق اأو ملحقة  من جرائم مرتكبة عرب احلدود الوطنية, على اأن ت�سع يف العتبار 
اإج���راءات اأخ���رى خ���ارج نطاق التفاقية اأو الربوتوكول غري م�سمولة مبختلف مقت�سيات التعاون 

الدويل.

م���ة والجتار غ���ري امل�سروع التاب���ع ل�سعبة �سوؤون  وي�سطل���ع الف���رع املعن���ي باجلرمي���ة املنظَّ
املعاهدات مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية باإعداد القانون النموذجي ال�سادر 
ع���ن املكت���ب. و�ساع���دت كلري دا �سيلفا و�سارة بارك���ر, وهما خبريتان ا�ست�ساريتان يف ال�سياغة, 
املكت���َب يف عمل���ه. وُطل���ب م���ن فريق من اخلرباء)9( يف ميدان �سناع���ة الأ�سلحة النارية واإ�سدار 
تراخي�سه���ا ومن���ع الجت���ار بها, م���ن �ستى اخللفيات القانونية واجلغرافي���ة, ا�ستعرا�ُض القانون 

النموذجي.

)9( ُدعي للح�سور خرباء من البلدان التالية: اإثيوبيا والأرجنتني واإ�سبانيا واأ�سرتاليا واأوغندا واإيطاليا والربازيل 

وبلجيكا وبريو وجمهورية تن زانيا املتحدة وجمهورية مقدونيا اليوغو�سلفية �سابقا وال�سنغال و�سيلي وال�سني وغواتيمال 
وكرواتي���ا وكيني���ا واملك�سي���ك واململك���ة املتح���دة لربيطانيا العظمى واإيرلن���دا ال�سمالية ونيجرييا و�سان���ت فن�سنت وجزر 
غرينادي���ن والهن���د والولي���ات املتح���دة الأمريكية. كما ح�س���ر ممثلون عن املنظمات التالية: املديري���ة التنفيذية للجنة 
مكافح���ة الإره���اب واآلي���ة الأمم املتحدة لتن�سيق الأعمال املتعلق���ة بالأ�سلحة ال�سغرية وجماعة �سرق اأفريقيا واملفو�سية 
الإقليمي  التعاون  اأوروبا ومنظمة  والتعاون يف  الأمن  لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( ومنظمة  الدولية  واملنظمة  الأوروبية 
بني روؤ�ساء ال�سرطة يف اجلنوب الأفريقي وترتيب فا�سنار ب�ساأن �سوابط ت�سدير الأ�سلحة التقليدية وال�سلع والتكنولوجيات 
املزدوجة ال�ستخدام. و�سمل امل�ساركون من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض جمموعَةَ الأبحاث واملعلومات ب�ساأن ال�سلم 
والأمن و�سركة FN Herstal و�سبكة العمل الدويل املعنية بالأ�سلحة ال�سغرية والرابطة الوطنية الإيطالية ل�سانعي الأ�سلحة 
والذخائر وهيئة Safeworld للفكر وامل�سورة, والدرا�سة ال�ستق�سائية للأ�سلحة ال�سغرية واملنتدى العاملي املعني مب�ستقبل 

الريا�سية. الرماية  اأن�سطة 
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�لأول- �أحكام متهيدية �جلزء 

التعليق

يت�ضمن اجلزء الأول ن�ص القانون النموذجي املتعلق بالأحكام التمهيدية والتعريفات التي ميكن 
الداخلية. ت�ضريعاتها  �ضمن  اإدماجها  تختار  اأن  للدول 

عامة �لأول- �أحكام  �لف�صل 
التعليق

تبعا للنظام القانوين الوطني واملمار�ض���ة املتبعة يف �ض���ياغة الت�ض���ريعات، يجوز للدول اأن تختار 
اإدراج ديباج���ة واأح���كام تب��� نّ النطاق العام للقانون وعملية اعتماده. واملراد من م�ض���اريع املواد 
ت�ض���ريعاتها  والتمهيدية من  ال�ض���تهاللية  الأحكام  تلك  �ض���ياغة  الدول يف  م�ض���اعدة  هو  التالية 
الداخلي���ة، وه���ي لي�ض���ت اإلزامي���ة مبوجب بروتوكول مكافحة �ض���نع الأ�ض���لحة الناري���ة واأجزائها 
ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة  ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة، املكمنّ

الوطنية. املنظمة عرب  اجلرمية 

1-  العنوان املادة 
ى هذا القانون ]يُدرج عنوان القانون، مثال قانون الأ�ضلحة النارية واأجزائها  من اجلائز اأن ُي�ضمنّ

اعتماده[. �ضنة  ]ُتدرج  الدولة[  ا�ضم  ل� ]يُدرج  وذخريتها[  ومكوناتها 

التعليق
تتوقف �ض���ياغة هذا احلكم على النظام القانوين الوطني وينبغي تكييفها تبعا لذلك. وت�ض���بح 
القانون اخلا�ص ب�ضنع  اآخر م�ضتقل ي�ضدر مبوجبه هذا  قانون  زائدة يف حال وجود  املادة  هذه 
الأ�ض���لحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها والجتار بها ب�ض���ورة غري م�ض���روعة. ويف تلك 

العنوان: على  الأمثلة  ومن  الإ�ضدار.  قانون  �ضمن  القانون  عنوان  ُيذَكر  احلالة، 
والذخرية الأ�ضلحة  قانون   •
النارية الأ�ضلحة  قانون   •

الأ�ضلحة قانون   •

1
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النفاذ 2- بدء  املادة 
التاريخ[. ]ُيدَرج  القانون يف  هذا  نفاذ  يبداأ 

التعليق
يتع���ني عل���ى ال���دول اتب���اع اإجراءاتها الت�سريعية التي تنظم بدء النفاذ وينبغي تكييف هذه املادة 

لذلك. تبعا  النموذجي  القانون  من 

والتطبيق العامة  3-  الأغرا�ض  املادة 
القانون هي: هذا  1- اأغرا�ض 

)اأ( من���ع �سن���ع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناته���ا وذخريتها والجّتار بها ب�سورة 
عليهما؛ والق�ساء  ومكافحتهما  م�سروعة  غري 

)ب(   �سمان التحقيق يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا القانون وملحقة مرتكبيها؛
)ج(     ت�سجي���ع التع���اون عل���ى ال�سعيدي���ن الوطن���ي والدويل وت�سهيل���ه وتعزيزه من اأجل 

الأهداف. هذه  حتقيق 

التعليق
الربوتوكول. من   4 املادة  من   1 والفقرة   2 املادة  امل�سدر: 

بالإ�سافة اإىل الأحكام العامة املتعلقة بعنوان القانون وبدء نفاذه, قد يكون من امللئم يف بع�ض 
الولي���ات الق�سائي���ة اإدراج اأح���كام تتن���اول الأغرا�ض العامة للقان���ون وتطبيقه. وينبغي اأن يكون 
القان���ون الوطن���ي املتعل���ق بالأ�سلحة النارية �سام���ل مبا فيه الكفاية ملنع ومكافحة �سنع الأ�سلحة 
الناري���ة والجت���ار به���ا ب�سورة غري م�سروعة. وه���ذا ين�سجم مع املقرر 6/4 ملوؤمتر الأطراف يف 
الأع�ساء على  الدول  الوطنية, حيث يحث  اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

الربوتوكول.  مع  مّت�سق  نحو  على  الوطنية  ت�سريعاتها  تعزز  اأن 

وينح�سر تطبيق بروتوكول الأ�سلحة النارية, مبوجب املادة 4 منه, يف منع اجلرائم ذات 
والتحري عنها  مة �سالعة فيها,  اإجرامية منظَّ تكون جماعة  التي  الوطنية  للحدود  العابر  الطابع 
وملحق���ة مرتكبيه���ا. ورغ���م ذلك, فهذه املقت�سيات لي�ست ج���زءًا من تعريف اجلرائم املحددة 
الوطنية  القوانني  الأفعال يف  اأن جتّرم تلك  املادة 5 من الربوتوكول وينبغي  املن�سو�ض عليها يف 
مة فيها  ب�س���رف النظ���ر ع���ن طابعها العابر للحدود الوطنية اأو عن �سلوع جماعة اإجرامية منظَّ

التفاقية(.  من   34 املادة  من   2 الفقرة  )انظر 

2- ت�س���ري اأح���كام ه���ذا القان���ون, با�ستثن���اء ما ين�ض عليه خلف���ا لذلك, على جميع 
الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها املتجر بها وعلى التحري عن اجلرائم املن�سو�ض 

مرتكبيها.  وملحقة  القانون  هذا  عليها يف 
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التعليق

تن����ض الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 4 م���ن الربوتوكول على اأّنه ل ينطب���ق على ال�سفقات من دولة اإىل 
اأو على عمليات النقل بني الدول يف احلالت التي يكون من �ساأن تطبيق الربوتوكول فيها  اأخرى 
يت�سق مع  الوطني مبا  الأمن  اإجراءات حر�سا على م�سلحة  اتخاذ  اأن مي�ّض بحق دولة طرف يف 
ميثاق الأمم املتحدة. ويو�سح الدليل الت�سريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة �سنع الأ�سلحة النارية 
واأجزائها ومكّوناتها والذخرية والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة, املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية)1( "الدليل الت�سريعي" باأن عبارة "ال�سفقات من دولة اإىل 
ال�سفقات  وت�ستبعد  ال�سيادية  ب�سفتها  الدولة  بها  تقوم  التي  ال�سفقات  اإىل  اإل  ت�سري  ل  اأخرى" 

الت�سريعي(. الدليل  من  الفقرة 64  )انظر  التجارية  ب�سفتها  الدولة  بها  تقوم  التي 

الرابع. اجلزء   ,A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )1( من�سورات 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       4

الثان ي- التعاريف الف�صل 

التعليق
اإلزام بتعريف امل�سطلحات امل�ستخدمة يف الربوتوكول يف القانون الداخلي, رغم اأن  لي�ض هناك 
ل�سمان  تعديلها  اأو  ت�سريعية  تعاريف  اعتماد  ال�سروري  ترى من  قد  الوطنية  الت�سريعية  الهيئات 

الربوتوكول. املحّدد يف  املو�سوع  على جميع جوانب  الأخرى  الت�سريعية  املتطلبات  انطباق 

ول يحت���وي ه���ذا الف�س���ل اإّل على تعاريف امل�سطلحات اخلا�س���ة ب�سنع الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا وذخريته���ا والجت���ار بها ب�سورة غري م�سروعة. اأما التعاريف العامة )مثل "ال�سريك 
يف اجلرمي���ة", و"امل�ساع���دة والتحري����ض", وغريها( فلي�ست مدرج���ًة فيه, لأنه من املفرت�ض اأن 

املمكنة(. الوطنية  التنويعات  كل  )مع  الوطنية  القوانني  قبُل يف  من  واردة  تكون 

وينبغي اأن ُت�ستَمّد التعاريف كلما اأمكن من الربوتوكول والتفاقية و�سائر ال�سكوك الدولية 
القائم���ة. وينبغ���ي, يف ح���ال و�سع الدول من قب���ُل تعاريَف للم�سطلحات الواردة يف هذا القانون 
النموذج���ي, اإع���ادُة النظ���ر فيها لكفالة ملءمة التعاريف القائم���ة لهذا القانون. وينبغي تعديل 
اأكرث  تدابري  اعتماد  الدول  تختار  وقد  ال�سرورية.  التعاريف  ل يت�سمن  كان  اإذا  الوطني  القانون 
�سرام���ة م���ن التداب���ري املن�سو�ض عليه���ا يف الربوتوكول اأو �سّن ت�سريع���ات تتناول الأ�سلحة على 
نط���اق اأو�س���ع. وم���ع ذل���ك, ي�ستح�س���ن ب�سفة عام���ة اأن تعتمد الدول تعاريف تتف���ق مع التفاقية 
والربوتوك���ول م���ن اأج���ل تي�سري التعاون مع الدول الأخ���رى ق�سد التحري عن الأن�سطة املندرجة 
اأو غري ذلك من الإجراءات املتعلقة بها  ب�ساأنها  اأو امللحقة  داخل نطاق التفاقية وبروتوكولها, 

الدويل.  التعاون  مقت�سيات  ملختلف  المتثال  وكفالة 

ل يف بع�ض الوليات الق�سائية اإدراج ف�سل عن التعاريف يف القانون, اإّما يف بدايته  ويف�سّ
اأو نهايته. ويف بع�ض الوليات الق�سائية الأخرى, حتتوي املدونة اجلنائية اأو القانون اجلنائي على 
اأو  اأدناه جزئيا  املذكورة  التعاريف  اإدراج  التعاريف, ويف كلتا احلالتني ميكن  يت�سّمن  ف�سل عام 
للمحاكم. التف�سري  اأمر  ترك  امل�ستح�َسن  اأن من  الدول  بع�ض  يرى  قد  بع�ض احلالت,  ويف  كليا. 

4-  التعاريف املادة 
القانون: هذا  التالية يف  بالتعاريف  يوؤخذ 

)اأ( يق�سد بتعبري "الذخرية" الطلقات الكاملة, مبا يف ذلك ]يرجى اإدراج املكونات   
القائمة, مثل ظرف  الوطنية  الت�سريعات  القانوين مبوجب  التنظيم  اأو  الإذن  التي تخ�سع لنظام 
اخلرطو�س���ة وال�سعيل���ة )الكب�سول���ة( وامل�سحوق الدا�سر والر�سا�سة اأو املقذوف[ التي ت�ستعمل يف 

ناري؛ �سلح 
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التعليق
الربوتوكول. من   3 املادة  من  )ج(  الفقرة  امل�سدر: 

ي�سمل تعريف" الذخرية" الوارد يف الربوتوكول جميع اأنواع الذخرية التامة ال�سنع واملجمعة, مبا 
يف ذلك مكوناتها, حينما تكون هذه املكونات نف�سها خا�سعة لنظام الإذن/التنظيم الرقاب ي من 
الدول���ة: "�سريط���ة اأن تك���ون ه���ذه املكونات نف�سها خا�سعة للرتخي�ض يف الدولة الطرف املعنية" 

.)3 املادة  من  )ج(  الفقرة  )انظر 
وي�س���رتط الربوتوك���ول فر����ض قدر من التنظيم الرقابي على مكونات الذخرية لأنه ميكن 
نقله���ا ب�سهول���ة لرتكيبه���ا يف نقط���ة الو�سول. غري اأن بع�ض الدول يجد اأن هذا العبء التنظيمي 
اللوائح  تلك  بالتايل  وي�سع  املكونات,  ت�سري على جميع  تنظيمية  لوائح  ويتجنب و�سع  كبري جدا 
ب�س���اأن اخلراطي����ض املجمع���ة فقط. كما قد تك���ون لدى بع�ض الدول فعل تعاريف ل� "املتفجرات" 
يف ت�سريعاته���ا الوطني���ة, ب�سب���ب م�ساركته���ا يف �سك من ال�سكوك الإقليمي���ة املتعلقة بالأ�سلحة 
والذخائر  النارية  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  الأمريكية  البلدان  اتفاقية  املثال,  �سبيل  )على  النارية 
واملتفج���رات وامل���واد الأخ���رى ذات ال�سلة والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة( وقد تكون نظمت 
بالفع���ل ال�سعيل���ة والوق���ود الداف���ع اأو و�سعت عليهما قيودا بو�سفهما م���ن املواد املتفجرة )انظر 

.)54-52 الفقرات  الت�سريعي,  الدليل 

عام 1899  �سنع خلل  ناري  �سلح  كل  العتيقة"  النارية  "الأ�سلحة  بتعبري  يق�سد  )ب(  
العام؛ هذا  قبل  اأو 

التعليق
امل�س���در: تن����ض الفق���رة )اأ( من املادة 3 م���ن الربوتوكول على �سرورة تعريف الأ�سلحة النارية 
العتيقة ومناذجها املقلدة وفقا للقانون الداخلي. غري اأنه ل يجوز "يف اأية حال اأن ت�سمل الأ�سلحة 

."1899 بعد عام  نعت  �سُ نارية  اأ�سلحة  العتيقة  النارية 

)ج( يق�سد بتعبري "�سم�سار" ال�سخ�ض اأو الكيان الذي يعمل و�سيطًا بني الأطراف املعنية 
�سواء  املنفعة,  من  �سكل  اأي  مقابل  النارية يف  للأ�سلحة  �سفقات حمتملة  اإبرام  ي�سّهل  اأو  ويرتب 

ذلك؛ اأو غري  مالية  كانت 

التعليق
فريق اخلرباء  تقرير  ويقدم  ال�سم�سرة".  و"اأن�سطة  "�سم�سار"  الربوتوكول م�سطلحات  يعّرف  ل 
احلكوميني الذي اأن�سئ عمل بقرار اجلمعية العامة 81/60 للنظر يف اتخاذ مزيد من اخلطوات 
لتعزي���ز التع���اون ال���دويل عل���ى من���ع ال�سم�سرة غري امل�سروع���ة يف الأ�سلحة ال�سغ���رية والأ�سلحة 
اخلفيف���ة ومكافحته���ا والق�س���اء عليه���ا )A/62/163 وCorr.1( بع����ض التوجيهات املفيدة يف هذا 
ال�س���اأن. ويف غي���اب تعري���ف متف���ق عليه دوليا لتعبري "�سم�سار", فق���د ا�ستمد هذا التعريف من 

ال�سم�سرة. عن  احلكوميني  فريق اخلرباء  تقرير 
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ال�سم�سرة": "اأن�سطة  بتعبري  )د( يق�سد 
‘1’   العم���ل عل���ى ا�ستك�س���اف الفر�ض التجارية لواحد اأو اأكرث من الأطراف يف �سفقة 

وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة 
‘2’   اأو رب���ط الت�س���ال ب���ني الأطراف يف �سفقة للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

وذخريتها؛
‘3’   اأو م�ساع���دة الأط���راف يف اق���رتاح م���ا ميك���ن اأن يربم بينها من اتفاقات اأو عقود 

ت�سهيلها؛ اأو  ترتيبها  اأو  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  بالأ�سلحة  متعلقة 
واأجزائها ومكوناتها وذخريتها  النارية  الأطراف يف �سفقة للأ�سلحة  ‘4’   اأو م�ساعدة 

اللزمة؛ الوثائق  على  يف احل�سول 
واأجزائها ومكوناتها وذخريتها  النارية  الأطراف يف �سفقة للأ�سلحة  ‘5’   اأو م�ساعدة 

اللزمة. املدفوعات  ترتيب  يف 

التعليق
 A/62/163( امل�س���در: ا�ستم���د ه���ذا التعريف من تقرير فريق اخلرباء احلكوميني عن ال�سم�سرة

.)9 الفقرة   ,Corr.1و
يركز هذا التعريف املقرتح على اأن�سطة ال�سم�سار املبا�سرة ول ي�سمل الأن�سطة املرتبطة ارتباطا 
وثيق���ا به���ا والت���ي ميك���ن اأن ي�سهله���ا ال�سما�س���رة يف اإط���ار عملية ترتيب اأو ت�سهي���ل ما قد يربم 
م���ن �سفق���ات, واإن كان���وا ل يقوم���ون به���ا مبا�سرة. وميك���ن اأن ي�سمل ذلك, عل���ى �سبيل املثال, 
النق���ل و�سح���ن الب�سائ���ع والتخزي���ن والتموي���ل والتاأمني )تتناول الفقرة 10 م���ن التقرير املتعلق 
بال�سم�س���رة "الأن�سط���ة املرتبطة ارتباطا وثيقا بال�سم�سرة" بقدر من التف�سيل(. وب�سفة عامة, 
���ق ال�سواب���ط عل���ى اأن�سط���ة هذه اجلهات الفاعلة غري املبا�سرة )مث���ل امل�سارف اأو �سركات  تطبَّ
التاأم���ني اأو النق���ل( م���ن خ���لل اآليات تنظيم رقابي ونظم ت�سريعي���ة منف�سلة. ومع ذلك, ميكن 
اأن تخت���ار ال���دول و�س���ع تعريف اأو�سع لأن�سطة ال�سم�س���رة واإدراج الأن�سطة املذكورة املرتبطة بها 

وثيقا.  ارتباطا 

)ه��� (  يق�س���د بتعب���ري "امل�سادرة", التي ت�سمل احلجز حيثم���ا انطبق, التجريد النهائي من 
اأخرى؛ �سلطة خمت�سة  اأو  �سادر عن حمكمة  اأمر  املمتلكات مبوجب 

التعليق
التفاقية.  من   2 املادة  من  )ز(  الفقرة  امل�سدر: 

1 اخليار 

تعطيله؛ الذي مت  الناري  ال�سلح  املعّطل"  الناري  "ال�سلح  بتعبري  يق�سد  )و(  
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التعليق
الربوتوكول. من   9 املادة  من  )اأ(  الفقرة  التعطيل يف  مبادئ  تبنّي  امل�سدر: 

ول يك���ون تعري���ف "ال�س���لح الن���اري املعّطل" مهما و�سروريا اإل اإذا ج���رى التمييز بني الأ�سلحة 
الناري���ة املعّطل���ة والأ�سلح���ة النارية امل�سغلة, اأي اإذا مل تعترب الدولة ال�سلح املعّطل �سلحا ناريا 

النارية.  للأ�سلحة  املنظم)ة(  قانونها/قوانينها  يف 

ويف بع����ض الولي���ات الق�سائي���ة, ت�ستخدم عب���ارة "جعل ]ال�سلح[ غري قابل ب�سفة دائمة 
"معّطل". عبارة  بدل  للت�سغيل" 

2 اخليار 
)و(    يق�س���د بتعب���ري "اأ�سلح���ة معّطلة" الأ�سياء التي تطابق تعريف ال�سلح الناري الذي 
ُجعل غري قابل ب�سفة دائمة لل�ستخدام بفعل التعطيل, مع كفالة جعل جميع الأجزاء الأ�سا�سية 
من ال�سلح الناري غري قابلة ب�سفة دائمة للت�سغيل وغري قابلة للن زع اأو التبديل اأو التعديل على 

الطرق؛ من  باأي طريقة  الناري  ال�سلح  ت�سغيل  باإعادة  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  نحو 

التعليق
امل�س���در: الفق���رة )ب( ‘1’ )اأ( م���ن امل���ادة 13م���ن توجي���ه الربملان الأوروب���ي وجمل�ض الحتاد 
ل لتوجي���ه املجل�ض رقم EEC/91/477 ب�ساأن مراقبة اقتناء الأ�سلحة  الأوروب���ي EC/2008/51 املع���دِّ
وحيازته���ا. وي���رد التعري���ف نف�س���ه يف الفقرة 4 من املادة 2 م���ن مقرتح لئحة الربملان الأوروبي 
وجمل����ض الربمل���ان الأوروب���ي الت���ي تتعلق بتنفيذ امل���ادة 10 من بروتوك���ول الأمم املتحدة املتعلق 
بالأ�سلح���ة الناري���ة, وحت���دث اإج���راءات الإذن بت�سدي���ر الأ�سلح���ة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها 

ونقلها. وا�ستريادها  وذخريتها 

)ز( يق�س���د بتعب���ري "امل�س���ّدر" كل �سخ�ض م�ستغل بت�سدي���ر الأ�سلحة النارية واأجزائها 
الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  من  اإر�سالها  اأو  وذخريتها  ومكوناتها 

التعليق
يعّرف م�سروع اقرتاح املفو�سية الأوروبية املتعلق بتنفيذ املادة 10 من بروتوكول الأ�سلحة النارية 
تعب���رَي "امل�س���ّدر" باأن���ه كل �سخ����ض "لديه عقد مع املر�سل اإلي���ه يف البلد الثالث ولديه �سلحية 

.)2 املادة  من   6 )الفقرة  اجلمركية"  املنطقة  خارج  ال�سلعة  اإر�سال  تقرير 

)ح( يق�سد بتعبري "ال�سلح الناري" اأي �سلح حممول ذي �َسَبطانة يطلق, اأو هو م�سّمم, اأو 
اأو مقذوفا اآخر بفعل مادة متفجرة, با�ستثناء الأ�سلحة  اأو ر�سا�سة  ميكن حتويله ب�سهولة, ليطلق طلقة 

املقلدة؛ اأو مناذجها  العتيقة  النارية 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       8

التعليق
الربوتوكول. من   3 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 

اأن يكون  "ال�سلح الناري" عن�سرا حا�سما يف التنفيذ الداخلي للت�سريع. ويتوقع  �سيكون تعريف 
للعدي���د م���ن ال���دول تعري���ف قانوين داخلي اأو اأك���رث اأ�سًل. ويتعني على ال���دول التي لي�ض لديها 
الوارد يف الربوتوكول  التعريف  الأقل مع  اأن تدرج تعريفا يتفق على  الداخلي  القانون  تعريف يف 
م���ن اأج���ل �سم���ان تطبيق خمتلف اأ�سكال التعاون مبوجب الربوتوك���ول والتفاقية )انظر الدليل 

و35(. الفقرتان 34  الت�سريعي, 
وقد اعُتمد يف بع�ض ال�سكوك الدولية والإقليمية وكذلك بع�ض الت�سريعات الوطنية نطاق 
على  الأخرية,  وت�سمل هذه  اخلفيفة.  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  على  تنطبق  اإنها  اأو�سع حيث 
ال�سغرية  بالأ�سلحة  امل�سروع  الجتار غري  املتعلق مبنع  املتحدة  الأمم  برنامج عمل  املثال,  �سبيل 
والأ�سلح���ة اخلفيف���ة ب���كل جوانبه ومكافحة ذلك الجتار والق�س���اء عليه, وال�سك الدويل الذي 
وتعّقبها يف  امل�سروعة  اخلفيفة غري  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  على  التعّرف  من  الدول  ميّكن 
واتفاقية اجلماعة  للتعقب( )الفقرة 4(,  الدويل  يعّول عليها )ال�سك  املنا�سب وبطريقة  الوقت 
القت�سادي���ة ل���دول غ���رب اأفريقيا ب�ساأن الأ�سلحة ال�سغ���رية والأ�سلحة اخلفيفة, وذخريتها وما 
يت�س���ل به���ا م���ن مواد )امل���ادة 1(, واإعلن نريوبي املتعل���ق مب�سكلة انت�س���ار الأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلح���ة اخلفيف���ة غ���ري امل�سروعة يف منطقة البح���ريات الكربى والقرن الأفريقي )املادة 1(. 
وت�س���ري �سك���وك اأخ���رى اإىل الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها واملتفج���رات وذخريتها مثل 
الربوتوكول املتعلق مبراقبة الأ�سلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات ال�سلة يف منطقة 
اجلماع���ة الإمنائي���ة للجن���وب الأفريق���ي. وينبغي اأن تكون الدول الت���ي �سبق لها اأن تبنت قوانني 
وطني���ة بن���اء على تعري���ف للأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة على علم بالفوارق واأن تتكيف 

النموذجي. القانون  با�ستخدام  الوطنية  ت�سريعاتها  �سياغة  عند  ذلك  مع 

)ط(  يق�س���د بتعب���ري "التجمي���د" اأو "ال�سب���ط" احلظ���ر املوؤقت لنقل املمتل���كات اأو تبديلها اأو 
الت�سرف فيها اأو حتريكها اأو اإخ�ساعها للحرا�سة اأو ال�سيطرة املوؤقتة بناء على اأمر �سادر عن حمكمة 

اأخرى؛ �سلطة خمت�سة  اأو 

التعليق
التفاقية. من   2 املادة  من  )و(  الفقرة  امل�سدر: 

النارية  الأ�سلحة  ا�سترياد وجلب  باأعمال  ي�ستغل  "امل�ستورد" كل من  بتعبري  )ي(   يق�سد 
الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  اإىل  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها 

)ك(  يق�سد بتعبري "ال�سنع غري امل�سروع" �سنع اأو تركيب الأ�سلحة النارية اأو اأجزائها 
اأو ذخريتها: مكوناتها  اأو 

م�سروعة؛  ب�سورة غري  بها  مّتجر  ومكونات  اأجزاء  ‘1’    من 
الرتاخي�ض[؛  اإ�سدار  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  من  اإذن  اأو  ترخي�ض  دون  ‘2’    اأو 
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القانون؛ لهذا  وفقا  �سنعها,  وقت  بعلمات  النارية  الأ�سلحة  و�سم  دون  ‘3’    اأو 

التعليق
الربوتوكول. من   3 املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 

)ل(   يق�سد بتعبري "الجتار غري امل�سروع" ا�سترياد الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
اأو  اإقليم دولة  نقلها من  اأو  اأو حتريكها  ت�سليمها  اأو  بيعها  اأو  اقتناوؤها  اأو  اأو ت�سديرها  وذخريتها 
ع���ربه اإىل اإقلي���م دول���ة اأخ���رى اإذا كان اأي من الدول املعنية ل ي���اأذن با�سترياد الأ�سلحة النارية 
اإذا كانت  اأو  اأو نقلها  اأو حتريكها  اأو ت�سليمها  اأو بيعها  اأو اقتنائها  واأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

لهذا القانون. وفقا  بعلمات  مو�سومة  النارية غري  الأ�سلحة 

التعليق
الربوتوكول. من   3 املادة  من  )ه (  الفقرة  امل�سدر: 

)م(   يتمث���ل "الت�سني���ع" يف تطوي���ر الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها واإنتاجها 
]وهند�سته���ا عك�سي���ا[ وتركيبه���ا واإنتاجها مبوجب ترخي�ض وكذلك حتويل اأو تبديل �سيء ]لي�ض �سلحا 

ل[؛ معطَّ �سلح  ت�سغيل  ]واإعادة  ناري  �سلح  اإىل  ناريا[ 

التعليق

امل�س���در: يع���ّرف الربوتوك���ول "ال�سن���ع غ���ري امل�س���روع" لكن���ه ل يع���ّرف عب���ارة "ال�سنع". وقد 
ا�ستم���د التعري���ف ال���وارد يف ه���ذا القانون النموذجي من تعريف "ال�سنع" الذي يت�سمنه املرفق 
 الأول م���ن تقري���ر فري���ق اخل���رباء احلكومي���ني املُن�ساأ عم���ل بقرار اجلمعية العام���ة 54/54 تاء 

الأ�سلي.  التعريف  من  لي�ض جزءا  معقوفتني  بني  الوارد  والن�ض   .)A/CONF.192/2(

"اأ�سلحة  ومبوجب الربوتوكول, يتعني على الدول الأطراف التي ل تعترب الأ�سلحة النارية املعّطلة 
ناري���ة" اأن تتخ���ذ التداب���ري ال�سروري���ة ملنع اإعادة الت�سغيل. ولهذا, ل يكون اإدراج عبارة "واإعادة 
ت�سغيل �سلح معّطل" �سروريا اإل اإذا كانت للدولة معايري تعطيل ل ت�ستلزم جعل الأ�سلحة النارية 

املعطل.  الناري  ال�سلح  ت�سغيل  اإعادة  على  وتن�ض  للت�سغيل,  دائمة  ب�سفة  قابلة  املعّطلة غري 

)ن(  يق�س���د بتعب���ري "الأج���زاء واملكون���ات" اأي عن�س���ر اأو عن�س���ر ا�ستب���دال, م�سّمم 
اأو  اأو علبة املغلق,  الهيكل  اأو  ال�سبطانة,  لت�سغيله, مبا يف ذلك  واأ�سا�سي  خ�سي�سا ل�سلح ناري 
املزل���ق اأو الأ�سطوان���ة, اأو املغ���لق اأو كتل���ة املغ���لق, واأي جهاز م�سّمم اأو معّدل خلف�ض ال�سوت 

ناري؛ ب�سلح  الرمي  يحدثه  الذي 
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التعليق

الربوتوكول.  من   3 املادة  من  الفقرة )ب(  امل�سدر: 

اعتباري؛ �سخ�ض  اأو  �سخ�ض طبيعي  "�سخ�ض"  بتعبري  يق�سد  )�ض(  
)ع(   يق�س���د بتعب���ري "اإع���ادة الت�سغي���ل" عملية ا�سرتجاع ق���درة �سلح ناري معطل على 

م�سغل؛ ناري  �سلح  مثل  العمل 

التعليق
ين�ض الربوتوكول بو�سوح على اأّن اأحد مبادئ التعطيل ين�ض على اأنه "يتعني جعل جميع الأجزاء 
الأ�سا�سي���ة م���ن ال�س���لح الناري املعطل غري قابلة ب�سف���ة دائمة للت�سغيل" بحيث ل ميكن اإعادة 
ت�سغيل ال�سلح الناري ويتعني على الدول الأطراف التي ل تعترب ال�سلح الناري املعّطل "�سلحا 
ناريا" اأن تتخذ التدابري اللزمة ملنع اإعادة الت�سغيل )الفقرة )اأ( من املادة 9 من الربوتوكول(. 
ومع ذلك, ينبغي التن�سي�ض, يف البلدان التي ت�سمح فيها معايري التعطيل باإعادة ت�سغيل �سلح 
ن���اري معّط���ل لي�سب���ح �سلحا ناري���ا م�سغل, على ما ي�سمن عدم اإعادة ت�سغيل الأ�سلحة النارية 
املعّطل���ة دون اإذن م�سب���ق وعل���ى اأّن اإع���ادة ت�سغيل ال�س���لح الناري غري املاأذون بها تعترب "�سنعا 
غ���ري م�س���روع", اأي اأّن "اإع���ادة الت�سغيل" ت�سكل "�سنعا" وبناء عليه فهي م�سمولة بالأحكام التي 

ال�سنع.  تنظم 

اعتباري؛ �سخ�ض  امل�سوؤول" ممثل  "ال�سخ�ض  بتعبري  )ف( يق�سد 
)�ض(   يق�سد بتعبري "اقتفاء الأثر" التعقب املنهجي للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
وذخريته���ا, حيثم���ا اأمك���ن, م���ن ال�سانع اإىل امل�سرتي لغر�ض م�ساع���دة ال�سلطات املخت�سة على 

تفا�سيلهما. وحتليل  عنهما  والتحري  امل�سروع  والجتار غري  امل�سروع  ال�سنع غري  ك�سف 

التعليق
الربوتوكول. من   3 املادة  من  )و(  الفقرة  امل�سدر: 

)ق(  يق�س���د بتعب���ري "العب���ور" نق���ل الأ�سلحة النارية اأو الذخ���رية امل�ستوردة عرب ]يُدرج 
اآخر. بلد  اإىل  الدولة[  ا�سم 

يج���ب تف�س���ري التعاب���ري الت���ي ل يرد تعريف لها يف هذه امل���ادة وفقا ل� ]يُدرج عنوان الت�سريع ذي 
التف�سري[. قانون  مثل  والأنظمة,  القوانني  �سيغة  تف�سري  ب�ساأن  ال�سلة 
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التعليق
 ي�سم���ل اجل���زء الث���اين ن�ض قانون منوذجي ب�ساأن جميع الأح���كام الإلزامية لربوتوكول الأ�سلحة 
اإدراجها يف الت�سريعات الداخلية. وي�سمل ذلك الف�سول املتعلقة  النارية التي على الدول �سمان 
بالتدابري الوقائية التي تهدف اإىل التنظيم الرقابي ل�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
وذخريتها وو�سمها وحفظ ال�سجلت املتعلقة بها والنقل الدويل لها والف�سول املتعلقة بالأحكام 
اجلزائية الإلزامية امل�ستمدة من التدابري الوقائية والتدابري الإلزامية املتعلقة بالتعاون الدويل.

الوقائية األف- التدابري  الق�صم 

الثالث-  ال�صنع الف�صل 

التعليق
يتن���اول ه���ذا الف�س���ل ال�س���روط الواردة يف الربوتوكول من اأجل مكافح���ة �سنع الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا ب�س���ورة غري م�سروع���ة. ويقت�سي الربوتوك���ول �سمنيا حيازة 
ال�سانع���ني لرتخي����ض اأو اإذن اآخ���ر ل�سن���ع الأ�سلحة النارية والذخ���رية, لكنه يرتك للدول حرية 
ا�س���رتاط ترخي����ض اأو اإذن ل�سن���ع الأجزاء واملكونات ح�س���ب تقديرها. كما ي�سرتط الربوتوكول 
�سمنيا على الدول اإحداث هيئة خمت�سة م�سوؤولة عن الرتخي�ض اأو الإذن ب�سنع الأ�سلحة النارية.

ال�سانعني  ترخي�ض  نظام  يتخذه  اأن  الذي يجب  ال�سكل  بالتف�سيل  الربوتوكول  يو�سح  ول 
الأول )اعتبارات  الدول. ويرد يف املرفق  لتقدير  ُترك بدرجة كبرية  واإمنا  تن�سئه دولة ما,  الذي 
اإ�سافية( اأدناه ن�ض اإ�سايف ميكن ل�سائغي القوانني النظر يف اإدراجه �سمن ت�سريعاتهم الوطنية. 
كم���ا ت���رد توجيه���ات اختيارية اإ�سافية يف الوحدة 03-10 املعنونة "ال�سوابط الوطنية على �سنع 

ال�سغرية.  الأ�سلحة  ملراقبة  الدولية  املعايري  من  اخلفيفة"  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة 

ترخي�ض دون  ال�سنع  5- حظر  املادة 
1- ل يج���وز لأي �سخ����ض اأن ي�سن���ع الأ�سلح���ة الناري���ة اأو الذخرية ما مل يكن هذا ال�سخ�ض 

ذلك: يفعل 
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القانون ووفقا  لهذا  ا�سم هيئة الرتخي�ض[ طبقا  ]يُدرج  )اأ( مبوجب ترخي�ض ت�سدره 
للرتخي�ض؛

ذلك. بخلف  القانون  به  ياأذن  ما  اأو ح�سب  )ب(  

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   3 املادة  من   ’2‘ )د(  والفقرة   5 املادة  من  )اأ(   )1( الفقرة  امل�سدر: 
"ال�سنع غري  تعريف  اأخرى مبوجب  هيئة خمت�سة  اأو  ترخي�ض  هيئة  وجود  الربوتوكول  يفرت�ض 
امل�س���روع", ال���ذي ي�سم���ل ال�سن���ع "بدون ترخي�ض اأو اإذن م���ن �سلطة خمت�سة". ويعد اإحداث اأو 
وجود هيئة خمت�سة م�سوؤولة عن الرتخي�ض اأو الإذن لل�سانعني اأمرا اإلزاميا. ويف بع�ض الوليات 
الق�سائية, تعطى �سلحية/�سلطة منح ترخي�ض �سنع الأ�سلحة النارية ل�سابط �سرطة يتم تعيينه 
)مث���ل مفو����ض ال�سرط���ة(. ويف ولي���ات ق�سائية اأخرى, تكون الوزارة املعني���ة م�سوؤولة. وترد يف 
املرفقة  اللوائح  اأو  الت�سريعات  الإلزامية من  باملحتويات غري  )املادة 3( مقرتحات  الأول  املرفق 

التطبيق. اإجراءات  بالتف�سيل  تف�سر  التي 

ذلك: يفعل  كان  اإذا  اإل  واملكونات  الأجزاء  ي�سنع  اأن  �سخ�ض  لأي  يجوز  2- ل 
)اأ(  مبوجب ترخي�ض ت�سدره ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ طبقا لهذا القانون, ووفقا 

للرتخي�ض؛
ذلك. بخلف  القانون  به  ياأذن  ما  اأو ح�سب  )ب(  

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   3 املادة  من  )د(  والفقرة   5 املادة  من  )اأ(   )1( الفقرة  امل�سدر: 
ل يقت�س���ي الربوتوك���ول �سراح���ة اأن تن�سئ الدول نظام���ا لإ�سدار رخ�ض اأو اأذون بال�سنع )كما 
اأن  الربوتوكول(. غري  املادة 10 من  وال�سترياد )الفقرة )1( من  للت�سدير  بالن�سبة  ال�ساأن  هو 
الفقرة )د( من املادة 3 من الربوتوكول تفر�ض ذلك فعليا من خلل جعل عدم حيازة "ترخي�ض 
اأو اإذن من �سلطة خمت�سة يف الدولة الطرف التي يجري فيها ال�سنع اأو التجميع" ركنا من اأركان 
جرمي���ة "ال�سن���ع غ���ري امل�سروع". ويقت�سر هذا ال�سرط على الأ�سلحة النارية والذخرية, ومتلك 
ال���دول ال�سلط���ة التقديرية لرتخي�ض �سنع الأج���زاء واملكونات مبوجب اجلملة الأخرية: "ويتعني 
اأن يك���ون الرتخي����ض اأو الإذن ب�سن���ع الأجزاء واملكونات وفق���ا لأحكام القانون الداخلي". وكما 
ورد يف الدلي���ل الت�سريع���ي )الفق���رة 189(, فاإن "اأثر ذلك هو اأنه يجوز للدول فر�ض الرتخي�ض 

بذلك". ملزمة  لي�ست  ولكنها  واملكونات  الأجزاء  ب�سنع  الإذن  اأو 



13 الإلزامية  الثاين- الأحكام  اجلزء 

واإذا اخت���ارت دول���ة م���ا اإل���زام ال�سخ�ض باحل�سول على رخ�سة ل�سن���ع الأ�سلحة النارية 
والذخ���رية وكذل���ك الأج���زاء واملكونات, ميك���ن اإذ ذاك دمج الفقرت���ني 1 و2 واعتماد ال�سياغة 

التالية:  البديلة 

1- ل يجوز لأي �سخ�ض اأن ي�سنع الأ�سلحة النارية اأو اأجزاءها اأو مكوناتها اأو ذخريتها 
ذلك: يفعل  ما مل 

ووفقا  القانون,  لهذا  الرتخي�ض[ طبقا  ا�سم هيئة  ]يُدرج  ت�سدره  ترخي�ض  )اأ(  مبوجب 
للرتخي�ض,

ذلك. بخلف  القانون  به  ياأذن  ما  اأو ح�سب  )ب( 

لل�سانعني الرتخي�ض  6-  �سروط  املادة 

1- تخ�س���ع رخ�س���ة ال�سان���ع لأي �سروط تفر�سها ]يُ���درج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ على 
الرخ�سة.

الرخ�سة. له  تخ�سع  �سرط  لأي  ال�سانع  رخ�سة  2- ميتثل حامل 
التالية: لل�سروط  املادة,  هذه  من   ’1‘ بالفقرة  الإخلل  دون  رخ�سة,  كل  3- تخ�سع 

القانون؛ هذا  من   7 املادة  الواردة يف  الو�سم  ل�سروط  له  املرخ�ض  )اأ(  ميتثل 

التعليق
اإلزامي حكم 

 امل�سدر: الفقرة )1( )اأ( من املادة 8 من الربوتوكول التي تفر�ض على الدول اأن ت�سرتط الو�سم 
مف�سلة. �سروط  النموذجي  القانون  هذا  من  الرابع  الف�سل  وترد يف  ال�سنع.  وقت 

اخلام�ض من هذا  الف�سل  الواردة يف  ال�سجلت  ل�سروط حفظ  له  املرخ�ض  )ب(  ميتثل 
النموذجي. القانون 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  امل�سدر: 
يفر����ض ه���ذا احلك���م على ال���دول اأن تكفل الحتف���اظ ببع�ض املعلومات ال�سروري���ة لقتفاء اأثر 
الأ�سلح���ة الناري���ة امل�سنوع���ة اأو املتج���ر بها ب�س���ورة غري م�سروعة. وترد ال�س���روط املف�سلة يف 

النموذجي. القانون  هذا  من  اخلام�ض  الف�سل 
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اأو  ]يُدرج اجلدول  الواردة يف  التخزين  ل�سروط  اأن ميتثل  له  املرخ�ض  )ج( يجب على 
ا�سم  يُدرج  اأو  بال�سانعني  التخزين اخلا�سة  �سروط  تت�سمن  والتي  القانون  بهذا  املرفقة  اللوائح 

ال�سنع[. وقت  الآمن  للتخزين  املنظمة  الأخرى  اللوائح  اأو  القانون 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول.  من   11 املادة  من  )اأ(  الفقرة  امل�سدر: 

 يفر����ض ه���ذا احلك���م على ال���دول اأن تتخذ التداب���ري امللئمة "ل�سرتاط اأم���ن الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا وقت ال�سن���ع". ول يتناول الربوتوك���ول بتف�سيل التدابري التي 
يتع���ني اتخاذه���ا ويق���ع عل���ى عاتق الدول حتديد التدابري املنا�سب���ة. ومن املقرتح اإدراج التدابري 
الأمني���ة الت���ي حتدده���ا الدولة يف جدول مرفق اأو لئح���ة مرفقة بالقانون اأو يف مبادئ توجيهية 

ب�سهولة. م�ستقلة, حتى ميكن حتديثها 

للرتخي�ض. اإلزامية  اإ�سافية غري  �سروط   )7 )املادة  الأول  املرفق  ويقرتح 
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الرابع-  الو�صم الف�صل 

التعليق
تفر�ض املادة 8 على الدول و�سم الأ�سلحة النارية وقت �سنعها وا�ستريادها ونقلها من املخزونات 
احلكومي���ة اإىل املخزون���ات املدني���ة. وت�ساع���د علمات الو�سم هذه عل���ى حتديد ماهية الأ�سلحة 
الناري���ة واقتف���اء اأثره���ا. كم���ا يقت�سي الربوتوك���ول اأن ت�سجع الدول ال�سانع���ني على ا�ستحداث 
تداب���ري م�س���ادة لإزال���ة علمات الو�سم اأو حتويرها. ويقدم املرف���ق الأول )اعتبارات اإ�سافية( 
ل�سائغ���ي الت�سريع���ات ن�س���ا مقرتحا اإ�سافيا ميكنهم النظر يف اإدراجه يف ت�سريعاتهم الوطنية, 
مب���ا يف ذل���ك اأح���كام غري اإلزامية تتعل���ق بو�سم الأجزاء واملكونات والذخ���رية واأحكام تنظيمية 

الو�سم. بطريقة  تتعلق 

الأويل األف- الو�صم 

ال�سنع وقت  النارية  الأ�سلحة  7-  و�سم  املادة 
للفقرة 2 من هذه  �سنعه, طبقا  وقت  بعلمة مميزة  ناري  �سلح  كل  �سانع  كل  1- ي�سم 

املادة.

التعليق

اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  )اأ(   )1( الفقرة  امل�سدر: 

"وقت  بعبارة  يق�سد  ما  ب�ساأن  اأكرث  تفا�سيل  تقدمي  النظر يف  اإىل  الت�سريعات  �سائغو  يحتاج  قد 
الت�سريعي(. الدليل  من   86 الفقرة  )انظر  وفقها  مطلوب  هو  ما  اأو  ال�سنع" 

ول يح���ّدد بروتوك���ول الأ�سلح���ة النارية من يتعنّي عليه و�سع علمات الو�سم وقت ال�سنع. 
النارية  الأ�سلحة  بو�سم  ال�سانع  التزاما على  النموذجي  القانون  املادة من  ويفر�ض م�سروع هذه 

اأي�سا. ال�سنع  وقت  الو�سم  نف�سها علمات  الدولة  ت�سع  البلدان,  بع�ض  ويف  ال�سنع.  وقت 

الأمم  برنامج عمل  اأو  للتعقب  الدويل  ال�سك  تنفيذ  تختار  التي  الدولة  اأي�سا من  ويطلب 
املتح���دة املتعل���ق بالأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة اأن ت�سم الأ�سلحة النارية بعلمات وقت 

ال�سنع.
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ويت�سم���ن املرف���ق الأول )املادت���ان 23 و26( ن�س���ا مقرتحا اختياريا ح���ول و�سم الأجزاء 
واملكون���ات والذخ���رية وق���ت ال�سنع ميكن ل�سائغ���ي الت�سريعات النظر يف اإدراجه يف ت�سريعاتهم 

الوطنية.

2- تبنّي العلمة الفريدة التي تو�سع على كل �سلح ناري يف ]يُدرج ا�سم الدولة[ وفقا 
املادة: هذه  من   1 للفقرة 

ال�سنع؛ بلد  هي  منه[  الأوىل  احلروف  اأو  الدولة  ا�سم  ]يُدرج  )اأ( اأّن 
ال�سانع؛ ا�سم  )ب(  

الفريد. امل�سل�سل  الرقم  )ج(   

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  )اأ(   1 الفقرة  امل�سدر: 
يفر�ض الربوتوكول على الدول اإما اأن ت�سرتط و�سع علمة فريدة على الأ�سلحة النارية امل�سنوعة 
تت�سم���ن ا�س���م ال�سان���ع وبل���د اأو م���كان ال�سنع والرقم امل�سل�س���ل اأو اأن حتتفظ باأي علمة و�سم 
فري���دة بديل���ة تك���ون �سهل���ة ال�ستعمال وتت�سمن رموزا هند�سية مقرون���ة ب�سفرة هند�سية رقمية 
و/اأو اأبجدي���ة, متّك���ن م���ن التع���رف مبا�سرة على بلد ال�سن���ع. ول ي�سمح للدول با�ستخدام رموز 
هند�سي���ة مقرون���ة ب�سف���رة رقمي���ة و/اأو اأبجدية لو�سم الأ�سلح���ة النارية اإل اإذا كان نظام الو�سم 

للربوتوكول. �سابقا 
ويت�سم���ن ال�س���ك ال���دويل للتعق���ب ال�س���رط نف�سه )الفقرة 8 )اأ(( ال���ذي ين�ض على اأن 
ت�سرتط الدول و�سم ال�سلح بعلمة فريدة تت�سمن ا�سم ال�سانع وبلد ال�سنع والرقم امل�سل�سل, اأو 
الحتفاظ باأي علمة و�سم فريدة بديلة تكون �سهلة ال�ستعمال وتت�سمن رموزا هند�سية ب�سيطة 

ال�سنع. بلد  على  ب�سهولة  التعرف  من  اأبجدية متّكن  و/اأو  رقمية  ب�سفرة  مقرونة 
كم���ا ي�س���رتط برنامج عمل الأمم املتحدة املتعل���ق بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة 
)الفقرة 7 من الف�سل الثاين( و�سم بلد ال�سنع وال�سانع والرقم امل�سل�سل على كل �سلح ناري 

ال�سنع. وقت 
وف�سل عن العتبارات الواردة اأعله, ين�ض ال�سك الدويل للتعقب )الفقرة 8 )اأ(( على 
اأن "ت�سجع" الدول و�سم معلومات اإ�سافية من قبيل �سنة ال�سنع ومنوذج/طراز ال�سلح وعياره.
ومب���ا اأن الربوتوك���ول ي�س���رتط الحتف���اظ ب�سج���لت للأ�سلحة الناري���ة امل�سنوعة ملدة ل 
تق���ل ع���ن ع�س���ر �سن���وات )انظ���ر م�سروع امل���ادة 16 من ه���ذا القانون النموذج���ي(, فمن املهم 
 و�س���ع علم���ة تب���نّي �سنة ال�سن���ع ل�سمان المتثال لواجب حفظ ال�سجلت. وين�ض التوجيه رقم

EC/2008/51 للجماع���ة الأوروبي���ة )املع���دل للتوجي���ه رق���م EEC/91/477 ال�س���ادر ع���ن املجل�ض 
الأوروب���ي ب�س���اأن مراقب���ة اقتن���اء الأ�سلحة وحيازتها( على اأّن العلم���ات املو�سوعة وقت ال�سنع 
 ينبغي اأن تت�سمن تاريخ ال�سنع اإن مل يكن هذا التاريخ جزءا من الرقم امل�سل�سل )الفقرة 2 )اأ( 
م���ن امل���ادة 4(. كم���ا تق�س���ي اتفاقية اجلماعة القت�سادية لدول غ���رب اأفريقيا )الفقرة 2 )اأ( 
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الأ�سلحة  املمار�سات يف جمال ت�سدير  اأف�سل  ب�ساأن  لفا�سنار  التوجيهية  واملبادئ  املادة 18(  من 
ال�سغ���رية والأ�سلح���ة اخلفيفة )الفقرة ثانيا- 2( والوثيقة ال�سادرة عن منظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروب���ا ب�س���اأن الأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة, )الق�سم الثاين- 2 )اأ(( بالإ�سارة اإىل 

ال�سنع. وقت  تو�سع  التي  العلمات  ال�سنع يف  �سنة 
وي�سري الدليل الت�سريعي )الفقرة 71( اإىل اأنه يجوز للدول اأن تاأخذ يف احل�سبان خ�سائ�ض 
اأخرى حتدد املاهية, مثل الطراز والنموذج والنوع والعيار لتعزيز الطابع الفريد لعلمات الو�سم. 
كما ترد الإ�سارة اإىل اخل�سائ�ض التي ت�ستخدمها املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( 
يف منظوم���ة تتّب���ع الأ�سلح���ة النارية اخلا�سة بها )التي كانت تعرف با�سم نظام الإنرتبول لتعقب 
الأ�سلحة واملتفجرات( والتي ت�سمل الطراز والنموذج والعيار وطول املا�سورة وعدد الطلقات )واإن 

النارية(. الأ�سلحة  اأنواع  بجميع  يتعلق  فيما  ومفيدا  منا�سبا  هذا  يكن  مل 
وتبع���ا لذل���ك, يج���وز للدول اأن تنظر يف ا�سرتاط الو�سم بالعلمات الإ�سافية التالية وقت 
ال�سن���ع بالإ�ساف���ة اإىل العلم���ات الإلزامية ال�سابق ذكرها يف الفقرة 2 )اأ(-)ج( من املادة 7: 
�سن���ة �سن���ع ال�س���لح الن���اري وطرازه ونوع���ه اأو منوذجه وعياره. واإذا كان بل���د ال�سترياد وا�سم 
امل�ستورد معروفني وقت ال�سنع, ميكن و�سم ال�سلح الناري بهما اأي�سا. ووفقا لتفاقية اجلماعة 
القت�سادي���ة ل���دول غ���رب اأفريقي���ا, ينبغي اأن ت�سمل العلمات التي يتع���ني و�سعها وقت ال�سنع 
"معلوم���ات ع���ن هوي���ة امل�سرتي وبلد املق�سد ... اإن كان���ت معروفة وقت ال�سنع" )الفقرة 2 )اأ( 

.)18 املادة  من 
ول ي�س���ري بروتوك���ول الأ�سلح���ة الناري���ة اإىل م���كان اأو طريقة و�سم الأ�سلح���ة النارية. كما 
اأن���ه ل يح���دد اإن كان ينبغ���ي و�س���ع ال�سم الكامل لل�سان���ع اأو اإن كانت علمته التجارية كافية. 
وم���ع اأن القان���ون الرئي�س���ي لبل���د ما اأو قانون الأ�سلحة النارية لديه قد ل يت�سمنان هذا امل�ستوى 
م���ن التفا�سي���ل التقني���ة, فاإنه ينبغي حتديدها يف اللوائح اأو املبادئ التوجيهية الفرعية. ويحدد 
بع�ض ال�سكوك الإقليمية, مبا يف ذلك بروتوكول نريوبي وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب 
ع الدول على الرجوع اإىل هذه ال�سكوك وكذلك  الأفريقي, طريقة ومكان و�سع العلمات, وت�سجَّ
اإىل املبادئ التوجيهية التقنية التي �سي�سدرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
والوح���دة 05-30 املعنون���ة "الو�س���م وحف���ظ ال�سجلت" للمزيد من التوجيه���ات ب�ساأن اجلوانب 

الأ�سلحة النارية. و�سم  من  التقنية 

الإ�صافية باء- العالمات 

ال�سترياد عند  النارية  الأ�سلحة  8- و�سم  املادة 
1- على كل �سخ�ض يقوم, اأو وكالة خدمات عمومية تقوم, با�سترياد �سلح ناري و�سم 
ه���ذا ال�س���لح وفق���ا للفق���رة 2 من هذه املادة يف غ�سون ]... اأيام[ من ا�سترياده اإىل ]يُدرج ا�سم 

الدولة[.

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  1 )ب(  الفقرة  امل�سدر: 
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يق�س���ي الربوتوك���ول بو�س���ع علمات و�سم ب�سيطة على الأ�سلحة النارية امل�ستوردة لكنه ل يحدد 
اأن حتدد يف  اأن تو�سع فيه تلك العلمات. ولذلك, يرجع الأمر اإىل الدول يف  الوقت الذي يجب 
اأي وقت اأو يف اأي مرحلة من عملية ال�سترياد يتعني و�سع علمات الو�سم. وترد يف الوحدة 05-
"الو�سم وحفظ ال�سجلت" من املعايري الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�سغرية توجيهات  30 املعنونة 

املو�سوع. هذا  اإ�سافية حول  اختيارية 

و�سع  ال�سروري"  "لي�ض من  اأنه  على  الربوتوكول  8 من  املادة  1 )ب( من  الفقرة  وتن�ض 
علم���ات ال�ست���رياد عل���ى الأ�سلحة النارية التي ت�ستورد موؤقت���ا لأغرا�ض م�سروعة ميكن التاأّكد 
منها. وينطبق هذا احلكم يف احلالت التي تاأخذ فيها الدول باخليار املن�سو�ض عليه يف الفقرة 
6 من املادة 10, اأي اأن تعتمد اإجراءات مب�ّسطة ب�ساأن ا�سترياد وت�سدير وعبور الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكّوناته���ا وذخريته���ا موؤقتا, لأغرا�ض م�سروعة ميك���ن التحقق منها )انظر الف�سل 
القانون  والعبور موؤقتا( من هذا  والت�سدير  ب�ساأن ال�سترياد  املب�سطة  ال�سابع ع�سر )الإجراءات 
النموذج���ي(. وتبع���ا لذل���ك, للدول خيار اإحداث نظام مب�ّس���ط لبع�ض اأنواع النقل املوؤقت وعدم 
و�سع علمات ال�سترياد على �سلح ناري ا�ستورد موؤقتا لأغرا�ض م�سروعة ميكن التحقق منها. 
وت�سمل  التحقق منها"  التي ميكن  امل�سروعة  "للأغرا�ض  اأمثلة  املادة 10  الفقرة )6( من  وتقدم 

والإ�سلح. واملعار�ض  والتقييم  الرماية  وريا�سة  ال�سيد 

2- تبني العلمة املميزة املو�سوعة على كل �سلح ناري ي�ستورد اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[ 
يلي: ما  املادة  هذه  من   1 للفقرة  وفقا 

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  ال�سترياد  )اأ( بلد 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  1 )ب(.  الفقرة  امل�سدر: 
كما تفر�ض الفقرة )ب( من املادة 8 من ال�سك الدويل للتعقب و�سم الأ�سلحة النارية امل�ستوردة 

ال�سترياد. بلد  على  التعرف  تتيح  بعلمة 

ال�سترياد؛ �سنة  )ب(  

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  1 )ب(  الفقرة  امل�سدر: 
يق�س���ي الربوتوك���ول بالإ�س���ارة اإىل �سنة ال�ست���رياد يف العلمة املو�سوعة عند ال�سترياد "حيثما 
اأمك���ن" فق���ط. كم���ا تقت�س���ي الفقرة )ب( من املادة 8 من ال�سك الدويل للتعقب و�سم الأ�سلحة 

اأمكن". "حيثما  ال�سترياد  تاريخ  بعلمة متّكن من حتديد  امل�ستوردة  النارية 
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�حيثما: )ج(
��كان���ت�العام���ة�املمي���زة�املوج���ودة�عل���ى�ال�س���اح�الناري�امل�س���تورد�ل�توفر�جميع� ’1‘

النموذجي؛� القانون� هذا� من� �7 املادة� الواردة�يف� املعلومات�
��اأو�كان�ال�ساح�الناري�ل�يحمل�اأي�عامة�مميزة�على�الإطاق؛�املعلومات�الواردة� ’2‘

النموذجي. القانون� هذا� من� �7 املادة� يف�

التعليق
اإلزامية اأحكام�

الربوتوكول. من� �8 املادة� من� �1)ب(� الفقرة� امل�سدر:�
تن����ص�الفق���رة��1)ب(�م���ن�امل���ادة��8من�الربوتوكول�عل���ى�و�سم�كل��ساح�ناري�م�ستورد�بعامة�
فريدة�وقت��س���نعه�اإذا�مل�يكن�يحمل�عامة�و�س���م�من�هذا�القبيل.�وي�س���ر�الدليل�الت�س���ريعي�
الأ�سا�سية� وال�سروط� تتفق� و�سم� الناري�عامة� ال�ساح� على� تو�سع� اأن� وجوب� اإىل� �)74 )الفقرة�
ال���واردة�يف�الفق���رة��1)اأ(�م���ن�امل���ادة��8م���ن�الربوتوك���ول،�اإذا�مل�يكن�يحملها�من�قبل.�وبعبارة�
اأخ���رى،�ف���اإن�العام���ات�الفري���دة�التي�ينبغي�و�سعها�على��ساح�ناري�ل�يحمل�بعد�عامة�و�سم�

ال�سنع. وقت� املطلوبة� املعلومات� الأقل،� على� ت�سمل،� اأن� يجب�
وت���رد�توجيه���ات�اختيارية�اإ�سافية�يف�الوحدة�05-�30املعنونة�"الو�سم�وحفظ�ال�سجات"�

ال�سغرة.� الأ�سلحة� ملراقبة� الدولية� املعاير� من�
واملتفجرات� والذخائر� النارية� الأ�سلحة� الأمريكية�ملكافحة��سنع� البلدان� اتفاقية� وتقت�سي�
وامل���واد�الأخ���رى�ذات�ال�سل���ة�والجت���ار�بها�ب�سورة�غر�م�سروع���ة�)الفقرة��1)ب((�من�املادة�
ا�سم� التعرف�على� تتيح� امل�ستوردة� النارية� الأ�سلحة� ال�ساد�سة(�و�سع�عامات�و�سم�منا�سبة�على�
�امل�ستورد�وعنوانه.�وبالإ�سافة�اإىل�عامات�الو�سم�املحددة�يف�الفقرات�الفرعية�من�)اأ(�اإىل�)ج(،
ح�سبم���ا�ين����ص�علي���ه�بروتوك���ول�الأ�سلح���ة�النارية،�ميك���ن�للدول�النظر�يف�ا�س���راط�و�سع�ا�سم�
امل�ستورد�اأو�هويته�و�سنة�ال�ستراد�على�ال�ساح�الناري�عند�ال�ستراد�)انظر�الفقرة��2من�املادة�
وتعقبها(.� النارية� الأ�سلحة� و�سم� ب�ساأن� الأمريكية� الدول� ملنظمة� النموذجية� الت�سريعات� من� �3

النقل�من�خمزونات�حكومية� وقت� ��الو�سم� -9 �املادة�
مدنية ا�ستعمالت� اإىل�

�تكف���ل�كل�وكال���ة�خدم���ات�عمومي���ة�تنقل��ساحا�ناريا�م���ن�خمزونات�حكومية�اإىل� -1
النقل. وقوع� قبل� املادة� هذه� من� �2 للفقرة� وفقا� الناري� ال�ساح� و�سَم� دائمة� مدنية� ا�ستعمالت�
�حتّدد�العامة�املميزة�املو�سوعة�على�كل��ساح�ناري�منقول�من�خمزونات�حكومية� -2
الدولة� بو�سفها� الدولة[� ا�سم� ]يُدرج� املادة� �1من�هذه� للفقرة� وفقا� دائمة� ا�ستعمالت�مدنية� اإىل�

النقل. فيها� يقع� التي�
اإىل� ح��ك��وم��ي��ة� خم���زون���ات� م���ن� ن��ق��ل��ه� امل�����راد� ال���ن���اري� ال�����س��اح� ك���ان� �حيثما� -3
ال��ع��ام��ة� ك��ان��ت� اأو� الإط�����اق� ع��ل��ى� مم��ي��زة� ع��ام��ة� ي��ح��م��ل� ل� دائ��م��ة� م��دن��ي��ة� ا���س��ت��ع��م��الت�
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ال��ن��اري  ال�����س��لح  و���س��م  ي��ت��م  ال��ت��ال��ي��ة,  امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ي��ع  ل ت�سمل  امل����وج����ودة   امل��م��ي��زة 
الآتية: باملعلومات 

ال�سنع؛ )اأ( بلد 
ال�سانع؛ )ب(  ا�سم 

الفريد. امل�سل�سل  )ج(   الرقم 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   8 املادة  من  )ج(   1 الفقرة  امل�سدر: 
والأ�سلح���ة  ال�سغ���رية  الأ�سلح���ة  تو�س���م  اأن  اأي�س���ا  للتعق���ب  ال���دويل  ال�س���ك  يقت�س���ي 
وغ���ري  دائم���ة  مدني���ة  ا�ستعم���الت  اإىل  حكومي���ة  خمزون���ات  م���ن  املنقول���ة  اخلفيف���ة 
ج���رى  الت���ي  الدول���ة  عل���ى  التع���رف  تتي���ح  بطريق���ة  التعق���ب,  تتي���ح  بطريق���ة  املو�سوم���ة 
 ,2008/51/EC رق���م  الأوروب���ي  املجل����ض  توجي���ه  يق�س���ي  كم���ا  خمزوناته���ا.  م���ن   النق���ل 
ل لتوجي���ه املجل����ض الأوروب���ي رقم EEC/91/477 ب�س���اأن مراقبة اقتن���اء الأ�سلحة وحيازتها  املع���دِّ
"اأن تكفل, وقت نقل �سلح ناري من  باأن على الدول الأع�ساء  )الفقرة 2 من املادة املنقحة 4( 
الدول  لكل  تتيح  منا�سبة  فريدة  بعلمة  و�سمه  دائمة,  مدنية  ا�ستعمالت  اإىل  خمزونات حكومية 

الناقل". البلد  على  تتعرف  اأن 

الدول مبوجبه حمل  لي�ض ثمة �سرط �سريح يف الربوتوكول تكفل  الفقرة 3,  وفيما يخ�ض 
الأ�سلح���ة الناري���ة املنقولة من خمزون���ات حكومية اإىل ا�ستعمالت مدنية دائمة علماٍت مميزة 
النارية  الأ�سلحة  اأّن جميع  اإىل افرتا�ض  يعود  ال�سبب يف ذلك قد  اأن  النقل. غري  بلد  اأخرى غري 
تك���ون مو�سوم���ة فع���ًل وق���ت ال�سن���ع اأو ال�ست���رياد )وفقا للفق���رة 1 )اأ( و)ب( من املادة 8 من 
الربوتوك���ول(. ويتع���ني عل���ى ال���دول اأن تكفل و�سم الأ�سلحة املراد نقله���ا من خمزونات حكومية 
الفقرة 88 من  نقلها )انظر  قبل  وا�سترياد منا�سبة  دائمة بعلمات �سنع  ا�ستعمالت مدنية  اإىل 
الدلي���ل الت�سريع���ي, والوح���دة 05-30 املعنون���ة "الو�سم وحفظ ال�سجلت" م���ن املعايري الدولية 

ال�سغرية(. الأ�سلحة  ملراقبة 

التدمري اأخرى غري  بطريقة  الت�سرف  وقت  10-  الو�سم  املادة 

1- تكف���ل ]يُ���درج ا�س���م ال�سلطة املخت�سة[ و�س���م اأّي �سلح ناري ]م�ساَدر اأو م�سبوط[ 
مت الت�سرف فيه بطريقة اأخرى غري التدمري طبقا للف�سل الثالث ع�سر من هذا القانون و�سمًا 

الت�سرف. وقوع  قبل  املادة  هذه  من   2 والفقرة  يتفق 

اأخرى  الت�سرف فيه بطريقة  ناري مت  املو�سوعة على �سلح  املميزة  العلمة  2- تكون 
املادة: هذه  من   1 للفقرة  وفقا  التدمري  غري 

)اأ( مطابقًة للمادة 11 من هذا القانون, حيثما كانت طريقة الت�سرف هي التعطيل؛
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ا�سُتخدمت طريقة  حيثما  القانون,  هذا  من   7 املادة  الواردة يف  للمعلومات  )ب( �ساملًة 
و: التعطيل  للت�سرف غري  اأخرى 

 ‘1’  كان���ت العلم���ة املمي���زة على ال�سلح الناري الذي �سيتم الت�سرف فيه ل تت�سمن 
القانون؛ هذا  من   7 املادة  الواردة يف  املعلومات  جميع 

‘2’  اأو كان ال�سلح الناري املراد الت�سرف فيه ل يحمل اأي علمة مميزة على الإطلق.

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   6 املادة  من   2 الفقرة  امل�سدر: 
تق�س���ي اتفاقي���ة البلدان الأمريكية ملكافح���ة �سنع الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد 
الدول علمات و�سم على كل  باأن ت�سع  بها ب�سورة غري م�سروعة  ال�سلة والجتار  الأخرى ذات 
اأو يتم  ر  اأو امل�سادرة التي احُتفظ بها لل�ستعمال الر�سمي )ومل تدمَّ الأ�سلحة النارية املحجوزة 

ال�ساد�سة(.  املادة  من  )ج(   1 )الفقرة  لذلك(  تبعا  فيها  الت�سرف 

الت�سرف  املراد  للأ�سلحة  بالن�سبة  املطلوبة  الو�سم  الربوتوكول طبيعة علمات  يحّدد  ول 
فيها. اإذ ين�ض فقط على اأن يكون قد �سدر اإذن ر�سمي بالت�سرف يف الأ�سلحة النارية امل�سادرة 
بطريق���ة اأخ���رى غ���ري التدم���ري, "�سريط���ة اأن تكون الأ�سلحة النارية قد و�سم���ت بعلمات", واأن 
لت )الفقرة 2 من امل���ادة 6(. وال�سرط املفرت�ض هنا هو  تك���ون طرائ���ق الت�س���رف فيه���ا قد �ُسجِّ
حم���ل الأ�سلح���ة لعلم���ة ممي���زة فريدة تت�سمن, على الأقل, ال�س���روط الواردة يف الفقرة 1 )اأ( 
م���ن امل���ادة 8, اأي ا�س���م ال�سان���ع وبلد اأو مكان ال�سنع والرق���م امل�سل�سل, مما يعني الإحالة اإىل 
علم���ة �سان���ع موج���ودة فع���ًل ل ا�سرتاط و�سع علمة و�س���م جديدة, اإل اإذا مل تكن ثمة علمة 

قبل. من  موجودة  مميزة 

ويف حال كانت طريقة الت�سرف هي التعطيل وكانت دولة ما ل تعترب ال�سلح الناري املعّطل 
التعطيل  ا�سرتاط دمغ علمة  النظر يف  للدول  الداخلي, فيجوز  قانونها  ناريا" مبوجب  "�سلحا 

الربوتوكول. من   9 املادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  عليه يف  من�سو�ض  هو  كما  الت�سرف  عند 

التعطيل وقت  11- الو�سم  ]املادة 

���ل �س���لح ناري وفقا للم���ادة 22 من هذا القانون واأ�سدرت ]يُدرج ا�سم  1- حيثم���ا عطِّ
ال�سلطة املخت�سة[ �سهادة تثبت التعطيل وفقا للمادة 23 من هذا القانون, يقوم ال�سخ�ض ]�سانع 
اأو �سخ�ض اآخر ماأذون له[ الذي عّطل ال�سلح الناري مبا يلي  اأو بائعها  اأو املتجر فيها  الأ�سلحة 
]اخليار  و/اأو  املادة[  للفقرة 2 من هذه  وفقا  املعّطل  ال�سلح  ]اخليار 1: دمغ علمة مرئية على 
2: كفال���ة و�س���م ال�س���لح الناري املعّطل من طرف ]خمترب فح�ض معتمد[[ وفقا ل� ]يُدرج عنوان 

الفح�ض[. الو�سم يف خمترب  لإجراءات  مة  املنظِّ القائمة  اللوائح  اأو  التقنية  املوا�سفات 
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التعليق
اإلزامي حكم 

تن�ض الفقرة الفرعية )ج( من املادة 9 من الربوتوكول على اأن ي�ستمل التحقق من تعطيل �سلح 
اأو  الناري,  ال�سلح  ُتدّون فيها واقعة تعطيل  اإ�سدار �سهادة  الهيئة املخت�سة على  ناري من جانب 
"عل���ى دم���غ ذل���ك ال�سلح بعلمة مرئي���ة بو�سوح عن هذه الواقعة". وهناك ممار�سة جيدة بهذا 
ال�س���اأن ت�س���ري اإىل وج���وب ا�س���رتاط �سهادة وكذا و�سع علمة منا�سبة. وميكن للدول الأع�ساء يف 
اللجن���ة الدولي���ة الدائم���ة لختبار الأ�سلح���ة النارية املحمولة اأن ت�سرتط و�سع علمة منا�سبة من 
جان���ب خمت���رب فح����ض معتمد قبل ت�سنيف ال�س���لح الناري باعتباره "�سلحا معّطل". ويف هذه 
تعطيل  يتوىّل  الذي  ال�سخ�ض  قيام  يكفي  اأخرى رمبا  دول  2. ويف  باخليار  الأخذ  احلالت, ميكن 
ال�سلح الناري بو�سم ال�سلح املعطل بالطريقة املنا�سبة. ويف هذه احلالة, ميكن الأخذ باخليار 1. 

2- وت�سري العلمة املميزة املو�سوعة على كل �سلح ناري معّطل وفق الفقرة 1 من هذه 
هذا القانون[.[ من   22 للمادة  ]وفقا  ل  ُعطِّ قد  الناري  ال�سلح  اأّن  اإىل  املادة 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   9 املادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 
�سهادة  اإ�سدار  التحقق,  اإطار عملية  املخت�سة, يف  الهيئة  يتعني على  اأنه  ين�ض هذا احلكم على 
اأو �سج���ل ُت���دّون في���ه واقع���ة تعطيل ال�سلح الناري, اأو دمغ ذل���ك ال�سلح بعلمة مرئية بو�سوح 

الواقعة. هذه  عن 

ويج���وز لل���دول اأي�س���ا اأن تنظ���ر يف اإدراج �سنة التعطيل وبل���د التعطيل يف علمة التعطيل 
ذلك. ي�سرتط  ل  الربوتوكول  اأن  رغم 
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ال�صجالت اخلام�س- حفظ  الف�صل 

التعليق
يتناول هذا الف�سل �سروط حفظ ال�سجلت وفقا للمادة 7 من الربوتوكول. وي�سرتط الربوتوكول 
باأجزائها  النارية وكذلك  بالأ�سلحة  املتعلقة  املعلومات  "ت�سمن الحتفاظ" ببع�ض  اأن  الدول  على 
ومكوناته���ا وذخريته���ا حيثم���ا يك���ون ذل���ك منا�سب���ا. غ���ري اأن الربوتوكول ل يحدد م���ا اإذا كان 
حف���ظ تل���ك ال�سج���لت يقع على عاتق الدولة نف�سها اأو على عاتق الأ�سخا�ض والكيانات القائمة 
بال�سناع���ة وال�ست���رياد والت�سدي���ر وم���ا اإىل ذل���ك. والأمر مرتوك لكل دولة لتق���ّرر ما اإذا كان 
حف���ظ ال�سج���لت يق���ع على عاتقها هي و/اأو على عاتق الأ�سخا�ض والكيانات القائمة بالأن�سطة 
ذات ال�سل���ة بالأ�سلح���ة الناري���ة. ويرد يف املرفق الأول )اعتبارات اإ�سافية( ن�ض مقرتح اإ�سايف 

الوطنية. ت�سريعاتهم  اإدراجه يف  النظر يف  الت�سريعات  ل�سائغي  ميكن 
تقع م�سوؤولية  باأول هما عندما  الأخذ  ينبغي  اثنني,  التالية خيارين  الأحكام  وتقدم م�ساريع 
حف���ظ ال�سج���لت عل���ى الدول���ة يف املق���ام الأول. ويف هذه احلالة, ي�سمل الت���زام الدولة بحفظ 
ال�سجلت ت�سجيَل تفا�سيل جميع الأ�سلحة النارية امل�سنوعة وجميع ال�سفقات املت�سلة بالأ�سلحة 
النارية. وينبغي الأخذ باخليار الثاين حيثما كانت امل�سوؤولية الأوىل عن حفظ ال�سجلت تقع على 
عات���ق الأ�سخا����ض القائم���ني, والكيانات القائمة, بالأن�سط���ة املت�سلة بالأ�سلحة النارية. ويف هذه 
الرتخي�ض  امل�ستقاة من طلبات  املعلومات  على  ال�سجلت  بحفظ  الدولة  التزام  يقت�سر  احلالة, 

التفتي�ض. وعمليات 
ول يت�سمن هذا الف�سل اأحكاما تتعلق بحفظ ال�سجلت املت�سلة بالأ�سلحة النارية املوجودة 
التعقب, رغم  ي�سهل  ال�سجلت مبا  �سامل حلفظ  اأي نظام  يت�سمن  اأن  وينبغي  الدولة.  يف حوزة 
اأن���ه لي����ض مذك���ورا على وج���ه التحديد يف الربوتوكول, �سجلٍت للمخزونات التي توجد يف حوزة 
بالأ�سلحة  املتعلقة  الوطنية  الت�سريعات  عادة يف  ترد  ل  الأحكام  اأن هذه  ورغم  وحركتها.  الدولة 
الناري���ة, ف���اإّن ال���دول ينبغي اأن تنظر يف اإدراج اأح���كام تتعلق بحفظ �سجلت الأ�سلحة املوجودة 
يف ح���وزة الدول���ة يف القوان���ني اأو املبادئ التوجيهية الإداري���ة املتعلقة بالدفاع وكتيبات اجلي�ض/

"الو�سم وحفظ ال�سجلت"  ال�سرطة التي تنظم اإدارة املخازن. وترد يف الوحدة 05-30 املعنونة 
املو�سوع. بهذا  تتعلق  اأخرى  اختيارية  توجيهات  ال�سغرية  الأ�سلحة  ملراقبة  الدولية  املعايري  من 

ال�صفقات األف- �صجالت 

النارية للأ�سلحة  الدولية  بال�سفقات  املتعلقة  12- املعلومات  املادة 
]اخلي���ار 1: يحتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي����ض[[ ]اخليار 2: كل م�ست���ورد اأو م�سّدر 
مرخ�ض له, ح�سب القت�ساء[ ب�سجلت بجميع الأ�سلحة النارية املنقولة مبوجب ترخي�ض مينح 

ذلك: القانون, مبا يف  لهذا  وفقا 
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الدولة[: ا�سم  ]يُدرج  من  النارية  الأ�سلحة  رت  �سدِّ )اأ( حيثما 
الت�سدير؛  اإذن  اأو  رخ�سة  اإ�سدار  تاريخ    ’1‘

الت�سدير؛ اإذن  اأو  رخ�سة  انق�ساء �سلحية  تاريخ    ’2‘
ال�سترياد؛ بلد    ’3‘

الدولة[: ا�سم  ]يُدرج  اإىل  النارية  الأ�سلحة  ا�سترياد  حيثما مت  )ب(  
ال�سترياد؛  اإذن  اأو  رخ�سة  اإ�سدار  تاريخ    ’1‘

ال�سترياد؛ اإذن  اأو  رخ�سة  انق�ساء �سلحية  تاريخ    ’2‘
الت�سدير؛ بلد    ’3‘

القانون؛ هذا  من   8 للمادة  وفقا  املو�سوعة  ال�سترياد  ‘4’  علمات 
)ج(   ]جميع التفا�سيل عن خط ال�سري الذي �سُيّتبع حتى الوجهة النهائية, مبا يف ذلك[ 

وخروج؛ دخول  موانئ  اأو  عبور  دول  اأّي 
)د(   ا�سم املتلقي النهائي )اإن كان خمتلفا عن امل�ستورد( ]تدرج املعلومات التالية ح�سب 
مقت�س���ى احل���ال: العنوان وبلد الإقامة واجلن�سي���ة بالن�سبة للأفراد, وا�سم ال�سخ�ض امل�سوؤول اأو 

احلكومات[؛ اأو  التجارية  للكيانات  بالن�سبة  املمثل 
الت�سنيف/الو�سف؛ مدرجة ح�سب  للت�سدير  املعدة  الأ�سلحة  )ه  (   كمية 

)و(    معلوم���ات و�سفي���ة اإ�سافي���ة؛ ح�سب القت�ساء مثل ]تدرج املعلومات التالية ح�سبما 
هو مطلوب اأو منا�سب: الأرقام امل�سل�سلة وطول املا�سورة والطول الإجمايل والأثر وعدد الطلقات 

الر�سا�ض[. ونوع  والقوة  وال�سرعة  والعيار 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  من  الفرعية )ب(  الفقرة  امل�سدر: 

الدولية  بال�سفقات  املتعلقة  13-  املعلومات   املادة 
والذخرية واملكونات  للأجزاء 

]اخلي���ار 1: يحتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي����ض[[ ]اخليار 2: كل م�ست���ورد اأو م�سّدر 
مرخ�ض له, ح�سب القت�ساء[ ب�سجلت بجميع الأجزاء واملكونات و/اأو الذخرية املنقولة مبوجب 

ذلك: القانون, مبا يف  لهذا  وفقا  ترخي�ض مينح 

الدولة[: ا�سم  ]يُدرج  من  الذخرية  و/اأو  واملكونات  الأجزاء  رت  �سدِّ )اأ( حيثما 
الت�سدير؛  اإذن  اأو  رخ�سة  اإ�سدار  تاريخ    ’1‘

الت�سدير؛ اإذن  اأو  رخ�سة  انق�ساء �سلحية  تاريخ    ’2‘
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ال�سترياد؛ بلد    ’3‘
الدولة[: ا�سم  ]يُدرج  اإىل  الذخرية  و/اأو  واملكونات  الأجزاء  ا�سترياد  حيثما مت  )ب(  

ال�سترياد؛ اإذن  اأو  رخ�سة  اإ�سدار  تاريخ    ’1‘
ال�سترياد؛ اإذن  اأو  رخ�سة  انق�ساء �سلحية  تاريخ    ’2‘

الت�سدير؛ بلد    ’3‘
)ج(   ]جميع التفا�سيل عن خط ال�سري الذي �سيتَّبع حتى الوجهة النهائية, مبا يف ذلك[ 

وخروج؛ دخول  موانئ  اأو  عبور  دول  اأّي 
)د(    ا�س���م املتلق���ي النهائ���ي )اإن كان خمتلف���ا عن امل�ست���ورد( ]تدرج املعلومات التالية 
ح�سب مقت�سى احلال: العنوان وبلد الإقامة واجلن�سية بالن�سبة للأفراد, وا�سم ال�سخ�ض امل�سوؤول 

احلكومات[؛ اأو  التجارية  للكيانات  بالن�سبة  املمثل  اأو 
)ه (   كمية الأجزاء واملكونات و/اأو الذخرية املعدة للت�سدير مدرجة ح�سب الت�سنيف/

الو�سف؛
)و(    معلوم���ات و�سفي���ة اإ�سافي���ة؛ ح�س���ب القت�ساء مثل ]تدرج املعلومات التالية ح�سب 

الر�سا�ض[. ونوع  والقوة  وال�سرعة  العيار  احلال:  يقت�سيه  ما 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  من  الفرعية )ب(  الفقرة  امل�سدر: 
يج���ب عل���ى ال���دول, حيثم���ا كانت الأ�سن���اف امل�سّدرة عبارة ع���ن اأجزاء ومكون���ات اأو ذخرية, 

الربوتوكول(. من  )املادة 7  منا�سبا وممكنا".  ذلك  يكون  "حيثما  املعلومات  بهذه  الحتفاظ 

والت�صرف ال�صنع  باء- �صجالت 

امل�سنوعة بالأ�سناف  املتعلقة  14-  املعلومات  املادة 

]اخلي���ار 1: يحتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض[[ ]اخلي���ار 2: كل �سان���ع[ ب�سجلت بجميع 
ذلك: القانون, مبا يف  هذا  امل�سنوعة مبقت�سى  الأ�سناف 

ذلك: ناري م�سنوع, مبا يف  �سلح  لكل  و�سف  )اأ(    
القانون؛ هذا  من   7 للمادة  وفقا  ال�سنع  وقت  املو�سوعة  الو�سم  ‘1’  علمات 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 
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يقت�سي هذا احلكم حفظ �سجل بعلمات الو�سم املنا�سبة التي تقت�سيها املادة 8 من الربوتوكول 
ال�سنع(.  وقت  املو�سوعة  الو�سم  ذلك علمات  )مبا يف 

ال�سانع؛ ا�سم/هوية    ’2‘
امل�سنوع؛ الناري  ال�سلح  ‘3’  طراز 

امل�سنوع؛ الناري  ال�سلح  ‘4’  منوذج 
امل�سنوعة؛ النارية  الأ�سلحة  كمية/عدد    ’5‘

ناري م�سنوع؛ �سلح  لكل  امل�سل�سل  الرقم    ’6‘
ناري م�سنوع؛ �سلح  كل  عيار    ’7‘

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  امل�سدر: 
يقت�س���ي ه���ذا احلك���م الحتفاظ باملعلومات ذات ال�سلة بالأ�سلحة النارية "اللزمة لقتفاء اأثر" 
الأ�سلحة النارية امل�سنوعة اأو املتجر بها ب�سورة غري م�سروعة "وحتديد ماهيتها". وهو ل يحدد 
"اللزمة" لقتفاء  اأو �ستعترب من املعلومات  طبيعة املعلومات )غري علمات الو�سم( التي تعترب 
اأث���ر الأ�سلح���ة غ���ري امل�سروعة وحتديد ماهيتها, على اأن التفا�سيل ال�سابقة املحددة يف الفقرات 
الأ�سلحة غري  ماهية  لتحديد  اللزمة  املعلومات  من  الأدنى  احلّد  ‘5’ هي  اإىل   ’2‘ من  الفرعية 

ذلك. تقرير  الدول يف  اإىل  يرجع  الأمر  لكن  امل�سروعة, 
وت�ستعمل منظومة الإنرتبول لتتبع الأ�سلحة النارية طول املا�سورة وعدد الطلقات باعتبارها 
خ�سائ����ض اإ�سافي���ة حم���ددة للماهية, ولعل الدول تنظر اأي�سا يف ا�سرتاط اأن يحتفظ ال�سانعون 
ب�سج���لت به���ذه املعلوم���ات. غ���ري اأن هذه املعلومات ل تكون دائما منا�سب���ة اأو مفيدة فيما يتعلق 
ببع����ض اأن���واع الأ�سلح���ة. فع���دد الطلقات, على �سبيل املثال, اأداة تعريف جيدة باأ�سلحة نارية مثل 
د وقت ال�سنع, ولكنه لي�ض كذلك بالن�سبة لكثري من الأنواع الأخرى التي ميكن  امل�سد�سات لأنه يحدَّ
اأن ت�ستخدم خمازن طلقات منف�سلة خمتلفة ال�سعة )انظر الفقرة 125 من الدليل الت�سريعي(.

ذلك: امل�سنوعة, مبا يف  الذخرية  كل  و�سف  )ب(  
ال�سنع؛[ وقت  املو�سوعة  الو�سم  ] ‘1’ علمات 

ال�سانع؛ ا�سم/هوية    ’2‘
امل�سنوعة؛ الذخرية  نوع    ’3‘

امل�سنوعة؛ الذخرية  كمية    ’4‘
اأمكن؛ اإن  ال�سنع,  تاريخ    ’5‘

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول من   7 املادة  امل�سدر: 
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تقت�سي املادة 7 عدم الحتفاظ باملعلومات "اللزمة لقتفاء اأثر" الذخرية "وحتديد ماهيتها" اإل 
"حيثما يكون ذلك منا�سبا وممكنا". وهي ل حتدد طبيعة املعلومات )غري علمات الو�سم( التي 
بها ب�سورة  املتجر  اأو  امل�سنوعة  الذخرية  اأثر  "اللزمة" لقتفاء  املعلومات  �ستعترب من  اأو  تعترب 
غ���ري م�سروع���ة وحتدي���د ماهيتها, عل���ى اأن التفا�سيل ال�سابقة املحددة يف الفقرات الفرعية من 
‘2’ اإىل ‘4’ هي احلد الأدنى من املعلومات اللزمة لتحديد ماهية تلك الذخرية غري امل�سروعة, 

ذلك. تقرير  الدول يف  اإىل  يرجع  الأمر  لكن 
ول �سل���ة للفق���رة الفرعي���ة )ب( ‘1’ باملو�س���وع اإل حيثما ا�سرتط���ت الدول و�سم الذخرية 
)انظر املرفق الأول )املادة 26( للطلع على الن�ض املقرتح حول "و�سم الذخرية وقت ال�سنع"(.

ذلك: امل�سنوعة, مبا يف  واملكونات  الأجزاء  و�سف جلميع  )ج(   
ال�سنع؛[ وقت  املو�سوعة  الو�سم  ]‘1’ علمات 

ال�سانع؛ ا�سم/هوية    ’2‘
امل�سنوعة؛ واملكونات  الأجزاء  نوع    ’3‘

امل�سنوعة؛ واملكونات  الأجزاء  كمية    ’4‘
اأمكن. اإن  ال�سنع,  تاريخ    ’5‘

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  امل�سدر: 
واملكونات وحتديد  الأجزاء  اأثر  "اللزمة لقتفاء  باملعلومات  يق�سي هذا احلكم بعدم الحتفاظ 
"حيثما يكون ذلك منا�سبا وممكنا". وهو ل يحدد طبيعة املعلومات )غري علمات  ماهيتها" اإل 
الو�سم( التي تعترب اأو �ستعترب من املعلومات "اللزمة" لقتفاء اأثر الأجزاء واملكونات امل�سنوعة 
اأو املتجر بها ب�سورة غري م�سروعة وحتديد ماهيتها. على اأنه ميكن القول اإن التفا�سيل ال�سابقة 

واملكونات. الأجزاء  تلك  ماهية  لتحديد  لزمة   ’4‘ اإىل   ’2‘ من  الفرعية  الفقرات  املحددة يف 
ول �سل���ة للفق���رة الفرعي���ة )ج( ‘1’ باملو�س���وع اإل حيثما ا�سرتطت ال���دول و�سم الأجزاء 
واملكونات )انظر املرفق الأول )املادة 23( بالن�سبة للن�ض املقرتح عن "و�سم الأجزاء واملكونات 

ال�سنع"(. وقت 

فيها  املت�سرف  النارية  بالأ�سلحة  املتعلقة  15- املعلومات   املادة 
التدمري اأخرى غري  بطريقة 

حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م الهيئة املخت�سة[ ب�سجلت بكل �سلح ناري مو�سوع الت�سرف طبقا 
الت�سرف. ذلك طريقة  القانون[, مبا يف  هذا  من  ع�سر  الثالث  ]للف�سل 

التعليق
اإلزامي حكم 
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الربوتوكول. من   6 املادة  من   2 الفقرة  امل�سدر: 
ل ي�سرتط الربوتوكول ت�سجيل معلومات اأخرى غري طريقة الت�سرف فيما يتعلق بالأ�سلحة النارية 
املت�سرف فيها بطريقة اأخرى غري التدمري )الفقرة 2 من املادة 6(. لكن الفقرة 2 من املادة 6 
تن�ض اأي�سا على وجوب و�سم الأ�سلحة النارية املت�سرف فيها بالطريقة املنا�سبة, وهو ما ين�ض 
تلك  تفا�سيل  الدول  ت�سجل  اأن  املنطقي  ومن  النموذجي.  القانون  املادة 9 من هذا  م�سروع  عليه 
دة للماهية فيما يتعلق بال�سلح الناري عند الت�سرف  العلمات وكذلك املعلومات الأخرى املحدِّ
في���ه. وبن���اء عل���ى ذلك, ميكن للدول النظر يف احلفاظ على �سجلت باملعلومات التالية املتعلقة 

التدمري: اأخرى غري  بطريقة  فيها  املت�سرف  النارية  بالأ�سلحة 
و�سف كل �سلح ناري مت�سرف فيه, مبا يف ذلك الطراز والنموذج والعيار وا�سم  )اأ( 

الو�سم؛ وجميع علمات  امل�سل�سل  والرقم  ال�سانع 
الت�سرف؛ تاريخ  )ب( 

الت�سرف. اأ�سباب  )ج( 
وميك���ن, تبع���ا للولي���ة الق�سائية, اأن ي���رد اللتزام بت�سجيل املعلوم���ات املتعلقة بالأ�سلحة 
الناري���ة املت�س���رف فيه���ا بطريقة اأخرى غري التدمري يف الأحكام اجلنائية واأن حتتفظ ال�سرطة 

املعلومات. بتلك  املخت�سة  الهيئة  من  بدل 

التدمري اأخرى غري  بطريقة  فيها  املت�سرف  بالذخرية  املتعلقة  16-  املعلومات  املادة 
حتتفظ ]يُدرج ا�سم الهيئة املخت�سة[ ب�سجلت بجميع الذخائر مو�سوع الت�سرف طبقا   

الت�سرف. ذلك طريقة  القانون[, مبا يف  هذا  من  ع�سر  الثالث  ]للف�سل 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   6 املادة  من   2 الفقرة  امل�سدر: 
ل ي�س���رتط الربوتوك���ول ت�سجي���ل معلوم���ات اأخرى غ���ري طريقة الت�سرف فيم���ا يتعلق بالذخرية 
املت�س���رف فيه���ا بطريق���ة اأخ���رى غري التدمري )الفقرة 2 من امل���ادة 6(. ومع ذلك, لعل الدول 
دة للماهية فيما يتعلق بالذخرية عند  ت�سجل تفا�سيل اأي علمات وكذا اأي معلومات اأخرى حمدِّ

ذلك: فيها, مبا يف  الت�سرف 
و�سف الذخرية املت�سرف فيها, مبا يف ذلك النوع ورقم املجموعة وا�سم ال�سانع  )اأ( 

الو�سم؛ وجميع علمات  امل�سل�سل  والرقم 
الت�سرف؛ تاريخ  )ب( 

الت�سرف؛ اأ�سباب  )ج( 
فيها. املت�سرف  الذخرية  كمية  )د( 
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ومكّوناتها واأجزائها  النارية  بالأ�سلحة  املتعلقة  17-  املعلومات   املادة 
وامل�سادرة امل�سبوطة  وذخريتها 

حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م الهيئ���ة املخت�س���ة[ ب�سجلت ب���كل �سلح ناري اأو ج���زء اأو مكّون اأو 
ذخ���رية مو�س���وع �سب���ط اأو م�س���ادرة طبقا ]للف�سل الثالث ع�سر م���ن هذا القانون النموذجي[, 

التالية: املعلومات  ذلك  مبا يف 

وامل�سادرة؛ ال�سبط  )اأ( تاريخ 
وامل�سادرة؛ ال�سبط  �سبب  )ب(  

بط لدي���ه اأو �سودر منه �سلح ناري اأو جزء اأو  )ج(   ا�س���م وعن���وان ال�سخ����ض ال���ذي �سُ
اأو ذخرية؛ مكّون 

)د(   و�سف لكل �سلح ناري م�سبوط اأو م�سادر, حيثما كان ال�سنف امل�سبوط �سلحا 
ذلك: ناريا, مبا يف 

الطراز؛   ’1‘
النموذج؛   ’2‘

العيار؛   ’3‘
ال�سانع؛ ا�سم    ’4‘

امل�سل�سل؛ الرقم    ’5‘
العلمات؛ ‘6’  جميع 

)ه��� (    و�س���ف ل���كل ج���زء اأو مك���ّون م�سبوط اأو م�سادر, حيثم���ا كان ال�سنف امل�سبوط 
ذلك: مكّونا, مبا يف  اأو  جزءا 

املكّون؛ اأو  اجلزء  نوع    ’1‘
ال�سانع؛ ا�سم    ’2‘

العلمات؛ ‘3’  جميع 
)و(    و�سف لكل الذخائر امل�سبوطة اأو امل�سادرة, حيثما كان العن�سر امل�سبوط ذخرية, 

ذلك: مبا يف 
الذخرية؛ نوع    ’1‘

املجموعة؛ رقم    ’2‘
ال�سانع؛ ا�سم    ’3‘

العلمات؛ ‘4’  جميع 
اأخرى.[ ])ز( معلومات 
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التعليق
الربوتوكول. من   6 املادة  امل�سدر: 

حتي���ل امل���ادة 6 م���ن الربوتوك���ول �سراح���ة اإىل املادة 12 م���ن التفاقية, ومن ث���م ت�سري بو�سوح 
اإىل اأّن ه���ذا احلك���م متّم���م للنظام العادي لل�سبط وامل�سادرة, حيث تعطي ال�سلطات الق�سائية 
اأو املّدع���ون العام���ون الأم���ر بال�سب���ط اأو امل�سادرة وعليه فاإن ت�سجي���ل هذه الإجراءات ل ميكن 
اإل اأن يك���ون اإلزامي���ا. ول يت�سم���ن الربوتوك���ول اأو التفاقي���ة اإ�س���ارة دقيق���ة اإىل طبيع���ة ون���وع 
املعلوم���ات ال���لزم ت�سجيله���ا, لك���ن ال�سيغة املقرتحة اأعله تتيح قائم���ة �ساملة بالتفا�سيل التي 
�ست�سّه���ل التع���ّرف واقتف���اء الأث���ر كما تق�س���ي بذلك الفقرة 2 من امل���ادة 12 من التفاقية. ويف 
بع����ض الولي���ات الق�سائي���ة, قد ل تدَرج اللوائ���ح املتعلقة بال�سجلت الإدارية لل�سرطة وم�سادرة 
الأحكام  اإدراج هذه  للدول  النارية, وميكن  بالأ�سلحة  املتعلقة  الوطنية  الت�سريعات   املوجودات يف 

اآخر. مكان  يف 

لة املعطَّ النارية  بالأ�سلحة  املتعلقة  18-  املعلومات  ]املادة 

حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م الهيئة املخت�س���ة[ ب�سجلت جلميع طلب���ات الرتخي�ض بتعطيل   -1
التالية: املعلومات  ذلك  القانون, مبا يف  هذا  من   21 للمادة  وفقا  املقدمة  النارية  الأ�سلحة 

]قانوين/مرخ�ض له[ لل�سلح  اأّن ال�سخ�ض الذي يطلب التعطيل مالك  )اأ( دليل يثبت 
الناري؛

الناري؛ لل�سلح  له[  ]القانوين/املرخ�ض  املالك  ا�سم  )ب(  
الناري؛ لل�سلح  له[  ]القانوين/املرخ�ض  املالك  �سكن  عنوان  )ج(    
ذلك: ل, مبا يف  املعطَّ الناري  ال�سلح  عن  مف�سلة  معلومات  )د(    

الطراز؛   ’1‘
النموذج؛   ’2‘

العيار؛   ’3‘
ال�سانع؛ ا�سم    ’4‘

امل�سل�سل؛ الرقم    ’5‘
العلمات. ‘6’  جميع 

للمادة 21 من  وفقا  ناري  بتعطيل �سلح  املخت�سة[  الهيئة  ا�سم  ]يُدرج  ترّخ�ض  حيثما   -2
ب�سجلت: املخت�سة[  الهيئة  ا�سم  ]يُدرج  القانون, حتتفظ  هذا 

)اأ( لل�سه���ادة الت���ي اأ�سدرته���ا ]يُ���درج ا�سم الهيئة املخت�س���ة[ وفقا للمادة 23 من هذا 
القانون؛
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)ب(  اأو علمات الو�سم املو�سوعة على ال�سلح املعّطل وفقا للمادة 11 من هذا القانون.[

التعليق
الربوتوكول. من   9 املادة  امل�سدر: 

تقت�س���ي الفق���رة الفرعي���ة )ج( م���ن املادة 9 من الربوتوكول الحتفاظ ب� "�سهادة اأو �سجل تدّون 
الأ�سلحة  واإذا اختارت دولة ما و�سم  التحقق.  اإطار عملية  الناري" يف  ال�سلح  واقعة تعطيل  فيه 
للعلمة,  ب�سجل  ينبغي الحتفاظ  للتعطيل,  اأو �سجلت  ب�سهادات  املعّطلة بدل الحتفاظ  النارية 
رغم اأن الربوتوكول ل يق�سي �سراحة بذلك. وميكن الحتفاظ بتلك ال�سجلت باعتبارها �سمانة 
اإ�سافي���ة ملن���ع اإع���ادة الت�سغيل غ���ري امل�سروعة. وهذا من �ساأنه اأن ي�ساعد يف اقتفاء اأثر الأ�سلحة 

الت�سريعي(. الدليل  من   130 )الفقرة  ت�سغيلها  اأعيد  التي  النارية 

الإدارية ال�صروط  جيم- 

ال�سجلت 19-  مدة حفظ  املادة 
حتفظ جميع ال�سجلت طبقا لهذا القانون/اجلزء ملدة ل تقل عن ]...[ �سنوات/�سنة ابتداء 

املعلومات.  تلك  ت�سجيل  تاريخ  من 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   7 املادة  امل�سدر: 
يق�س���ي ه���ذا احلك���م ب���اأن ت�سمن ال���دول الحتفاظ ملدة "ل تقل عن ع�س���ر �سنوات" بال�سجلت 

ماهيتها. امل�سروعة وحتديد  الأ�سلحة غري  اأثر  لقتفاء  اللزمة 

ال�سياغة ملحظة حول 
هنا: مراعاتهما  يتعني  نقطتان  ثمة 

الدول  ت�سمن  باأن  التحديد  الربوتوكول على وجه  يق�سي  التي  الوحيدة  املعلومات  )اأ( 
احلفاظ عليها هي علمات الو�سم )الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 7(, ولذلك يتعنّي التن�سي�ض 
على �سرط اإلزامي بحفظ �سجلت علمات الو�سم ملدة ل تقل عن ع�سر �سنوات. غري اأن املادة 
7 ت�سرتط اأي�سا الحتفاظ باملعلومات "اللزمة لقتفاء اأثر" الأ�سلحة النارية "وحتديد ماهيتها" 
مل���دة ع�س���ر �سن���وات. وتبعا لذلك, يجب ت�سجي���ل اأي معلومات تعتربها الدول الأطراف, مبوجب 

ع�سر �سنوات. تقل عن  ل  ملدة  "اللزمة"  املعلومات  من  الوطنية,  ت�سريعاتها 
ين����ض ال�س���ك ال���دويل للتعق���ب )الفق���رة 12 )اأ(( على اأّن ال�سج���لت املت�سلة  )ب( 
بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة حُتَفظ "لأجل غري م�سمى", على اأنه يتعني حفظ �سجلت 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       32

 20 تقل عن  ل  ملدة  الأخرى  ال�سجلت  وكل  �سنة,   30 يقل عن  ل  لأَجل  الأحوال  كل  الت�سنيع يف 
�سن���ة. وين����ض برنام���ج العمل ملنع الجتار غري امل�سروع بالأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة 
ب���كل جوانب���ه ومكافح���ة ذلك الجتار والق�ساء علي���ه )الفقرة 9 من الف�سل الثاين( على حفظ 
ال�سجلت املتعلقة ب�سنع الأ�سلحة النارية والأ�سلحة اخلفيفة "لأطول مدة ممكنة". وتن�ض وثيقة 
الثاين-  )الق�سم  اخلفيفة  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ب�ساأن  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة 
)ج(( واملبادئ التوجيهية لفا�سنار ب�ساأن اأف�سل املمار�سات يف جمال ت�سدير الأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلحة اخلفيفة )الفقرة 2 )ج(( على اأّن �سجلت خمزونات ال�سناع من الأ�سلحة ال�سغرية 
يج���ب اأن حُتَف���ظ "لأط���ول مدة ممكنة". ونظرا لكون الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة, مبا 
اأثرها,  اقتفاء  لتي�سري  ال�سجلت  واأهمية حفظ  رة  املعمِّ الأ�سناف  النارية, من  الأ�سلحة  يف ذلك 

م�سمى. اأجل غري  اإىل  ال�سجلت  ي�ستح�سن حفظ  اأّنه  املمار�سات  اأف�سل  من  ي�ستفاد 

ويج���وز اأن تنظ���ر ال���دول يف اإدراج اأح���كام تق�س���ي بحفظ ال�سجلت مل���دة اأطول مما هو 
التالية: املقرتحة  لل�سيغة  وفقا  للربوتوكول,  وفقا  مفرو�ض 

1 اخليار 
حتف���ظ جمي���ع ال�سج���لت وفق���ا لهذا القانون/اجلزء لأجل غري م�سم���ى ابتداء من تاريخ 

املعلومات. تلك  ت�سجيل 

التعليق
للتعقب. الدويل  ال�سك  من  )اأ(   12 الفقرة  امل�سدر: 

2 اخليار 
القانون/اجلزء لأطول مدة ممكنة, وملدة ل تقل عن  حتفظ جميع �سجلت الت�سنيع وفقا لهذا 
ثلث���ني �سن���ة, وجمي���ع ال�سج���لت الأخرى املطلوبة وفقا لهذا القانون/اجل���زء ملدة ل تقل عن ع�سرين 

املعلومات. تلك  ت�سجيل  تاريخ  من  ابتداء  �سنة 

التعليق
امل�س���در: الفق���رة 12 )اأ( م���ن ال�س���ك ال���دويل للتعق���ب؛ وبرنام���ج عمل الأمم املتح���دة املتعلق 
بالأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلح���ة اخلفيفة )الفقرة 9 م���ن الف�سل الثاين(؛ ووثيقة منظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا ب�ساأن الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة )الق�سم الثاين-)ج((؛ واملبادئ 

2 )ج((. )الفقرة  املمار�سات  اأف�سل  ب�ساأن  لفا�سنار  التوجيهية 
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النارية الأ�صلحة  ال�صاد�س- تعطيل  ]الف�صل 

التعليق
ل تك���ون م�ساري���ع الأح���كام ه���ذه ب�ساأن التعطيل �سرورية وذات �سلة باملو�سوع اإل اإذا كانت دولة 

ناريا". "�سلحا  املعّطل  الناري  ال�سلح  تعترب  ل  ما 

وت�سمح العديد من الدول بامتلك )وعر�ض( الأ�سلحة النارية املعطلة من قبل هواة جمعها 
املعطلة ل�سوابط  النارية  الأ�سلحة  البنادق وغريها. وغالبا ما تخ�سع مثل هذه  ونوادي  واملتاحف 
اأق���ل. ول�سم���ان ع���دم نقل الأ�سلحة الناري���ة املعطلة اإىل وجهات غري م�سروع���ة واإعادة ت�سغيلها, 
للت�سغيل )الفقرة  الأ�سا�سية غري قابلة ب�سفة دائمة  الأجزاء  باأن جُتعل جميع  يق�سي الربوتوكول 
الفرعي���ة )اأ( م���ن امل���ادة 9 م���ن الربوتوكول(. وعند �سياغة الت�سريع���ات املتعلقة بهذا املو�سوع, 
يج���ب عل���ى ال���دول النظر يف الظروف التي �ست�سمح فيه���ا بحيازة اأ�سلحة معطلة. وبعد اأن حتدد 
تنظم  اأن  عليها  يجب  م�سروعة,  املعطلة  النارية  الأ�سلحة  فيها حيازة  تكون  التي  الظروف  الدولة 

الوطني(. ال�سعيد  على  التعطيل  معايري  على  اأمثلة  عدة  الثالث  املرفق  )يقدم  التعطيل  طريقة 

نارية" يف  "اأ�سلحة  املعطلة  النارية  الأ�سلحة  تعترب  التي ل  الدول  الربوتوكول من  ويقت�سي 
اأّن  ومع  املعطلة.  للأ�سلحة  امل�سروع  الت�سغيل غري  اإعادة  ملنع  تدابري  تعتمد  اأن  الداخلية  قوانينها 
مبداأ منع اإعادة الت�سغيل اإلزامي مبوجب الربوتوكول, فاإن الربوتوكول ل يبني التدابري التي ينبغي 
للدول اتخاذها اأو اعتمادها, لكنه يقدم بدل ذلك مبادئ عامة اإلزامية يتعني تطبيقها على تلك 
قانونها  نارية" مبوجب  "اأ�سلحة  املعطلة  النارية  الأ�سلحة  تعترب  ل  الدول  كانت  وحيثما  التدابري. 
الوطني )بحيث ل تندرج الأ�سلحة النارية املعطلة �سمن التدابري الرقابية الوطنية(, يتعني عليها 
اعتم���اد م�ساري���ع الأح���كام املن�سو����ض عليها يف هذا الف�سل من اأجل �سمان ات�ساقها مع مبادئ 
الربوتوك���ول واأهداف���ه. ويتع���ني على الدول اأي�سا ا�ستعرا�ض واعتماد الأحكام الواردة يف م�سروع 
امل���ادة 11 )الو�س���م وق���ت التعطيل( )الف�س���ل الرابع(, وم�سروع امل���ادة 18 )املعلومات املتعلقة 
بالأ�سلح���ة الناري���ة املعطل���ة( )الف�س���ل اخلام�ض(, وم�سروع امل���ادة 38 )التعطيل غري امل�سروع( 

النموذجي. القانون  هذا  من  ع�سر(  احلادي  )الف�سل 

اإذن دون  ناري  �سلح  تعطيل  20-  حظر  ]املادة 

ما مل: ناري  �سلح  تعطيل  ل�سخ�ض  يجوز  ل 
ال�سخ�ض: ذلك  )اأ( يكن 

القانون؛ هذا  من  الثالث  للف�سل  وفقا  النارية  الأ�سلحة  ب�سنع  له  ‘1’  مرخ�سا 
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املخت�سة[؛ الهيئة  ا�سم  ]يُدرج  من  النارية  الأ�سلحة  بتعطيل  له  ماأذونا  اأو    ’2‘
)ب(   ]اأذنت/وافق���ت[ ]يُ���درج ا�س���م الهيئة املخت�سة[ على وجه التحديد ب�/على تعطيل 

القانون.[ هذا  من   21 للمادة  وفقا  الناري  ال�سلح 

التعليق
ل ي�س���رتط الربوتوك���ول تعطي���ل الأ�سلحة النارية من قبل اأ�سخا�ض ذوي مهارات خا�سة وماأذون 
له���م بذل���ك. غ���ري اأّن تعطي���ل �سلح ناري ب�سفة دائمة يتطل���ب قدرا معينا من املهارات التقنية 
والدراية بالأ�سلحة النارية. وبناء على ذلك, ي�ستفاد من املمار�سات اجليدة اأنه ينبغي األ ي�سمح 

وبائعيها. الأ�سلحة  �سانعي  مثل  املوؤهلني,  للأ�سخا�ض  �سوى  العمل  بهذا  بالقيام 

ناري  �سلح  بتعطيل  امل�سبق  21-  الإذن  ]املادة 

1- يق���دم كل �سخ����ض يرغ���ب يف تعطي���ل �س���لح ناري طلب���ا اإىل ]يُ���درج ا�سم الهيئة 
الناري. ال�سلح  بتعطيل  اإذن  على  للح�سول  املخت�سة[ 

التالية: املعلومات  ناري  �سلح  تعطيل  2- ي�سمل طلب 

الناري؛ لل�سلح  له  املرخ�ض  املالك  )اأ( ا�سم 
الناري؛ لل�سلح  له  املرخ�ض  املالك  �سكن  عنوان  )ب(  

الناري؛ ال�سلح  �سيعطل  الذي  ال�سخ�ض  ا�سم  )ج(    
)د(    الدلي���ل عل���ى اأّن ال�سخ����ض ال���ذي �سيعط���ل ال�سلح الن���اري مرخ�ض له بت�سنيع 

النارية؛ الأ�سلحة  بتعطيل  له  ماأذون  اأو  القانون  هذا  من  الثالث  للف�سل  وفقا  النارية  الأ�سلحة 
ذلك: التعطيل, مبا يف  مو�سوع  النارية  الأ�سلحة  عن  مف�سلة  معلومات  )ه (   

الطراز؛   ’1‘
النموذج؛   ’2‘

العيار؛   ’3‘
ال�سانع؛ ا�سم    ’4‘

امل�سل�سل؛ الرقم    ’5‘
العلمات. ‘6’  جميع 

3- يعط���ل ال�س���لح الن���اري مو�س���وع طل���ب التعطيل خ���لل ]...[ يوما/اأيام من تاريخ 
الناري.[ ال�سلح  بتعطيل  اإذن  اإ�سدار 
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التعليق
ل يقت�سي الربوتوكول طلب موافقة م�سبقة من الهيئة املخت�سة قبل تعطيل �سلح ناري. لكن من 
�س���اأن ا�س���رتاط احل�س���ول عل���ى اإذن م�سبق من الهيئة املخت�سة, يف اإطار عملية تعطيل الأ�سلحة 

املعطلة. النارية  الأ�سلحة  م�سار  تتبع  على  الهيئة  م�ساعدة  النارية, 

التعطيل 22-  طريقة  ]املادة 
ناري: ل�سلح  تعطيل  كل 

الناري: ال�سلح  من  الأ�سا�سية  الأجزاء  يجعل جميع  )اأ(  
للت�سغيل؛ دائمة  ب�سفة  قابلة  ‘1’  غري 

 ‘2’  غري قابلة للن زع اأو التبديل اأو التعديل على نحو من �ساأنه اأن ي�سمح باإعادة ت�سغيل 
الناري؛ ال�سلح 

التعليق
الربوتوكول. من   9 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 

م���ن ب���ني املب���ادئ العام���ة التي اأقّرها الربوتوكول اأنه "يتعنّي جعل جمي���ع الأجزاء الأ�سا�سية من 
التعديل  اأو  التبديل  اأو  للن زع  للت�سغيل وغري قابلة  ل غري قابلة ب�سفة دائمة  املعطَّ الناري  ال�سلح 
عل���ى نح���و م���ن �ساأن���ه اأن ي�سمح باإعادة ت�سغيل ال�سلح الناري ب���اأي طريقة من الطرق". ويجب 
ين�ض  املنوال,  نف�ض  املبداأ. وعلى  بهذا  بها  التعطيل اخلا�سة  وفاء معايري  ت�سمن  اأن  الدول  على 
ل لتوجيه املجل�ض الأوروبي رقم EEC/91/477 ب�ساأن  توجيه اجلماعة الأوروبية EC/2008/51 املعدِّ
مراقب���ة اقتن���اء الأ�سلح���ة وحيازتها, عل���ى اأّن "الأ�سلحة النارية" ل ت�سم���ل الأ�سياء "التي ُجعلت 
غ���ري �ساحل���ة ب�سف���ة دائم���ة لل�ستخدام عن طريق التعطيل, ب�سكل ي�سمن جعل جميع الأجزاء 
الأ�سا�سي���ة م���ن ال�س���لح الن���اري غري قابلة ب�سفة دائمة للت�سغيل وغري قابلة للن زع اأو التبديل اأو 

الطرق". من  باأي طريقة  الناري  ال�سلح  ت�سغيل  باإعادة  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  نحو  على  التعديل 

الت�سريعات  ]يُدرج عنوان  ]من طرف/مبوجب[  املحددة  التقنية  للمعايري  )ب(   مطابقا 
ال�سلة[.[ ذات  التقنية  املعايري  تت�سمن  التي  الثانوية  التوجيهية  املبادئ  اأو  اللوائح  اأو 

التعليق
ل يح���دد الربوتوك���ول املعاي���ري التقنية لتعطيل الأ�سلحة النارية. ولذلك من واجب الدول حتديد 
التقني���ات الواج���ب ا�ستخدامه���ا يف تعطي���ل �سلح ناري ب�سورة م�سروع���ة. ولأن تلك املوا�سفات 
التقني���ة ق���د تخ�س���ع للتغيري والتعديل ملواكبة التطورات التكنولوجية, قد يكون من الأن�سب و�سع 

منف�سلة. تقنية  توجيهية  مبادئ  اأو يف  الفرعية  الت�سريعات  تف�سيلها يف  اأو  بها  قائمة 
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التعطيل من  23-  التحقق  ]املادة 
]ومن ثم ل تنتفي عنه  اأنه �سلح ناري معّطل يف هذا القانون  ل ي�سنَّف �سلح ناري على 

ما مل: الناري[  ال�سلح  �سفة 
)اأ( يجر تفتي�ض مادي لل�سلح الناري تقوم به ]يُدرج ا�سم الهيئة املخت�سة اأو �سخ�ض 

املخت�سة[؛ الهيئة  من  له  ماأذون  اآخر 
]يُدرج ا�سم  ]تعطيل[ لفائدة مالك ال�سلح الناري املرخ�ض له من  )ب(  ت�سدر �سهادة 

التالية: املعلومات  تت�سمن  املخت�سة[  الهيئة 
‘1’   تاأكيد على اأّن ال�سلح الناري ُجعل غري قابل ب�سفة دائمة للت�سغيل وفقا للمادة 22 

القانون؛ هذا  من 
الناري؛ لل�سلح  له/القانوين[  ]املرخ�ض  املالك  ا�سم    ’2‘

الناري؛ لل�سلح  له/القانوين[  ]املرخ�ض  املالك  �سكن  عنوان    ’3‘
ذلك: التعطيل, مبا يف  مو�سوع  الناري  ال�سلح  عن  مف�سلة  معلومات    ’4‘

الطراز؛ اأ- 
النموذج؛ ب- 

العيار؛ ج- 
ال�سانع؛ ا�سم  د- 

امل�سل�سل؛ الرقم  ه - 
العلمات؛ جميع  و- 

بالتعطيل؛ القائم  ال�سخ�ض  ا�سم    ’5‘
بالتعطيل؛ القائم  ال�سخ�ض  عنوان    ’6‘

التعطيل؛ تاريخ    ’7‘
اأو التعطيل؛  تفا�سيل عن طريقة    ’8‘

القانون.[ 11 من هذا  للمادة  وفقا  بو�سوح  مرئية  بعلمة  الناري  ال�سلح  دمغ  )ج(  مت 

التعليق

الربوتوكول. من   9 املادة  من  و)ج(  الفرعيتان )ب(  الفقرتان  امل�سدر: 

م���ن ب���ني املب���ادئ العامة املكّر�سة يف الربوتوكول وجوب اتخاذ ترتيبات للتحقق من التعطيل من 
للت�سغيل. دائمة  ب�سفة  قابل  الناري غري  ال�سلح  ل�سمان جعل  هيئة خمت�سة  جانب 
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الرخ�سة 24-  ت�سليم  ]املادة 

]التعطيل[ من  اأيام[ من ت�سّلم �سهادة  ]�سبعة  ي�سّلم املالك املرخ�ض له لل�سلح يف غ�سون 
]يُ���درج ا�س���م الهيئ���ة املخت�س���ة[ وفقا للفقرة 1 )ب( من املادة 23 م���ن هذا القانون, الرخ�سَة 

وتدمريها.[ الرخ�سة  اإلغاء  على  تعمل  التي  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ل� ]يُدرج 

التعليق
���ل �س���لح ن���اري, ينبغ���ي اإلغاء رخ�سة امتلك ذلك ال�س���لح الناري وحفظ �سجل بذلك  اإذا عطِّ

الإلغاء.
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ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة  ال�صابع-  ا�صترياد   الف�صل 
وعبورها وت�صديرها  وذخريتها 

التعليق
تقت�س���ي الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 10 م���ن الربوتوك���ول من ال���دول اأن تن�سئ اأو تتعه���د نظاما فّعال 
للرتخي�ض اأو الإذن ملراقبة ا�سترياد الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها وت�سديرها. 
كم���ا يقت�س���ي الربوتوك���ول م���ن ال���دول اأن تتخذ تدابري ب�س���اأن العبور ال���دويل للأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا. ويجب اأن ي�سمن هذا النظام ع���دم ت�سدير الأ�سلحة النارية 
اإىل بل���دان اأو عبوره���ا منه���ا اإذا مل ت���اأذن بنقلها )الفقرتان 2 و4 من املادة 10( وكفاية حمتوى 
الجتار  بجرمية  التهام  اإليه يف  لل�ستناد  امل�سروعني  والت�سدير  لل�سترياد  امل�ستخدمة  الوثائق 
غري امل�سروع )الفقرة 3 من املادة 10(. ويجب على الدول اأي�سا اأن تتخذ تدابري لتعزيز امل�ساءلة 

املادة 10(.  من   5 )الفقرة  والت�سدير  لل�سترياد  نظمها  اإطار  والأمن يف 
ول يح���ّدد الربوتوك���ول بالتف�سي���ل �سكل نظام ترخي�ض ال�ست���رياد والت�سدير اأو التدابري 
املتعلقة بالعبور الدويل التي يتعني على دولة ما اتخاذها. فهذا الأمر مرتوك اإىل حد كبري لتقدير 
"ال�سوابط  الدول )يرد املزيد من التوجيهات الختيارية بهذا ال�ساأن يف الوحدة 03-20 املعنونة 
الوطني���ة عل���ى النقل ال���دويل للأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة" من املعايري الدولية ملراقبة 
الأ�سلح���ة ال�سغ���رية. واإ�سافة اإىل �سمان �سمول الت�سريعات جلميع اأحكام الربوتوكول الإلزامية, 
ميكن اأن تكون للدول التزامات قائمة مبقت�سى اتفاقات متعددة الأطراف واإقليمية ودون اإقليمية 
واأجزائها ومكّوناتها وذخريتها وت�سديرها وعبورها  النارية  الأ�سلحة  ا�سترياد  ت�سري على  اأخرى 
)لع���ل �سائغ���ي الت�سريع���ات يوّدون الإ�سارة اإىل ال�سكوك ذات ال�سلة الواردة يف املرفق الثاين(. 
وينبغ���ي لل���دول اأن تخت���ار اأحكام القان���ون النموذجي التي تكّمل ت�سريعاته���ا والتزاماتها القائمة 
وتعك����ض امل�ست���وى املنا�س���ب م���ن الرقابة الذي ت�سرتطه الدولة. وي���رد يف املرفق الأول )اعتبارات 
اإ�سافية( ن�ض مقرتح اإ�سافي ميكن ل�سائغي الت�سريعات النظر يف اإدراجه يف ت�سريعاتهم الوطنية.

الرتخي�ـــس ]الإذن[ با�صـــترياد الأ�صـــلحة الناريـــة واأجزائهـــا ومكوناتهـــا وذخريتها وت�صـــديرها 
وعبورها

وت�سديرها  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  ا�سترياد  25-  حظر  املادة 
]اإذن[ ترخي�ض  بدون  وعبورها 

1- ل يجوز لأي �سخ�ض اأن ي�ستورد اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو ي�سّدر منها اأي اأ�سلحة 
نارية و/اأو اأجزاءها ومكوناتها و/اأو ذخريتها دون ]الت�سّلم امل�سبق كتابًة لرتخي�ض بال�سترياد اأو 
الت�سدير[ ]ترخي�ض م�سبق مكتوب[ �سادر وفقا لهذا القانون عن ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[.
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نارية  اأ�سلحة  اأي  الدولة[ حامًل  ا�سم  ]يُدرج  اأرا�سي  يعرب  اأن  �سخ�ض  لأي  يجوز  2- ل 
]اإذن[ بالعبور منها �سادر وفقا لهذا القانون  ]ترخي�ض[  اأو ذخريتها دون  اأجزائها ومكوناتها  اأو 

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  عن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من   )1( الفقرة  امل�سدر: 
تت�سم���ن الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 10 ال�سرط الأ�سا�سي الذي يق�س���ي باعتماد تدابري تكفل مراقبة 
الدول  تقت�سي من  وهي  العبور.  اأو  الت�سدير  اأو  بال�سترياد  املتعلقة  النقل  اأو عمليات  ال�سفقات 

وال�سترياد. للت�سدير  اأذون  اأو  رخ�ض  لإ�سدار  فعال  نظاما  ت�سون  اأو  تن�سئ  اأن 
وحيثم���ا توج���د بالفع���ل نظ���م ملراقبة ال�ست���رياد والت�سدير, قد يحت���اج الأمر اإىل تنقيح 
الت�سريعات لإدراج �سرورة الرتخي�ض مل�ستوردي وم�سدري الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
وذخريته���ا ولتغطي���ة اأي متطلب���ات خا�سة للربوتوكول مل يتم التطرق اإليها من قبل. ول ي�سرتط 
الربوتوك���ول الرتخي����ض بالعب���ور على وجه التحديد. غري اأنه يجب اتخاذ "تدابري" ب�ساأن العبور 
الدويل للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها, وقيام دول العبور, وفقا للفقرة 2 )ب( 
من املادة 10 من الربوتوكول, بتوجيه اإ�سعار مكتوب باأنه لي�ض لديها اعرتا�ض على العبور. والأمر 
مرتوك لتقدير الدول لتختار النظام املنا�سب للرتخي�ض بال�سترياد والت�سدير والتدابري املتخذة 
العبور الدويل. وللفقرة 2 من املادة 25 من الربوتوكول �سلة باملو�سوع حيثما تختار دولة  ب�ساأن 

العبور.  باأن�سطة  الرتخي�ض  ما 
وينبغ���ي, ب�سف���ة عام���ة, اأن يّت�سق ما ي�سّكل "ا�ستريادًا" و"ت�سديرًا" مع القوانني الوطنية 

القائمة. الدولية  واملعايري 
املادة 10. ولكي تفي  للفقرتني 1 و2 من  ويفرت�ض الربوتوكول وجود هيئة ترخي�ض طبقا 
الدول بال�سرط الذي يق�سي باأن تن�سئ اأو ت�سون نظاما فعال لإ�سدار رخ�ض اأو اأذون للت�سدير 
وال�ست���رياد )الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 10(, رغ���م اأن ه���ذا ال�سرط لي�ض �سريح���ا يف الربوتوكول, 
وكذل���ك باملقت�سي���ات الأخ���رى الواردة يف امل���ادة 10, �سيكون من اللزم اعتماد تدابري ت�سريعية 
للنظر  اللزمة  ال�سلحية  امل�سوؤولني  املوظفني  تخويل  ل�سمان  بالفعل(  تكن موجودة  )حيثما مل 
يف اإ�س���دار رخ����ض ال�ست���رياد والت�سدي���ر والعبور اأو رف�ض اإ�سداره���ا. وميكن اأن يتم ذلك اإما 
 باإن�ساء مكاتب جديدة اأو بتعديل الت�سريعات لتو�سيع مهام املوظفني احلاليني )انظر الفقرة 100 

الت�سريعي(.  الدليل  من 

من �سلحيتها املتاأكد  اأو  منها  املتحقق  26- الوثائق  املادة 
قب���ل اإ�س���دار رخ�س���ة ]اإذن[ ا�ست���رياد اأو ت�سدي���ر اأو عبور, يج���وز ل� ]يُدرج ا�سم هيئة   
الرتخي�ض[ اأن ت�سرتط على مقدم الطلب تقدمي ن�سخ اأ�سلية اأو طبق الأ�سل من الوثائق املقدمة 

الطلب. لدعم 
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التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من   5 الفقرة  امل�سدر: 
يقت�س���ي الربوتوك���ول م���ن الدول, يف حدود املوارد املتاحة, �سمان اأن تكون اإجراءات الرتخي�ض 
اأو الإذن ماأمون���ة, واأن تك���ون ثبوتي���ة وثائ���ق الرتخي����ض اأو الإذن قابل���ة للتحقق منها. ول يحدد 
للوفاء بهذا  اأمام الدول  التدابري. وُيقرتح هذا احلكم باعتباره خيارا مطروحا  الربوتوكول هذه 

الإلزامي.  ال�سرط 

بالت�سدير ]اإذن[  رخ�سة  على  27- طلبات احل�سول  املادة 
1- يطل���ب مق���دم الطل���ب رخ�س���ة ]اإذن���ا[ لت�سدي���ر الأ�سلح���ة الناري���ة و/اأو اأجزائها 

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  املحددين  والطريقة  لل�سكل  وفقا  و/اأو ذخريتها  ومكوناتها 
دون: بالت�سدير  رخ�سة  اأي  منح  يجوز  2- ل 

)اأ( ن�سخة من رخ�سة ]اإذن[ الت�سدير. ويجب اأن تبني الرخ�سة ]الإذن[ بلد الإ�سدار 
وتاريخه وتاريخ انق�ساء ال�سلحية, وماهية هيئة الرتخي�ض, وامل�ستلم النهائي, وو�سفا للأ�سلحة 
النارية و/اأو اأجزائها ومكّوناتها و/اأو ذخريتها وكميتها؛ اأو ن�سخة من الوثائق التي تبني اأن طلبا 

�سُتقدم, اأو  ُقدمت  قد  ا�سترياد  ]اإذن[  رخ�سة  على  للح�سول 
احلال(. اقت�سى  )اإذا  البلد  اإىل  العبور  ]اأذون[  رخ�ض  من  ن�سخ  )ب(  

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من  و3  و)ب(  )اأ(   2 الفقرات  امل�سدر: 
يقت�س���ي الربوتوك���ول اإ�س���دار اأذون اأو رخ����ض لت�سدي���ر الأ�سلح���ة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها 
وذخريتها. وقبل اإ�سدار اإذن اأو رخ�سة ت�سدير, يجب على الدول امل�ستوردة اأن تكون قد اأ�سدرت 
اأذون اأو رخ����ض ا�ست���رياد وعل���ى اأي دول عب���ور اأن تكون قد وجهت اإ�سعارا مكتوبا, قبل ال�سحن, 

العبور. على  اعرتا�ض  لديها  لي�ض  باأنه 

وحُت���دث ه���ذه الأح���كام نظام���ا تبادليا يق�سي باأن توايف ال���دول بع�سها بع�سا باأذون قبل 
اأو املرور عربه, مما يعزز قدرة  اإليه  اأو الو�سول  اإقليمها  اأ�سلحة نارية مبغادرة  ال�سماح ل�سحنات 
اأجه���زة اإنف���اذ القان���ون على تتبع حركة ال�سحنات على نحو م�سروع ملنع ال�سرقة والت�سريب. وقد 
ُت���رك لل���دول الأط���راف املنف���ذة اأم���ر تقرير ما اإذا كان���ت امل�سوؤولية عن احل�س���ول على الأذون 
اللزم���ة م���ن الدول���ة امل�ست���وردة ودول العبور تقع على عاتق الدول���ة التي يوجد فيها امل�سّدر اأم 
اأن امل�سوؤولي���ة �ستق���ع عل���ى عات���ق الإثنني معا, مبعنى اأن يح�سل امل�سّدر على الإذن من امل�ستورد 
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)ع���ن طري���ق امل�ست���ورد( وتت�سل الدولة امل�سّدرة ببلد العب���ور للتاأكد من اأّل اعرتا�ض لديه على 
ال�سفق���ة )انظ���ر الفق���رة 102 من الدليل الت�سريعي(. ويعد امل�سّدر م�سوؤول يف هذا احلكم من 

املطلوبة. الأذون  على  النموذجي عن احل�سول  القانون 

ويف املمار�س���ة العملي���ة, ق���د ل يك���ون امل�سّدر قادرًا على تق���دمي الإذن بالعبور وقت طلب 
احل�س���ول عل���ى رخ�س���ة ت�سدي���ر. كما قد ل يكون امل�سّدر ق���ادرًا على تقدمي ن�سخة من اإذن اأو 
رخ�س���ة ال�ست���رياد ب�سب���ب: )اأ( ع���دم توافرهما وق���ت تقدمي الطل���ب؛ اأو )ب( اإبرام ال�سفقة 
املعني���ة م���ع حكوم���ة ل ت�س���در هي نف�سها رخ�سة اأو اإذنا بال�ست���رياد اإذا كانت الب�سائع املعنية 
معدة ل�ستعمالها اخلا�ض. وللمتثال مع ذلك لهذا احلكم الإلزامي الوارد يف الربوتوكول, ميكن 
ل�سائغ���ي الت�سريع���ات النظ���ر يف الن�ض املق���رتح املتعلق بحكم "رخ�سة الت�سدير امل�سروطة" يف 

.)53 )املادة  الأول  املرفق 

والغر�ض من عملية تقدمي الطلبات الوفاء باللتزام الأ�سا�سي املتمثل يف تقدمي املعلومات 
اللزمة حول ال�سفقات. اأما �سكل وطريقة اإ�سدار ا�ستمارة طلب احل�سول على رخ�سة اأو اإذن 
الت�سدير واملعلومات املطلوبة عليها فاأمر مرتوك للتقدير. كما يعود للدول اأمر اتخاذ قرار ب�ساأن 
حمت���وى ودرج���ة التف�سي���ل اللزمة لإطارها الت�سريعي اأو التنظيم���ي. وملحتوى اإجراءات تقدمي 
الطلب���ات طاب���ع اختي���اري ما عدا فيما يتعلق باإذن العبور )ح�سب القت�ساء( ون�سخ وثائق الإذن 
اأو الرتخي�ض بال�سترياد. وترد يف املرفق الأول )املادة 51( مقرتحات ب�ساأن حمتوى الت�سريعات 

الطلبات. تقدمي  اإجراءات  تفا�سيل  تت�سمن  التي  املرفقة  اللوائح  اأو 

ال�سترياد ]اإذن[  رخ�سة  28- طلبات  املادة 
]اإذنا[ ل�سترياد الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها  يطلب مقدم الطلب رخ�سة   

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  املحددين  والطريقة  لل�سكل  وفقا  و/اأو ذخريتها 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من   3 اإىل   1 من  الفقرات  امل�سدر: 
يقت�س���ي الربوتوك���ول اإ�س���دار رخ����ض اأو اأذون ا�ست���رياد الأ�سلح���ة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها 
املادة 10  تن�ض  ال�سترياد,  وفيما يخ�ض  ال�سلة.  الت�سدير ذات  اإ�سدار رخ�سة  قبل  وذخريتها 
م���ن الربوتوكول—ف�س���ل ع���ن الإ�سارة ب�سكل عام اإىل اإن�ساء نظام فعال لل�سترياد والت�سدير 
ت�سدير  اأو رخ�سة  اإذن  اإ�سدار  ب�سدد  التي  الدول  على  يتعني  اأنه  —على   )1 )الفقرة  والعبور 
اأن تتحقق من اأّن اإذنا بال�سترياد قد �سدر )الفقرة 2(. غري اأّن �سكل وطريقة اإ�سدار ا�ستمارة 
طلب رخ�سة اأو اإذن ال�سترياد واملعلومات املطلوبة عليها لي�ست حمددة. ويعود للدول اأمر اتخاذ 
ق���رار ب�س���اأن حمت���وى ودرجة التف�سيل اللزمة لإطارها الت�سريعي اأو التنظيمي. وترد يف املرفق 
الأول )املادة 52(, مقرتحات ب�ساأن حمتوى الت�سريعات اأو الأنظمة املرافقة التي تت�سمن تفا�سيل 

الطلبات. تقدمي  اإجراءات 
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ال�سترياد اأو  الت�سدير  ]اإذن[  رخ�سة  29- تفا�سيل  املادة 
1- تت�سم���ن كل رخ�س���ة ت�سدي���ر وا�ست���رياد ت�سدرها ]يُدرج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[ 

اأدنى: كحد  التالية  املعلومات  املرفقة,  والوثائق 
الرخ�سة؛ اإ�سدار  وتاريخ  )اأ( مكان 

الرخ�سة؛ انتهاء �سلحية  تاريخ  )ب(  
الت�سدير؛ وبلد  ال�سترياد  )ج(   بلد 

النهائي؛ امل�ستعمل  اأو  النهائي  اإليه  املر�سل  وعنوان  )د(   ا�سم 
)ه (   و�سف وكمية الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها املراد نقلها مبوجب 
الرتخي����ض, مب���ا يف ذل���ك ]ت���درج املعلوم���ات التالية ح�س���ب ما هو مطل���وب اأو منا�سب: الأرقام 
امل�سل�سل���ة وط���ول املا�س���ورة والطول الإجمايل والأثر وعدد الطلقات والعيار وال�سرعة والقوة ونوع 

الأ�سناف[؛ وقيمة  الطلقة 
عبور. بلدان  هناك  كانت  اإذا  العبور  بلدان  )و(   

2- تق���ّدم ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[ املعلومات ال���واردة يف رخ�سة ال�سترياد اإىل 
ال�سحن. قبل  العبور  بلدان  جميع 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من   3 الفقرة  امل�سدر: 
ه���ذا ه���و احل���د الأدن���ى من املعلوم���ات الإلزامية التي يقت�سيها الربوتوك���ول والتي يجب اأن ترد 
جميعه���ا يف الرتخي����ض والوثائ���ق املرفقة به. وبالإ�سافة اإىل ذلك, وحيثما تختار دولة ما اإن�ساء 
نظ���ام تنظي���م رقاب���ي لأن�سطة ال�سما�سرة, عمل بالفق���رة 1 )ج( من املادة 15 من الربوتوكول, 
ميك���ن لتل���ك الدول���ة ا�س���رتاُط اأن تف�سح رخ����ض اأو اأذون ال�سترياد والت�سدي���ر, اأو امل�ستندات 

ال�سفقة. امل�سمولني يف  ال�سما�سرة  واأماكن  اأ�سماء  عن  لها,  امل�ساحبة 
وبالإ�ساف���ة اإىل ه���ذا احل���د الأدنى من املعلومات الذي ي�سرتطه الربوتوكول, يجوز للدول 
الأع�س���اء اأي�س���ا ا�س���رتاُط اأن تت�سمن الرخ�سة معلوم���ات اإ�سافية. وهذه اأحكام مقرتحة يرتك 
فيه���ا لتقدي���ر ال���دول الأطراف اأم���ر اتخاذ قرار ب�ساأن درجة التف�سيل التي تت�سمنها رخ�سة اأو 
الإ�سافية  املعلومات  على  الأمثلة  فمن  الربوتوكول.  ي�سرتطها  ل  والتي  ال�سترياد/الت�سدير  اإذن 

ما:  دولة  ت�سرتطها  قد  التي 
  ا�سم وعنوان مقدم الطلب وجميع اجلهات الأخرى املعنية بال�سفقة وتفا�سيل عن ت�سجيلها 

اإذنها؛ اأو 
الرخ�سة؛ على  مفرو�سة  �سروط    اأي 

اأو  الدخول  ال�سحن ونقاط  واإعادة  العبور  بلدان  النقل, مبا يف ذلك    تفا�سيل عن خط �سري 
احلال(. مقت�سى  اأو ح�سب  ُوجدت  )اإذا  اخلروج 



43 الإلزامية  الثاين- الأحكام  اجلزء 

الت�سليم من  30-  التحقق  املادة 
يج���وز ل� ]يُ���درج ا�سم هيئة الرتخي����ض[ اأن تطلب من ]امل�سّدر[ ]الدولة امل�ستوردة[ تقدمي 
واأجزائها ومكّوناتها و/ النارية  الأ�سلحة  املر�سلة من  ال�سحنة  با�ستلم  ال�سترياد  بلد  اإقرار من 

اأو ذخريتها.

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   10 املادة  من   4 الفقرة  امل�سدر: 
ل الربوتوك���ول للدول���ة امل�سدرة �سلحية طلب التحقق من ا�ستلم ال�سحنة املر�سلة من  يخ���وِّ  
الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناته���ا اأو ذخريتها من الدولة امل�ست���وردة. وميكن لدولة ما اأن 
باحلق يف  الحتفاظ  اأو  اعتيادية  باعتباره ممار�سة  الت�سليم  التحقق من  �سهادة  اإ�سدار  ت�سرتط 
التحقق من عمليات ت�سليم �سادرات حمددة, وميكن يف هذه احلالة فر�ض ذلك بو�سفه �سرطًا 
للرخ�س���ة فيم���ا يخ����ض رخ�س���ة الت�سدير املعني���ة. ويفي امل�سّدر عموما به���ذا اللتزام بو�سفه 
الكي���ان ال���ذي يتع���ني علي���ه تقدمي دليل على ت�سلي���م الأ�سناف املر�سلة, رغ���م اأنه قد يطلب من 
الدولة امل�ستوردة اأي�سا اأن تقدم الدليل على الت�سليم. فقد ت�سرتط الدول تقدمي الوثائق الأ�سلية 
اأو ن�س���خ طب���ق الأ�س���ل منها. وميكن ل�سائغ���ي الت�سريعات الرجوع اإىل املرفق الأول )املادة 62( 

احلكم. هذا  لتكميل  اإ�سايف  ن�ض  لإدراج 
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املوؤقتة والأحكام  اجلنائية  باء-  الأحكام  الق�صم 
التعليق

اللزم جترميها الأفعال 
حتدد املادة 5 من بروتوكول الأ�سلحة النارية جمموعة من الأفعال اللزم جترميها والتي تتعلق 
ب�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها والجتار بها على نحو غري م�سروع, ف�سل 
ع���ن العب���ث بعلمات الو�سم املو�سوعة فوق الأ�سلحة النارية. ويق�سي الربوتوكول بتجرمي ثلث 

الرئي�سية وهي: اجلرائم  من  فئات 
امل�سروع: ال�سنع غري  )اأ( 

و�سمها؛ دون  النارية  للأ�سلحة  تركيب  اأو  �سنع  اأي    ’1‘
 ‘2’  اأي �سن���ع اأو تركي���ب با�ستخ���دام اأجزاء ومكونات غ���ري م�سروعة )مّتجر بها على 

م�سروع(؛ نحو غري 
قانوين؛ اإذن  اأو  ت�سريح  بدون  تركيب  اأو  �سنع  اأي    ’3‘

امل�سروع: الجتار غري  )ب( 
قانوين؛ اإذن  دون  احلدود  نقل عرب  اأي    ’1‘

مو�سومة؛ النارية  الأ�سلحة  تكن  اإذا مل  احلدود  نقل عرب  اأي    ’2‘
الأخرى. الو�سم  لعلمات  امل�سل�سلة  الأرقام  اأو حتوير  اإزالة  )ج( 

م جمموعة من الأن�سطة  وت���رد يف الفق���رة 1 )ج( م���ن امل���ادة 5 من الربوتوكول, التي جترِّ
ف  ر معه التعرُّ جتعل علمات الو�سم على ال�سلح الناري غري مقروءة اأو غري �سحيحة, مبا يتعذَّ
عل���ى كل �س���لح ن���اري اأو اقتف���اء اأثره بالرجوع اإىل ال�سجلت الت���ي اأن�سئت با�ستخدام علمات 
الو�سم الأ�سلية. وينبغي ل�سائغي الت�سريعات اأن ي�سعوا هذه الأحكام وفقا لنظم القانون اجلنائي 
الداخلي���ة, �سمان���ا لكتم���ال حمت���وى كل جرمية وتف�سري املحاكم املحلي���ة وغريها من ال�سلطات 

الربوتوكول.  مع  يت�سق  تف�سريا  امل�ستعملة  لل�سيغة  املخت�سة 
اإىل 72( مقرتحات ب�ساأن الأفعال املجّرمة اختياريا  وترد يف املرفق الأول )املواد من 64 
فيما يت�سل بالأ�سلحة النارية التي ميكن للدول اأي�سا النظر يف اإدراجها يف ت�سريعاتها الداخلية.

املنظمة" الإجرامية  و"اجلماعة  للحدود"  العابر  "الطابع  اإدراج   عدم 
الداخلية اجلرائم  يف 

الأمم  باتفاقية  الربوتوكول مقرتنًا  ر  يف�سَّ اأن  على  النارية  الأ�سلحة  بروتوكول  1 من  املادة  تن�ض 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وحت�سر املادة 4 من الربوتوكول نطاق تطبيقه 
مة, وعلى  يف من���ع اجلرائ���م العاب���رة للح���دود الوطنية والتي تتورط فيها جماع���ة اإجرامية منظَّ

لذلك. عليه خلفًا  ُيَن�ّض  ما  با�ستثناء  مرتكبيها,  وملحقة  ب�ساأنها  والتحقيق  التحّري 
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الطابع عرب  الوطنيون  عون  امل�سرِّ يُدرج  األ  الت�سريعي,  الدليل  يو�سح  ينبغي, كما  اأنه  غري 
الوطني و�سلوع جماعة اإجرامية منّظمة يف تعريف الأفعال املحددة اللزم جترميها املدرجة يف 
املادة 5 من الربوتوكول. ورغم اأن التفاقية والربوتوكول ي�سرتطان اأن تن�ض الت�سريعات الوطنية 
عل���ى الطاب���ع العاب���ر للح���دود الوطنية بقدر مع���ني, فهذا ل يعني اأن تقت�س���ر القوانني الوطنية 
املتعلق���ة بالأ�سلح���ة الناري���ة على هذا ال�سرط, وينبغي عدم اإلزام املدعني العامني على ال�سعيد 
الوطن���ي باإثب���ات الطاب���ع العابر للحدود الوطنية اأو �سلوع جماع���ة اإجرامية منظمة باعتبارهما 
�سرط���ًا للإدان���ة عل���ى اأي م���ن اجلرائم الواردة يف القانون )للمزيد من التفا�سيل, انظر الفقرة 
النظر  رة وفقا للربوتوكول ب�سرف  اأن تنطبق اجلرائم املقرَّ الت�سريعي(. وينبغي  الدليل  21 من 
عم���ا اإذا كان ق���د ارتكبه���ا اأف���راد اأو اأفراد م�سارك���ون يف جماعة اإجرامية منظمة وعّما اإذا كان 

ل.  اأم  ذلك  اإثبات  ميكن 

اجلنائي الق�سد 
ل  ت�ستوجب كل مقت�سيات التجرمي الواردة يف التفاقية والربوتوكول جترمَي ال�سلوك الذي ل ي�سكِّ
���دًا. اإل اأنَّ الفقرة 3 م���ن املادة 34 من التفاقية ت�سمح  جرمي���ة اإل اإذا كان ذل���ك ال�سل���وك متعمَّ
للدول �سراحة باتخاذ تدابري "اأكرث �سرامة اأو �سدة" من التدابري املن�سو�ض عليها يف التفاقية. 
القانون  هذا  يرتك  الوطنية,  املحاكم  وتعريفه يف  اجلنائي  الق�سد  درجات  تفاوت  اإىل  وبالنظر 
النموذجي املجال مفتوحا اأمام �سائغي الت�سريعات ب�ساأن اإمكانية اإدراج وحتديد م�ستوى الق�سد 
اأن  املطلوب بالن�سبة لكل مادة وفقا لنظامهم القانوين وممار�ستهم الوطنية. وينبغي لل�سائغني 
ل كل جرم جنائي ول  يلحظ���وا اأن عن�س���ر الني���ة ل ي�س���ري اإلَّ اإىل ال�سل���وك اأو الفعل ال���ذي ي�سكِّ
ينبغي اعتباره �سرطا للإعفاء من امل�سوؤولية, خ�سو�سا يف احلالت التي رمبا كان فيها الأ�سخا�ض 

الت�سريعي(. الدليل  من  )د(   174 الفقرة  )انظر  اجلرم  ين�سئ  قانون  بوجود  علم  على غري 

اجلزاءات
ين����ض كل حك���م م���ن الأح���كام املتعلقة باجلرائم يف الربوتوكول, كما ي���رد يف الدليل الت�سريعي 
ما  املبداأ  وينطبق هذا  القانون اجلنائي.  املعنية يف  الأفعال  على وجوب جترمي   ,)173 )الفقرة 
مل يكن املتهم �سخ�سًا اعتباريًا, ففي هذه احلالة يجوز اعتبار اجلرم جنائيًا اأو مدنيًا اأو اإداريًا. 
ويعود للدول اأمر حتديد اجلزاء املنا�سب ح�سب نظم اجلزاءات الوطنية القائمة لديها, على اأن 
يراَعى يف ما ُيعتمد وطنيا من جزاءات على اجلرائم يف القانون الداخلي خطورة تلك اجلرائم 

التفاقية(.  من   11 املادة  من   1 )الفقرة  واجلرائم  اجلزاءات  بني  والتنا�سب 
والعقوب���ات املفرو�س���ة عل���ى اجلرائم, مبا يف ذل���ك اجلرائم "اخلطرية" مبوجب القانون 
الداخل���ي, اأم���ر م���رتوك لتقدير �سائغي الت�سريعات الوطنيني رغم اأن العقوبات يجب األ تتجاوز 
حّدا اأق�سى من احلرمان من احلرية ل يقل عن اأربع �سنوات ليت�سنى تطبيق التفاقية على هذه 
اجلرائ���م. وه���ذا ال�س���رط عام, حيث ينطبق على الأ�سخا�ض الطبيعيني والأ�سخا�ض العتباريني 
فة يف  دة اأو املخفَّ عل���ى ح���د �س���واء. وف�س���ل عن ذلك, قد ينطب���ق النظام العام للظروف امل�س���دَّ
الت�سريع���ات الوطني���ة لدول���ة ما على اجلرائ���م املن�سو�ض عليها يف القان���ون النموذجي. ونظرا 
للمجموع���ة املتنوع���ة من املمار�س���ات املتعلقة باجلزاءات املعمول بها يف املحاكم الوطنية, يرتك 
للممار�سة  املنا�سبني من اجلزاء, وفقا  وامل�ستوى  ال�سكل  للدولة م�ساألة تقرير  النموذجي  القانون 

املتبعة.  الوطنية 
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العتباريني الأ�سخا�ض  م�سوؤولية 
تن����ض الفق���رة 4 م���ن امل���ادة 10 من التفاقية على اأح���كام اإ�سافية ب�ساأن الهيئ���ات العتبارية, 
وتق�س���ي ب���اأن يتعّر����ض الأ�سخا����ض العتباريون الذي���ن يحملون م�سوؤولي���ة اجلرائم "اخلطرية" 
جل���زاءات جنائي���ة اأو غ���ري جنائي���ة )مدني���ة اأو اإداري���ة( فّعالة ومتنا�سب���ة ورادعة, مبا يف ذلك 
اجلزاءات النقدية. وميكن للجزاءات اأن ت�سمل, على �سبيل املثال, احلّل واحلرمان من امل�ساركة 

املوجودات. اأو جتميد  القرار  ون�سر  العمومي  ال�سرتاء  يف 

التفاقية الواردة يف  اجلنائية  والأحكام  اجلنائية  اجلرائم 
يجب اأن ُيقراأ الربوتوكول مقرتنًا بالتفاقية الأم. وتنطبق اأحكام التفاقية على الربوتوكول, مع 
م���ا تقت�سي���ه احل���ال من تغيريات )الفقرتان 2 و3 من املادة 1 من الربوتوكول(, وتعترب الأفعال 
م���ة وفقا للتفاقية. وهذا يعني اأنَّ الدول يجب اأن جترم  املجّرم���ة وفق���ا للربوتوك���ول اأفعال جمرَّ
اأي�سا اجلرائم املن�سو�ض عليها يف التفاقية ب�ساأن امل�ساركة يف جماعة اإجرامية منظمة )املادة 5 
من التفاقية( وغ�سل عائدات اجلرائم )املادة 6 من التفاقية( والف�ساد )املادة 8 من التفاقية( 
وعرقل���ة �س���ري العدال���ة )امل���ادة 23 من التفاقية( واأن تطبقها عل���ى اجلرائم املتعلقة بالأ�سلحة 
الناري���ة. ويقت�س���ي ه���ذا اأي�س���ا اأن تقوم الدول بو�سع عدد من التدابري بعني العتبار فيما يتعلق 
باجلرائ���م املن�سو����ض عليه���ا يف الربوتوكول. وهي ت���رد يف املادة 11 من التفاقية وت�سمل, على 
�سبيل املثال, �سروط الإفراج عن الأ�سخا�ض املتهمني باجلرائم الواردة يف الربوتوكول وال�سروط 
العام���ة للإف���راج امل�س���روط اأو املبكر ومدة التقادم )انظ���ر الفقرة 173 من الدليل الت�سريعي(. 
ل هذه اللتزامات جزءا من مقت�سيات التفاقية وهي بذلك لي�ست مذكورة حتديدا بغر�ض  وت�سكِّ

النارية. للأ�سلحة  قانون  اإدراجها يف 
م كل دولة امل�ساركة يف جماعة اإجرامية منظمة )الفقرة 1 )اأ((  وتق�سي املادة 5 اأن جترِّ
الإ�سراف  اأو  اإجرامية منظمة,  تكون �سالعة فيها جماعة  ارتكاب جرمية خطرية  تنظيم  وجترم 
اأو امل�ساعدة اأو التحري�ض عليه اأو تي�سريه اأو اإ�سداء امل�سورة ب�ساأنه )الفقرة 1)ب((. كما تق�سي 
الفقرة 2 )ب( من املادة 6 من التفاقية باأن تدرج الدولة يف عداد اجلرائم الأ�سلية كل جرمية 
خطرية ح�سب التعريف الوارد يف املادة 2 من التفاقية )اجلرمية التي ُيعاقب عليها باحلرمان 
امل�ساركة يف جماعة  بتجرمي  املتعلقة  واجلرائم  �سنوات(  اأربع  عن  تقل  ل  ملدة  احلرية  من  التام 
اإجرامي���ة منظم���ة )امل���ادة 5( والف�س���اد )املادة 8( وعرقلة �سري العدالة )املادة 23(. وقد تكون 
ه���ذه الأح���كام وثيق���ة ال�سلة بالتحقيق واملحاكم���ة يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف الربوتوكول, 
حيثم���ا كان���ت تك���ون جماع���ة اإجرامية منظم���ة �سالعة فيها. ول يقرتح ه���ذا القانون النموذجي 

لها. اأحكاما منوذجية 

املتبادلة القانونية  امل�ساعدة 
اأكرب قدر ممكن من امل�ساعدة  م الدول, بع�سها لبع�ض,  تقت�سي املادة 18 من التفاقية باأن تقدِّ
القانوني���ة املتبادل���ة يف التحقيق���ات وامللحق���ات والإج���راءات الق�سائية فيم���ا يت�سل باجلرائم 
لة من الأحكام املتعلقة  ن املادة 18 جمموعة مف�سَّ امل�سمولة بهذه التفاقية والربوتوكول. وتت�سمَّ
بامل�ساع���دة القانوني���ة املتبادل���ة التي ينبغي للدول اإدراجه���ا يف الت�سريعات واملمار�سات الداخلية 



47 الإلزامية  الثاين- الأحكام  اجلزء 

)انظر الفقرات 450-499 من الدليل الت�سريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
الوطنية(.)1( املنظمة عرب 

وامللحقات التحقيقات 
ت���رد امل�سائ���ل املتعلق���ة بالتحقيقات وامللحقات يف التفاقية وت�سمل الأحكام ذات ال�سلة, مثل, 
واأ�ساليب التحري اخلا�سة )املادة 20( وتعاون  املتعلقة منها بالتحقيقات امل�سرتكة )املادة 19( 
املتعلقة بجرم م�سمول  امللحقة  اأو  التحقيق  م عونًا كبريًا يف عمليات  يقدِّ الذي  املتهم  ال�سخ�ض 
به���ذه التفاقي���ة )الفقرت���ان 2 و3 من املادة 26( والتعاون يف جمال اإنفاذ القانون )املادة 27(. 
وتقت�س���ي امل���ادة 24 م���ن التفاقي���ة اأن تتخذ الدول تدابري "ملئمة" يف حدود اإمكانياتها لتوفري 
حماي���ة فّعال���ة م���ن اأي انتقام اأو ترهيب حمتم���ل لل�سهود )وكذلك لأقاربهم والأ�سخا�ض الوثيقي 
ال�سلة بهم, ح�سب القت�ساء( يف الإجراءات اجلنائية الذين يدلون ب�سهادة بخ�سو�ض اجلرائم 

التفاقية. بهذه  امل�سمولة 
وق���د تك���ون ل���دى الدول اأ�سل طائفة وا�سعة من الأحكام التي تهدف اإىل تي�سري التحقيق 
وامللحق���ة ب�س���اأن الأفع���ال الإجرامية. ويف ه���ذه احلالت, لعلَّ الدول تود ا�ستعرا�سها على �سوء 
هذا القانون النموذجي, لكفالة �سمولها اأي�سا جلرائم �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
اأن بع�ض تلك الأحكام يذهب  اإىل  وذخريتها والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة. لكن, وبالنظر 
اأبعد مما هو مرغوب فيه, تفر�ض بع�ض الدول قيودا د�ستورية على اتخاذ تلك الإجراءات. ويف 
بع�ض الوليات الق�سائية الأخرى, ل ُي�سمح بهذه التدابري اإل فيما يتعلق بجرائم حمددة بو�سوح 
تعت���رب �سدي���دة اخلطورة وتربر ا�ستثناءها م���ن التحقيقات والإجراءات والتقنيات العادية )مثل 
رات ومتويل الإرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية(.  جرائم الجتار الدويل باملخدِّ
ويتع���ني عل���ى �سائغي الت�سريع���ات اأن ياأخذوا بعني العتبار الإطار الد�ستوري والقانوين اخلا�ض 

وتطبيقها. التدابري  هذه  ا�ستخدام  النظر يف  عند 

الأول. اجلزء   ,E.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )1( من�سورات 
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امل�صروع ال�صنع غري  اجلنائية:  الثامن-  الأفعال  الف�صل 

التعليق
ن هذا الف�سل ثلثة اأفعال جنائية يتعني جترميها وتتعلق ب�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها  يت�سمَّ
ومكوناته���ا وذخريته���ا ب�س���ورة غ���ري م�سروعة؛ وفقا ملا تقت�سيه املادة 5 م���ن الربوتوكول. وهذه 

الأفعال هي:

و�سمها؛ دون  النارية  للأ�سلحة  تركيب  اأو  �سنع  اأي  )اأ( 

بها(؛ )مّتجر  م�سروعة  ومكونات غري  اأجزاء  با�ستخدام  تركيب  اأو  �سنع  اأي  )ب( 

قانوين. اإذن  اأو  ت�سريح  بدون  تركيب  اأو  �سنع  اأي  )ج( 

واملق�س���ود م���ن جت���رمي هذه الأفعال هو �سم���ان عدم التحايل على مقت�سيات الربوتوكول 
الأ�سا�سي���ة ب�س���اأن ال�ست���رياد والت�سدي���ر واقتف���اء الأثر عن طريق �سنع جمي���ع اأجزاء ومكونات 
ال�س���لح الن���اري وت�سديره���ا قب���ل تركيبه���ا وحتّوله���ا اإىل منتج تام ال�سن���ع؛ وكفالة عدم �سنع 
الو�سَم  ال�سنع  ت�سمل عمليُة  اأن  و�سمان  املخت�سة؛  ال�سلطة  اإذن من  بدون  �سّرا  النارية  الأ�سلحة 

الأثر. لقتفاء  تكفي  بعلمات 

م�سروعة ب�سورة غري  النارية  الأ�سلحة  31- �سنع  املادة 

د م�ست���وى الق�سد, ح�سب  1- كل �سخ����ض ي�سن���ع اأو يرّك���ب الأ�سلح���ة الناري���ة ]يح���دَّ
القت�ساء[:

اأو م�سروع؛  ب�سكل غري  بها  متجر  ومكونات  اأجزاء  )اأ( با�ستخدام 
القانون؛ هذا  من  الثالث  للف�سل  وفقا  م�ستلم  ]اإذن[  رخ�سة  )ب(    بدون 

)ج(      اأو دون و�س���م الأ�سلح���ة الناري���ة بعلم���ات وق���ت �سنعه���ا, وفقا للمادة 7 من هذا 
القانون؛

يرتكب جرمية.

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة   ]... اإىل  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 
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التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  )اأ(   1 الفقرة  امل�سدر: 
تع���ّرف الفق���رة الفرعي���ة )د( م���ن املادة 3 من الربوتوكول "ال�سنع غري امل�سروع" على اأنه �سنع 

اأو ذخريتها: ومكّوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  تركيب  اأو 
م�سروعة؛ ب�سورة غري  بها  متجر  ومكونات  اأجزاء  "‘1’ من 

 "‘2’ دون رخ�س���ة اأو اإذن م���ن �سلط���ة خمت�س���ة يف الدول���ة الط���رف التي يجري فيها 
الرتكيب؛ اأو  ال�سنع 

�سنعها." وقت  بعلمات  النارية  الأ�سلحة  و�سم  "‘3’ دون 
م م�س���روع ه���ذه املادة ثلثة اأفعال خمتلفة. فاأما الق�سد من جترمي الفعل الأول فهو  ويج���رِّ
�سم���ان ع���دم التحاي���ل على مقت�سيات الربوتوكول الأ�سا�سية ب�س���اأن ال�سترياد والت�سدير واقتفاء 
الأثر عن طريق �سنع جميع اأجزاء ومكونات ال�سلح الناري وت�سديرها قبل تركيبها وحتّولها اإىل 
منتج تام ال�سنع. واأما الق�سد من جترمي الفعل الثاين فهو كفالة عدم �سنع الأ�سلحة النارية �سّرا 
بدون اإذن من ال�سلطة املخت�سة؛ ويهدف جترمي الفعل الثالث اإىل �سمان اأن ت�سمل عمليُة ال�سنع 
الو�سَم بعلمات تكفي لقتفاء الأثر. )انظر الفقرة 181 من الدليل الت�سريعي لتنفيذ الربوتوكول(.

م�سروعة ب�سورة غري  واملكونات  الأجزاء  32- �سنع  املادة 

���ب اأج���زاء ومكون���ات ]يح���دد م�ست���وى الق�سد, ح�سب  1- كل �سخ����ض ي�سن���ع اأو يركِّ
القت�ساء[:

اأو م�سروع؛  ب�سكل غري  بها  )اأ( مّتجر 
القانون؛ هذا  من  الثالث  للف�سل  وفقا  م�ستلم  ]اإذن[  رخ�سة  بدون  )ب(  

يرتكب جرمية.

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  1 )اأ(  الفقرة  امل�سدر: 
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ل ي�س���ري تعري���ف "ال�سن���ع غ���ري امل�سروع" يف الفقرة الفرعية )د( م���ن املادة 3 من الربوتوكول 
�سوى اإىل غياب علمات و�سم الأ�سلحة النارية باعتباره من عنا�سر ال�سنع غري امل�سروع, وكما 
و�سم  الربوتوكول  ي�سرتط  ل  النموذجي,  القانون  هذا  من  )الو�سم(  الرابع  الف�سل  مبني يف  هو 
واملكونات  الأجزاء  و�سم  ال�سانعني  تفر�ض على  اأن  ما  دولة  اختارت  اإذا  اأما  واملكونات.  الأجزاء 
الفرعية )ج(( �سمن مكّونات جرمية الجتار غري  يلي )الفقرة  اإدراج ما  فيتعني  ال�سنع,  وقت 

واملكونات: بالأجزاء  امل�سروع 

)ج( دون و�سم الأ�سلحة النارية بعلمات وقت �سنعها, وفقا ل� ]املرفق الأول, املادة 23 )و�سم 
القانون. هذا  من  ال�سنع([  وقت  واملكونات  الأجزاء 

م�سروعة ب�سورة غري  الذخرية  33- �سنع  املادة 

القت�ساء[: الق�سد, ح�سب  م�ستوى  د  ]يحدَّ الذخرية  يرّكب  اأو  ي�سنع  �سخ�ض  1- كل 

اأو م�سروع؛  ب�سكل غري  بها  مّتجر  ومكونات  اأجزاء  با�ستخدام  )اأ(  
القانون؛ هذا  من  الثالث  للف�سل  وفقا  م�ستلم  ]اإذن[  رخ�سة  بدون  )ب(  

يرتكب جرمية. 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  1 )اأ(  الفقرة  امل�سدر: 

تقت�س���ي الفق���رة 1 )اأ( م���ن امل���ادة 5 من ال���دول جترمي ال�سنع غري امل�س���روع للذخرية ل ي�سري 
تعري���ف ال�سن���ع غ���ري امل�س���روع يف الفق���رة الفرعية )د( من املادة 3 م���ن الربوتوكول �سوى اإىل 
امل�سروع, وكما هو مبني  ال�سنع غري  باعتباره من عنا�سر  النارية  الأ�سلحة  غياب علمات و�سم 
النموذجي, ل ي�سرتط الربوتوكول و�سم الذخرية.  القانون  يف الف�سل الرابع )الو�سم( من هذا 
اأم���ا اإذا اخت���ارت دول���ة م���ا اأن تفر�ض على ال�سانعني و�سمها وقت ال�سنع, فيتعني اإدراج ما يلي 

م�سروعة: ب�سورة غري  الذخرية  �سنع  مكّونات جرمية  �سمن  الفرعية )ج((  )الفقرة 

)ج(    دون و�سم الذخرية بعلمات وقت �سنعها, وفقا ل� ]املرفق الأول, املادة 26 )و�سم 
القانون. هذا  من  ال�سنع([  وقت 
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امل�صروع الجتار غري  الإجرامية:  التا�صع-  الأفعال  الف�صل 

التعليق
الجت���ار غ���ري امل�س���روع م���ن بني الأفعال "الرئي�سي���ة" التي يجّرمها الربوتوك���ول. وحتّدد الفقرة 
الفرعية )ه  ( من املادة 3 من الربوتوكول ِفْعلني يلزم جترميهما ارتباطا بالجتار غري امل�سروع, 
وهما: )اأ( اأّي نقل عرب احلدود للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها دون اإذن قانوين؛ 
)ب( اأّي نق���ل ع���رب احل���دود اإذا مل تك���ن الأ�سلح���ة مو�سوم���ة بعلم���ات وفقا للم���ادة 8 من هذا 

الربوتوكول. 

قانوين اإذن  دون  احلدود  34-  النقل عرب  املادة 
د م�ستوى الق�س���د, ح�سب القت�ساء[ با�سترياد اأي اأ�سلحة  1- كل �سخ����ض يق���وم ]يحدَّ
ناري���ة اأو اأجزائه���ا اأو مكوناته���ا اأو ذخريته���ا اأو ت�سديره���ا اأو باقتنائها اأو بيعه���ا اأو ت�سليمها اأو 
حتريكه���ا اأو نقله���ا م���ن اإقلي���م ]يُ���درج ا�س���م الدولة[ اإىل دولة اأخرى اأو ع���ربه, دون اإذن قانوين 

يرتكب جرمية. القانون[  هذا  عنوان  ]يُدرج  اأحكام  ي�سدر مبوجب  ]رخ�سة[ 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 
 .]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  1 )ب(  الفقرة  امل�سدر: 
���ن ه���ذا احلك���م تعريف "الجت���ار غري امل�سروع" الوارد يف الفقرة الفرعية )ه ( من املادة  يت�سمَّ

الربوتوكول. من   3

بعلمات  املو�سومة/املو�سومة  النارية غري  الأ�سلحة  35- نقل   املادة 
احلدود �سحيحة عرب  غري 

د م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�ساء[ با�سترياد اأو ت�سدير اأو  1- كل �سخ�ض يقوم ]يحدَّ
اقتناء اأو بيع اأو ت�سليم اأو حتريك اأو نقل �سلح ناري غري مو�سوم وقت ال�سنع اأو وقت ال�سترياد 
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املخازن احلكومية  من  اأخرى,  دولة  اإىل  اأو عربها  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  اإقليم  من  النقل  وقت  اأو 
يرتكب جرمية؛ القانون,  هذا  من  الرابع  للف�سل  وفقا  املدين  ال�ستعمال  اإىل 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   3 املادة  من  )ه (  الفرعية  الفقرة  امل�سدر: 
تن�ض الفقرة الفرعية )ه ( من املادة 3 من الربوتوكول على اأنَّ الجتار غري امل�سروع ي�سمل اأي�سا 
اأو  ا�سترياد الأ�سلحة النارية غري املو�سومة بعلمات وفقا للمادة 8 من الربوتوكول اأو ت�سديرها 
الو�سم يف  الربوتوكول  املادة 8 من  وتقت�سي  نقلها.  اأو  اأو حتريكها  ت�سليمها  اأو  بيعها  اأو  اقتناءها 
ثلث حالت: وقت ال�سنع ووقت ال�سترياد ووقت النقل من املخزونات احلكومية اإىل ال�ستعمال 
امل���دين. ول ُتل���زم امل���ادة 8 �س���وى بو�سم الأ�سلحة النارية, مم���ا ينعك�ض على �سيغة هذا احلكم. 
وينبغ���ي لل���دول الت���ي ت�سن ت�سريعات تتجاوز ال�سروط الإلزامي���ة للربوتوكول وت�سرتط �سكل من 

كذلك. احلكم  هذا  نطاق  تو�سيع  ت�سمن  اأن  الذخرية  اأو  املكونات  اأو  الأجزاء  و�سم  اأ�سكال 
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الو�صم الإجرامية:  العا�صر- الأفعال  الف�صل 

التعليق
���ن ه���ذا الف�س���ل فعلني يلزم جترميهما ويتعلقان بو�س���م الأ�سلحة النارية وفقا ملا تقت�سيه  يت�سمَّ

هما:  الفعلن  وهذان  الربوتوكول.  من   5 املادة 
تزوي���ر علم���ات و�س���م الأ�سلح���ة النارية وقت ال�سنع اأو ال�ست���رياد اأو النقل من  )اأ( 

الدائم؛ املدين  ال�ستعمال  اإىل  احلكومية  املخزونات 
تغيريها. اأو  اإزالتها  اأو  ناري  �سلح  طم�ض علمات  )ب( 

املو�سوعة على جميع  الو�سم  الفعلني هو �سمان كون علمات  والق�سد من جترمي هذين 
دقيقا.  اقتفاء  اأثرها  اقتفاء  تي�سري  ق�سد  كذلك,  وبقائها  و�سحيحة  النارية حقيقية  الأ�سلحة 

املزورة 36-  العلمات  املادة 

القت�ساء[: الق�سد, ح�سب  م�ستوى  ]يحدد  �سخ�ض  1- كل 
ب, بعلمات و�سم  اأو �سلحا ناريا كامل لكنه غري مركَّ )اأ( َي�ِسم �سلحا ناريا كامل, 

ال�سنع؛ وقت  �سحيحة  غري 
�سحيحة؛ و�سم غري  بعلمات  م�ستوردة  نارية  اأ�سلحة  ي�سم  اأو  )ب(  

)ج(   اأو ي�س���م �سلح���ا ناري���ا بعلم���ات و�س���م غري �سحيحة وق���ت النقل من املخزونات 
القانون؛ هذا  من  الرابع  الف�سل  الدائم مبوجب  املدين  ال�ستعمال  اإىل  احلكومية 

يرتكب جرمية.
2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفق���ا للفقرة 1 من هذه امل���ادة, عند اإدانته, 

.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  )ج(   1 الفقرة  امل�سدر: 
يقت�س���ي الربوتوك���ول م���ن الدول اأن تق���وم بتجرمي تزوير علمة )علمات( الو�سم على ال�سلح 
الناري, التي تقت�سيها املادة 8 من الربوتوكول )علمات الو�سم املو�سوعة وقت ال�سنع وال�سترياد 
والنق���ل م���ن املخزون���ات احلكومي���ة اإىل ال�ستعمال املدين الدائ���م(. ول يقت�سي الربوتوكول من 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       54

ال���دول اأن جت���ّرم ه���ذا التزوي���ر اإل عندما يكون عمدا )مثل, تعّمد ال�سخ�ض الذي ي�سم ال�سلح 
اأو دورة تطّوره(. ويجوز ل�سائغي  ال�سلح  اإعطاء معلومات خادعة وم�سللة حول م�سدر  الناري 
الت�سريعات اأن يدرجوا عقوبات خمتلفة )اأْي عقوبات اأقل �سدة اأو عقوبات اإدارية �سرفة( حيثما 
ي�سع ال�سخ�ض علمات و�سم غري �سحيحة عن طريق الإهمال ولي�ض عمدا اأو حيثما تقع اأخطاء 

مادية يف طبيعتها. تكون غري  الو�سم  عملية  عر�سية خلل 

وفيم���ا يتعل���ق بتزوي���ر علمات الو�سم املو�سوعة وقت النقل من املخزونات احلكومية اإىل 
"ال�ستعمال املدين"  باأن  الت�سريعات على علم  يكون �سائغو  اأن  ينبغي  الدائم,  املدين  ال�ستعمال 
ميث���ل فئ���ة عري�س���ة تغط���ي كل املجموعات واجلهات الفاعلة الت���ي ل تتحكم فيها الدولة اأو غري 

الريا�سية. والنوادي  اخلا�سة  الأمن  �سركات  ذلك  لها, مبا يف  اململوكة 

الأ�سلحة  املو�سوعة على  الو�سم  تزوير علمات  الدول جترمي  الربوتوكول من  يقت�سي  ول 
الناري���ة اإل يف الظ���روف ال���وارد و�سفها اأعله )وقت ال�سن���ع وال�سترياد والنقل من املخزونات 
احلكومية اإىل ال�ستعمال املدين الدائم(. غري اأن الدول ميكن اأن تنظر يف جترمي تزوير علمات 

النموذجي.  القانون  هذا  من  الرابع  الف�سل  عليها  ين�ض  اأخرى  و�سم 

وينبغي اأن يلحظ �سائغو الت�سريعات اأّن جرمية عدم و�سم الأ�سلحة النارية وقت ال�سنع 
 وفقا للمادة 7 من هذا القانون النموذجي )ح�سبما تن�ض عليه الفقرة الفرعية )د( من املادة 3 
والفقرة 1 )اأ( من املادة 5 من الربوتوكول(, �سبق واأن اأقّرتها الفقرة 1 )ج( من املادة 31 من 
ه���ذا القان���ون النموذج���ي )بو�سفها جزءا من ال�سنع غري امل�سروع( ولذلك لي�ض من ال�سروري 

منف�سلة.  بو�سفه جرمية  ال�سنع  وقت  النارية  الأ�سلحة  و�سم  عدم  اإقرار 

م الدول عدم و�سم الأ�سلحة النارية يف ظل ظروف اأخرى  ول يق�سي الربوتوكول باأن جترِّ
)مثل وقت ال�سترياد اأو النقل من املخزونات احلكومية اإىل ال�ستعمال املدين الدائم(. غري اأن 
التدمري )وفقا  اأخرى غري  فيها بطريقة  الت�سرف  وقت  الأ�سلحة  و�سم  تكفل  باأن  الدول مطاَلبة 
للفق���رة 2 م���ن امل���ادة 6 م���ن الربوتوكول(, ويف حالت اأخرى, عند التعطيل )وفقا للمادة 9 من 
الربوتوكول(. ولكفالة التقيد بهذه املقت�سيات واإمكانية اإنفاذها, ينبغي للدول اأن تنظر يف اتباع 
الطريق���ة املنا�سب���ة يف جت���رمي الأفعال وفر�ض العقوبات املرتبطة بعدم و�سم الأ�سلحة بالطريقة 
ال�سحيح���ة اأو ع���دم و�سمه���ا اإطلق���ا وقت الت�سرف بطريقة اأخرى غ���ري التدمري, اأو التعطيل. 
اأجهزة الدولة  اأي�سا علمات الختبار وو�سم الأ�سلحة التي تقتنيها  وحيثما كانت الدول ت�سرتط 
اأي�سا جترمي الأفعال وفر�ض اجلزاءات  النموذجي, ينبغي  القانون  الرابع من هذا  وفقا للف�سل 
الأفعال وفر�ض جزاءات جنائية يف  لتجرمي  اللتزامات. ول موجب  لهذه  المتثال  بعدم  املتعلقة 

القت�ساء. اإدارية ح�سب  وجزاءات  عقوبات  تفر�ض  اأن  للدول  ويجوز  الظروف,  هذه 

النارية وحتويرها الأ�سلحة  و�سم  37- اإزالة علمات  املادة 

كل �سخ����ض يق���وم ]يح���دد م�ست���وى الق�س���د, ح�سب القت�ساء[ بطم����ض اأو اإزالة اأو حتوير 
العلم���ات املو�سوع���ة عل���ى �س���لح ناري ح�سبما تن�ض عليه املواد 7 و8 و9 ]املادة 10 اأو 11[ من 

يرتكب جرمية.  القانون,  هذا 
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التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  )ج(   1 الفقرة  امل�سدر: 
ل يق�سي الربوتوكول, على وجه الدقة, �سوى باأن جتّرم الدول الأطراف طم�ض علمات الو�سم اأو 
اإزالتها اأو حتويرها ح�سبما تن�ض عليه املادة 8 من الربوتوكول )الو�سم وقت ال�سنع وال�سترياد 
والنقل من املخزونات احلكومية اإىل ال�ستعمال املدين الدائم(. ويف الن�ض الوارد بني معقوفتني 
معنى هذا التقييد. واإذا وّد �سائغو الت�سريعات تو�سيع نطاق هذا احلكم وجترمي اإزالة اأي علمات 

معقوفتني. بني  الوارد  الن�ض  اإزالة  ينبغي  و�سم, 
اأو حتويرها  وعلوة على ذلك, قد يوّد �سائغو الت�سريعات ال�سماح باإزالة علمات الو�سم 
اأو حتويرها ح�سبما  الو�سم  اإزالة علمات  الظروف )بدل من فر�ض حظر مطلق على  يف بع�ض 
ورد يف ال�سياغة الواردة اأعله(. وين�ض الربوتوكول �سمنيًا على اأنه قد تكون ثمة ظروف ُي�سمح 
فيها بطم�ض علمات الو�سم املو�سوعة على ال�سلح الناري اأو اإزالتها اأو حتويرها مبوجب �سرط 
جترمي طم�ض علمات الو�سم املو�سوعة على ال�سلح الناري اأو اإزالتها اأو حتويرها ب�سورة غري 
ُي�سمح  قد  التي  الظروف  يحدد  ل  الربوتوكول  اأن  5(. غري  املادة  من  1 )ج(  )الفقرة  م�سروعة 
فيه���ا بالطم����ض اأو الإزال���ة اأو التحوي���ر, ويع���ود للدول اأمُر و�سِع اأحكام تتعل���ق بالتحوير امل�سروع 
لعلم���ات الو�س���م اإن كان���ت ت���وّد ذلك, مع مراعاة احلاج���ة اإىل �سمان اأن يظل بالإمكان اقتفاء 

الت�سريعي(. الدليل  من   226-223 الفقرات  )انظر  النارية  الأ�سلحة  اأثر 
وميك���ن اأن ت�سم���ل الظ���روف التي قد ُي�سمح فيها باإزالة علمات الو�سم اأو حتويرها: )اأ( 
قي���ام موظ���ف عموم���ي بفعل ما يف نط���اق ممار�سة واجباته؛ اأو )ب( ح�سول �سخ�ض, مثل بائع 
اأ�سلح���ة اأو �سان���ع, عل���ى اإذن م���ن ال�سلطة املخت�سة بطم�ض علمة مو�سوعة على �سلح ناري اأو 
اإزالته���ا اأو حتويره���ا. ويف مث���ل ه���ذه احل���الت, ينبغ���ي ل�سائغي الت�سريع���ات اأن يدرجوا اإجراء 
للح�سول على اإذن باإزالة العلمة املو�سوعة على �سلح ناري اأو حتويرها وينبغي لهم اأن ي�سمنوا 

الناري.  ال�سلح  اأثر  باقتفاء  ال�سماح  الو�سم يف  اإعادة  ا�ستمرار طريقة 
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تعطيل  اجلنائية: جرائم  ع�صر- اجلرائم  احلادي   ]الف�صل 
النارية الأ�صلحة 

التعليق
�سيتوقف تطبيق الأحكام التالية على ما اإذا كان لدى الدولة معايري قائمة للتعطيل ت�سرتط جعل 
ال�سلح الناري غري قابل ب�سفة دائمة للت�سغيل )وفقا للمبادئ العامة للتعطيل املن�سو�ض عليها 
ر اإع���ادة ت�سغيل ال�سلح اأو  يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن امل���ادة 9 م���ن الربوتوكول( بحيث يتعذَّ
ت�سرتط  للتعطيل ل  قائمة  لديها معايري  اإذا كان  ما  اأو  ل فعل(؛  ناري )ومعطَّ اإىل �سلح  حتويله 
جع���ل ال�س���لح الن���اري غري قابل ب�سفة دائم���ة للت�سغيل, لكنها تن�ض على اإعادة ت�سغيل ال�سلح 
ل. ورغم اأن هذه الطريقة الأخرية للتعطيل ل  ���ل اأو التحوي���ل اإىل �س���لح ناري م�سغَّ الن���اري املعطَّ
تت�س���ق م���ع املب���ادئ العام���ة للتعطيل املن�سو�ض عليه���ا يف الربوتوكول, اإل اأّن من امل�سلَّم به, على 
ال�سلح  ت�سغيل  اإعادة  للتعطيل تن�ض على  الدول معايري  اأّن لدى بع�ض  العملية,  املمار�سة  �سعيد 
الن���اري. وكم���ا ورد يف التعلي���ق ال���ذي يلي تعريف "ال�سنع" )الفق���رة الفرعية )م( من م�سروع 
قائمة ل ت�سرتط  تعطيل  النموذجي(, حيثما كان لدى دولة ما معايري  القانون  املادة 4 من هذا 
جع���ل الأ�سلح���ة الناري���ة غري قابلة ب�سفة دائمة للت�سغيل لكنها تن�ض على اإعادة ت�سغيل ال�سلح 
اأحكام  تنطبق  الت�سغيل" حتى  "اإعادة  ت�سمل  "�سنع" بحيث  تعريف عبارة  ينبغي  ل,  املعطَّ الناري 
الف�س���ل الثال���ث عل���ى اأي اإع���ادة ت�سغي���ل لل�سلح الن���اري وت�سكل اأي اإع���ادة ت�سغيل ب�سورة غري 

النموذجي. القانون  هذا  من   31 املادة  مل�سروع  م�سروع" طبقا  "�سنعا غري  م�سروعة 

امل�سروع 38-  التعطيل غري  ]املادة 

ناريًا: �سلحًا  ل  يعطِّ �سخ�ض  1- كل 
القانون؛[ هذا  من   20 للمادة  انتهاك  ])اأ( يف 

])ب(  ب���دون اإذن م�سب���ق م���ن ]يُ���درج ا�س���م الهيئة املخت�سة[ وفق���ا للمادة 21 من هذا 
القانون؛[

القانون؛ هذا  من   23 للمادة  وفقا  تعطيل  �سهادة  )ج( بدون 

يرتكب جرمية.

2- يعاقب كل �سخ�ض يرتكب جرمية وفقا للفقرة 1 من هذه املادة ب� ]ال�سجن ملدة ...[ 
تنظيمية ...[.[[ ]عقوبة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو 
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التعليق

الق�س���د م���ن ه���ذا احلك���م ه���و �سمان كون التعطيل فّع���اًل طبقًا ملعايري التعطي���ل لدى دولة ما. 
ول يق�س���ي الربوتوك���ول ب���اأن جت���ّرم الدول التعطيل, اإل اأنه ي�س���رتط اتخاذ ترتيبات للتحّقق من 
تدابري التعطيل من جانب هيئة خمت�سة للتاأّكد من جعل ال�سلح الناري غري قابل ب�سفة دائمة 
للت�سغيل )الفقرة الفرعية )ج( من املادة 9 من الربوتوكول(. ولت�سجيع التحقق من التعطيل يف 
لة, ينبغي فر�ض عقوبات على  اأثر الأ�سلحة النارية املعطَّ جميع احلالت, ومتكني الدول من تتبع 
ع���دم �سم���ان حتق���ق الهيئ���ة املخت�سة من التعطيل. كما ميكن لل���دول اأي�سا اأن تنظر يف جترمي 
الأفعال التي تعاقب ال�سانعني والأ�سخا�ض الآخرين املاأذون لهم بتعطيل الأ�سلحة النارية الذين 

للت�سغيل. دائمة  ب�سفة  قابلة  يجعلها غري  نحو  على  النارية  الأ�سلحة  يعطلون  ل 
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الفرعية اجلرائم  اجلنائية:  ع�صر-  الأحكام  الثاين  الف�صل 

التعليق
تقت�س���ي الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 5 م���ن الدول اأن تعتمد ما قد يلزم م���ن تدابري ت�سريعية وتدابري 
مة يف الربوتوكول والتواطوؤ على ارتكابها اأو تنظيمها اأو  م ال�س���روع يف الأفع���ال املجرَّ اأخ���رى جت���رِّ

ب�ساأنها. امل�سورة  اإ�سداء  اأو  ت�سهيلها  اأو  عليها  التحري�ض  اأو  امل�ساعدة  اأو  توجيهها 
اأو الجتار ب�سورة غري م�سروعة ول يلزم ت�سمينها  بال�سنع  لي�ست خا�سة  الأحكام  وهذه 
القوانني اجلنائية  اأحكام عامة ترد يف مدّونات  اإذا مل تكن م�سمولة من قبُل يف  اإّل  القوانني  يف 

اجلرائم. كل  على  ُتطبَّق  التي  القوانني  اأو يف  الوطنية 

39-  ال�سروع املادة 
1- كل �سخ����ض ي�س���رع يف ارت���كاب جرم م�سمول يف نطاق الف�سل الثامن اأو التا�سع اأو 

يرتكب جرمية. القانون  هذا  من  ع�سر[  احلادي  ]اأو  العا�سر 
2- يعاقب ال�سخ�ض الذي يرتكب جرمية مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة, عند اإدانته, 

.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  )اأ(   2 الفقرة  امل�سدر: 
باملفاهيم  "مرهون  الربوتوكول  املادة 5 من  )اأ( من   2 الفقرة  وفق  ال�سروع  بتجرمي  اللتزام  اإن 
الأ�سا�سي���ة" للنظ���ام القان���وين. وكما ي���رد يف امللحوظات التف�سريي���ة للربوتوكول )الفقرة 6 من 

فاإن:  )A/55/383/Add.3 الوثيقة 
 "الإ�سارات اإىل ال�سروع يف ارتكاب اجلرائم املقّررة مبوجب القانون الداخلي, وفقًا ]للفقرة 2 
من املادة 5 من الربوتوكول[ تفهم يف بع�ض البلدان باأنها ت�سمل كل من الأفعال املقرتَفة 
ذ يف حماولة غري ناجحة لرتكاب اجُلرم,  حت�سريًا لرتكاب ُجرم جنائي والأفعال التي ُتنفَّ

الداخلي." القانون  عليها مبقت�سى  يعاقب  اأفعال  اأي�سًا  الأفعال  تلك  تكون  حيث 
ع على اجلرمية  ���ع على ال�سروع اجلزاُء نف�س���ه الذي يوقَّ ويف بع����ض النظ���م القانوني���ة, يوقَّ
اإذا مل  اإل  اأخف. ول يلزم ت�سمني هذا احلكم  ال�سروع لعقوبة  اأخرى, يخ�سع  املكتملة. ويف نظم 

الوطني. اجلنائي  القانون  اأو  الوطنية  اجلنائية  املدونة  قبُل يف  من  م�سموًل  يكن 



59 الإلزامية  الثاين- الأحكام  اجلزء 

ارتكاب جرمية على  40-  التواطوؤ  املادة 
التا�سع  اأو  الثامن  الف�سل  ارتكاب جرمية تندرج يف نطاق  يتواطوؤ على  1- كل �سخ�ض 

يرتكب جرمية. القانون  هذا  من  ع�سر[  احلادي  ]اأو  العا�سر  اأو 

2- يعاقب ال�سخ�ض الذي يرتكب جرمية مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة, عند اإدانته, 
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو  ملدة ...[  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  )اأ(   2 الفقرة  امل�سدر: 
تقت�س���ي الفق���رة 2 )اأ( م���ن املادة 5 جت���رمي التواطوؤ على ارتكاب جرمية �سنع الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا والجتار بها ب�سورة غ���ري م�سروعة وتزوير علمة )علمات( 
اأو طم�سها  الربوتوكول  8 من هذا  املادة  تقت�سيه  ملا  وفقا  الناري  ال�سلح  على  املو�سوعة  الو�سم 
القوانني  يلزم ت�سمني هذا احلكم يف مدونات  اأو حتويرها ب�سورة غري م�سروعة. ول  اإزالتها  اأو 

قبُل. من  فيها  واردًا  يكن  اإذا مل  اإّل  الوطنية  القوانني  من  اأو غريها  اجلنائية 

التحري�ض  اأو  امل�ساعدة  اأو  التوجيه  اأو  41-  التنظيم   املادة 
امل�سورة اإ�سداء  اأو  التي�سري  اأو 

1- كل �سخ�ض ينّظم اأو يوّجه اأو ي�ساعد اأو يحّر�ض اأو يي�سر اأو ي�سدي امل�سورة ل�سخ�ض 
اأو  التا�سع  اأو  الثامن  الف�سل  تندرج يف نطاق  ارتكاب جرمية  اأجل  اآخرين من  لأ�سخا�ض  اأو  اآخر 

يرتكب جرمية. القانون  هذا  من  ع�سر[  احلادي  ]اأو  العا�سر 

2- يعاقب ال�سخ�ض الذي يرتكب جرمية مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو   ]... ملدة  ب� ]ال�سجن 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   5 املادة  من  2 )ب(  الفقرة  امل�سدر: 
ل يل���زم ت�سم���ني ه���ذا احلك���م يف مدونات القوانني اجلنائي���ة اأو غريها من القوانني الوطنية اإّل 

قبُل. من  فيها  واردًا  يكن  اإذا مل 
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والت�صرف وامل�صادرة  ع�صر-  ال�صبط  الثالث  الف�صل 

التعليق
يتن���اول ه���ذا الف�س���ل مقت�سي���ات امل���ادة 6 من الربوتوك���ول املتعلقة مب�س���ادرة الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا امل�سنوع���ة اأو املتجر بها ب�سورة غ���ري م�سروعة اأو التي يعتقد 

فيها. والت�سرف  و�سبطها  كذلك,  اأنها 
ويجب اأن تقراأ املادة 6 وتف�سر مقرتنة باملواد 12-14 من التفاقية, املنطبقة على �سبط 
املمتل���كات الت���ي ه���ي اإما من عائ���دات اجلرمية اأو م�ستخدمة اأو معدة لل�ستخدام يف اجلرمية, 
وعلى م�سادرة تلك املمتلكات والت�سرف فيها. وي�سمل ذلك بوجه عام الأ�سلحة النارية واأجزاءها 

م�سروعة. ب�سورة غري  بها  املتجر  و/اأو  امل�سنوعة  وذخريتها  ومكوناتها 
بها  املتجر  اأو  امل�سنوعة  واأجزائها ومكوناتها وذخريتها  النارية  الأ�سلحة  اعتبار  ويف حال 
ب�سورة غري م�سروعة ممتلكات "متاأتية" من هذه اجلرائم اأو "م�ستخدمة اأو معدة لل�ستخدام" 
يف مثل هذه اجلرائم, اأ�سبحت خا�سعة لأحكام املادتني 12 و13 من التفاقية, التي ُتلزم الدول 
الأطراف باأن تكفل وجود قوانني جتيز امل�سادرة واأن ت�سعى فعل اإىل امل�سادرة عن طريق ال�سلطة 
الت�سريعي(. الدليل  من  و137   136 )الفقرتان  اأخرى  دولة طرف  ذلك  تطلب  عندما  املخت�سة 

الدول اأن: على  يتعني  الربوتوكول,  من   6 للمادة  الإلزامية  للمقت�سيات  وللمتثال 
تكف���ل اأّن النظ���ام القان���وين الداخلي ي�سم���ح مب�سادرة الأ�سلح���ة النارية واأجزائها  )اأ( 
ومكّوناته���ا وذخريته���ا الت���ي جرى �سنعها اأو الجتار بها ب�سورة غري م�سروعة. فخطورة الأ�سناف 
ل�سمان  ال�ستعجال  وجه  على  اإ�سافية  اأمنية  احتياطات  اتخاذ  تتطلب  قد  الربوتوكول  ي�سملها  التي 
عدم وقوعها يف اأيدي اأ�سخا�ض غري ماأذون لهم قبل عملية ال�سبط وامل�سادرة اأو اأثناءها اأو بعدها؛

ت�سبط وتدمر الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها التي جرى �سنعها  )ب( 
غ �سيا�سة التدمري اإىل جانب اأ�سكال  اأو الجتار بها ب�سورة غري م�سروعة. فخطورة الأ�سناف ت�سوِّ

بها؛ ر�سمي  اإذن  �سدر  اإل اإذا  بها  ال�سماح  يجوز  ل  الت�سرف  من  اأخرى 
ت�سم���ن و�س���م الأ�سلحة النارية امل�س���ادرة وت�سجيل طريقة الت�سرف يف الأ�سلحة  )ج( 

والذخرية. النارية 
وينبغي المتثال لهذا اللتزام بطريقة تن�سجم مع النظم الداخلية والإدارية القائمة بدولة 
م���ا, م���ع ت���رك طريق���ة و�سكل تنفيذ هذا اللتزام لتقدير الدول. ول���دى العديد من الدول اأحكام 
مف�سل���ة تتعل���ق بالبح���ث واحلجز والتجريد وامل�س���ادرة )قد تندرج الأحكام مثل يف اإطار قانون 
لل�سرطة اأو يف ت�سريعات متعلقة بالإجراءات اجلنائية اأو يف ت�سريعات منف�سلة تتناول امل�سادرة(. 
وبوجه عام, تكون هذه النظم الت�سريعية يف منتهى التف�سيل وتخ�سع للمبادئ الأ�سا�سية للنظام 
القان���وين لدول���ة م���ا بالنظ���ر اإىل اإمكانية جتريد �سخ�ض ما من املمتل���كات. وتعّرف "امل�سادرة" 
القانونية  النظم  باأّن خمتلف  منها  اعرتافا  القت�ساء",  "احلجز ح�سب  ت�سمل  باأنها  التفاقية  يف 
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تّتب���ع ُنهج���ا متباين���ة اإزاء امل�س���ادرة واحلج���ز. وعند وجود تلك الت�سريع���ات, يتعني على �سائغي 
الت�سريع���ات اأن ي�سمن���وا انطباقه���ا على الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها واإتاحتها 
بالن�سب���ة جلرائ���م ال�سن���ع غري امل�سروع والجتار غري امل�سروع. ويجب اأي�سا المتثال للمقت�سيات 

فيها.  والت�سرف  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  بو�سم  اخلا�سة 

د املرف���ق الراب���ع ع���ددا من طرق التدمري التي ميكن لل���دول النظر يف اإدراجها يف  ويح���دِّ
ال�سلة.  ذات  وال�سيا�سات  القواعد  ويف  ت�سريعاتها 

واحلجز البحث  امل�صادرة:  األف- التمكني من 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   6 املادة  من   1 الفقرة  امل�سدر: 

اأنها  مل ُيذكر البحث وال�سبط على وجه التحديد يف الفقرة 1 من املادة 6 من الربوتوكول رغم 
 تن�ض على اعتماد ما قد يلزم من تدابري "للتمكني" من امل�سادرة. وتق�سي الفقرة 1 من املادة 6 
باعتم���اد تداب���ري للتمك���ني م���ن امل�س���ادرة اإذا كانت الأ�سناف قد "ج���رى �سنعها اأو الجتار بها 
اأن ت�سع  اأو كفالة  اأنه ينبغي ل�سائغي الت�سريعات النظر يف اعتماد  ب�سورة غري م�سروعة". غري 
الت�سريع���ات القائم���ة معي���ارًا اأقل �سرامة لل�سبط الأويل للأ�سناف )ال�سماح مثل باحلجز دون 
اإذن بالتفتي����ض لأ�سب���اب معقول���ة(, لأن ذلك ين���درج يف كثري من الأحوال �سمن تدابري التحري 
قب���ل اأن يت�سن���ى اإثب���ات ال�سن���ع اأو الجتار غري امل�سروع اإثبات���ا تاما. وقد يكون ال�سبط �سروريا 
اأي�سا يف بع�ض احلالت باعتباره تدبريا عاجل ملنع ت�سدير الأ�سلحة ب�سكل غري قانوين اأو حتويل 

امل�سروع. الداخلي غري  ال�ستخدام  اأو  للتداول  وجهتها 
وحت���ى تك���ون تل���ك ال�سلحيات ممتثلة للربوتوكول, ينبغي ربطها بوجود �سبهة اأو اأ�سباب 
ما يف الربوتوكول قد ارتكب اأو على و�سك اأن يرتكب واأن الأ�سناف  اأخرى للعتقاد باأن فعل جمرَّ
املعنية دليل على ذلك اأو اأنها هي ذاتها مو�سوع اجلرم املعني. وتت�سق تلك ال�سلحيات, ب�سفة 
عام���ة, م���ع القان���ون الوطني املنفذ لأحكام ال�سبط وامل�س���ادرة الواردة يف التفاقية, واإن كانت 
بع����ض ال���دول تطب���ق اإجراءات عاجلة للتمكني من �سبط الأ�سلح���ة النارية ب�سرعة, بالنظر اإىل 
خماط���ر ال�سلم���ة اأو الأم���ن الت���ي قد تن�ساأ اإذا حدث تاأخ���ري يف الإجراءات )انظر الفقرة 139 

الت�سريعي(. الدليل  من 

والتجريد باء- امل�صادرة 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   6 املادة  من   1 الفقرة  امل�سدر: 
هناك ن�سو�ض كثرية عن امل�سادرة والتجريد من املمتلكات ل�سالح الدولة يف القوانني الداخلية 
ملعظم الوليات الق�سائية. غري اأن النظم املنطبقة تتباين تباينًا كبريًا بني خمتلف الدول وخمتلف 
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النظم القانونية. وينبغي اأن يكفل �سائغو الت�سريعات, وفقا للربوتوكول, اإتاحَة نظمهم القانونية 
القائم���ة املتعلق���ة بامل�س���ادرة والتجريد اإمكانيَة م�سادرة الأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكوناتها 

وذخريتها.

وميك���ن ل�سائغ���ي الت�سريع���ات الوطني���ة اأي�س���ًا النظ���ر يف و�سع معايري حم���ددة ل�سمان 
التخزي���ن املاأم���ون للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناته���ا وذخريتها امل�سادرة واملحجوزة, رغم 
اأّن الربوتوك���ول ل ي�س���رتط ذل���ك. وم���ن �س���اأن هذه املعايري اأن ت�ساع���د على �سمان عدم تخزين 

بطريقة خطرة. الأ�سناف  هذه 

بها املاأذون  ف  الت�صرُّ اأو غريه من طرائق  جيم- التدمري 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   6 املادة  من   2 الفقرة  امل�سدر: 
اإذا كان���ت ال�سيا�س���ة الأ�سا�سي���ة للتفاقية تتمث���ل, مثلما اأ�سري اإليه يف الدليل الت�سريعي )الفقرة 
134(, يف �س���رورة بي���ع املمتل���كات امل�سادرة ل�سالح الدولة الطرف, لأغرا�ض من قبيل تقا�سم 
العائدات مع دول اأطراف اأخرى اأو دفع تعوي�سات ل�سحايا اجلرمية اأو رّد العائدات اإليهم )املادة 
غ �سيا�سة التدمري اإىل جانب اأ�سكال اأخرى  14(, فاإن خطورة الأ�سناف امل�سمولة بالربوتوكول ت�سوِّ

اإ�سافية. احتياطات  تتخذ  عندما  اإل  جائزة  تكون  ل  ف  الت�سرُّ من 
وم���ن ث���م, تق�س���ي الفق���رة 2 من املادة 6 من الربوتوكول اأنه, يف حال حجز اأ�سلحة نارية 
ر الأ�سناف امل�سادرة "ما مل  واأجزائها وذخريتها وم�سادرتها فيما بعد ل�سالح الدولة, باأن تدمَّ
اأن تكون الأ�سلحة النارية قد  يكن قد �سدر اإذن ر�سمي بالت�سّرف فيها بطريقة اأخرى, �سريطة 
لت".  ُو�سم���ت بعلم���ات, واأن تك���ون طرائ���ق الت�سرف يف تلك الأ�سلحة النارية والذخرية قد �ُسجِّ
ومكونات  واأجزاء  نارية  اأ�سلحة  من  الدولة  ما حتتجزه  تدمري   6 املادة  من   2 الفقرة  ل يف  ويف�سَّ
وذخ���رية. غ���ري اأن���ه يع���ود للدول اأمر حتدي���د طريقة التدمري التي ت�ستخدمه���ا لتدمري الأ�سلحة 
الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا. ويب���ني املرفق الرابع عددا م���ن طرائق التدمري التي 
ال�سلة.  ذات  وال�سيا�سات  التنظيمية  اللوائح  ويف  ت�سريعاتها  اإدراجها يف  النظر يف  للدول  ميكن 
كم���ا ميك���ن للدول���ة اأن تتخذ عددا من التداب���ري القانونية الأخرى لتنفيذ القاعدة العامة 
اإليه يف الدليل الت�سريعي )الفقرة 143(, ميكن  اأ�سري  القا�سية بتدمري الأ�سلحة النارية. ومثلما 

يلي:  ما  ذلك  ي�سمل  اأن 
و�س���ع �سلحي���ات ل���لإذن بالت�سرف بطريقة اأخرى غ���ري التدمري, وو�سع حدود  ")اأ( 
ملئم���ة للح���الت الت���ي ميكن فيها ل�ساحب القرار اإعطاء هذا الإذن. وميكن, يف هذا ال�سياق, 
اأغرا�ض علمية  املاأذون بها, مثل ال�ستخدام يف  الت�سرف  اأمثلة عن و�سائل  الت�سريع  ن  يت�سمَّ اأن 

اجلنائية؛ التحليلت  اأغرا�ض  اأو  تاريخية  اأو 
ف بطريقة  معاي���ري ت�سريعي���ة اأو اإداري���ة لإ�س���دار اأو ع���دم اإ�س���دار اإذن بالت�س���رُّ ")ب( 
ن ذلك ال�سرطني املحددين يف الفقرة 2 من املادة 6 من  اأخ���رى غ���ري التدم���ري. ويجب اأن يت�سمَّ
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اأي�سا و�سع  فيها. وميكن  الت�سرف  وتدوين كيفية  النارية  الأ�سلحة  و�سم  اأي وجوب  الربوتوكول, 
الداخلية." ال�سيا�سة  لتقديرات  وفقا  اأخرى  معايري 

ويجب على ال�سائغني, عند و�سع الت�سريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات ذات ال�سلة, 
التالية: الأحكام  اإدراج 

تخ�سع جميع الأ�سلحة النارية والذخرية التي حجزت ل�سالح ]يُدرج ا�سم الهيئة املخت�سة[ 
اأو التي قامت هذه الهيئة مب�سادرتها مبوجب هذا القانون ]اأو الت�سريعات ذات ال�سلة الأخرى[:

اأو املختارة[؛  التدمري  ل� ]طريقة  )اأ( للتدمري طبقا 
املخت�سة[. الهيئة  ا�سم  ]يُدرج  من  لإذن خا�ض  الت�سرف طبقا  )ب(  

وعن���د الت�س���رف يف الأ�سلح���ة النارية بطريقة اأخرى ماأذون بها, يجب و�سع معايري و�سم 
ر )املادة 10 من هذا القانون(. كما يجب الحتفاظ  الأ�سلحة املحجوزة التي احُتفظ بها ومل تدمَّ
التدمري  اأخرى غري  النارية املت�سرف فيها بطريقة  بالأ�سلحة  املتعلقة  للمعلومات  ب�سجل مكتوب 

القانون(. هذا  من   15 املادة  )انظر 
ب�سجل مكتوب  التدمري, يجب الحتفاظ  اأخرى غري  الذخرية بطريقة  الت�سرف يف  وعند 
من   16 املادة  )انظر  التدمري  اأخرى غري  بطريقة  فيها  املت�سرف  بالذخرية  املتعلقة  للمعلومات 

القانون(. هذا 
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الق�صائية ع�صر-  الولية  الرابع  الف�صل 
التعليق

د �سريان وليتها الق�سائية على التحقيق يف جميع الأفعال  تقت�س���ي التفاقي���ة م���ن ال���دول اأن توؤكِّ
 15 املادة  وتق�سي  عليها.  واملعاقبة  ق�سائيًا  والربوتوكول وملحقتها  التفاقية  رمة مبقت�سى  املجَّ
الق�سائية يف ثلث حالت: )اأ( على جميع اجلرائم املرتكبة داخل  الولية  بتاأكيد  من التفاقية 
الولي���ة الإقليمي���ة للدول���ة؛ )ب( على جميع اجلرائم املرتكبة على منت �سفينة اأو طائرة م�سجلة 
يف الدولة؛ )ج( اإذا كان الت�سريع الوطني يحظر ت�سليم مواطنيها, يتعني تاأكيد الولية الق�سائية 
عل���ى اجلرائ���م الت���ي يكونون ق���د ارتكبوها يف اأي مكان يف العامل. ومن �ساأن هذه احلالة الثالثة 
اأن متك���ن الدول���ة م���ن الوفاء بالتزامها مبوج���ب التفاقية ب�ساأن مقا�ساة اجلناة الذين ل ميكن 
ت�سليمه���م ا�ستجاب���ة لطل���ب دول���ة اأخرى ب�سبب جن�سيتهم. وتقت�سي التفاقية من كل دولة طرف 
]...[ من تدابري", اعرتافا باأن خمتلف النظم القانونية تتناول  "ما قد يكون �سروريا  اأن تعتمد 
ن املادة 15 من التفاقية اأحكاما  تاأكي���د �سري���ان الولي���ة الق�سائية مبختلف الطرائق. كما تت�سمَّ

اأكرب. ب�سكل  الق�سائية  الولية  نطاق  لتو�سيع  اختيارية 

القانون هذا  42-  تطبيق  املادة 

التالية: الأحوال  القانون يف  هذا  اإطار  م يف  فعل جمرَّ اأّي  على  القانون  هذا  ُيطبَّق 
الدولة[؛ ا�سم  ]ُيدَرج  اإقليم  داخل  اأو جزئيا[  ]كلّيا  اجُلرم  ُيرتكب  )اأ( عندما 

)ب(  عندما ُيرتكب اجُلرم ]كلّيا اأو جزئيا[ على منت �سفينة اأو طائرة م�سّجلة مبقت�سى 
اجُلرم؛ ارتكاب  وقت  الدولة[  ا�سم  ]ُيدَرج  قوانني 

)ج(   عندم���ا يرتك���ب اجُل���رَم ]كلّي���ا اأو جزئيا[ اأحُد مواطن���ي ]ُيدَرج ا�سم الدولة[ الذي 
اجلن�سية. ب�سبب  ت�سليمه  ُيرَف�ض 

التعليق
اإلزامي حكم 

التفاقية. من   15 املادة  من  و3  و)ب(  1 )اأ(  الفقرتان  امل�سدر: 
توج���د يف كل ال���دول ولي���ة ق�سائي���ة اإقليمية وكذلك ولية ق�سائية خا�سة على منت اأي �سفينة اأو 
طائ���رة م�سّجل���ة يف الدول���ة. ويف البل���دان التي ي�سود فيها القانون العام, قد يكون هذا هو اأي�سًا 
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ارُتكب فيه  الق�سائية. واملعيار املعتمد هو املكان الذي  الولية  اإليه  ت�ستند  الوحيد الذي  الأ�سا�ض 
املعنية(. الدولة  اإقليم  يقع يف  ارتكاب اجلرمية  مكان  اأّن  )اأي  اجلنائي  الفعل 

وت�س���ع الفق���رة الفرعي���ة )ج( مو�س���ع التطبيق الفقرة 3 من امل���ادة 15 التي تقت�سي من 
الدولة اأن تقّر �سريان وليتها الق�سائية عندما يكون ال�سخ�ض املدَعى ارتكابه للجرمية موجودًا 
يف اإقليمه���ا ول تق���وم الدول���ة بت�سليم���ه بحّجة اأنه اأح���د رعاياها ل غري. ففي مثل هذه احلالت, 
تكون الدول ملزمة مبوجب الفقرة 10 من املادة 16 من التفاقية باأن حتيل الق�سية دون اإبطاء 

امللحقة. بق�سد  املخت�سة  �سلطاتها  اإىل  له  ل مربر 
وقد توّد الدول التي ترغب يف النظر يف الأخذ بالأ�سكال الختيارية الأو�سع نطاقا للولية 

:42 للمادة  التالية  الفرعية  الفقرة  اإ�سافَة  الق�سائية 

")د(   عندم���ا يرتك���ب اجل���رَم اأح���ُد مواطن���ي ]ُيدَرج ا�س���م الدولة[ ُيرَف����ض ت�سليمه اأيا كانت 
الأ�سباب."

ق الفقرة 4 من املادة 15 للتفاقية, التي  وه���ذه الفق���رة الفرعي���ة اختيارية, حيث اإنها تطبِّ
تن�ض على اأّن باإمكان دولة ما اأن تقرر �سريان وليتها الق�سائية على اجلرائم عندما يكون ال�سخ�ض 
اأنه يف  اأيا كانت الأ�سباب. ويلحظ  اإقليمها ول تقوم بت�سليمه  املدَعى ارتكابه للجرمية موجودًا يف 
ح���ال ا�ستخ���دام الفق���رة الفرعية )د(, تنتفي احلاج���ة اإىل اإدراج الفقرة الفرعية )ج(, حيث اإن 

اجلن�سية(. ذلك  الأ�سباب )مبا يف  كانت  اأيا  الت�سليم  رف�ض  تغطي حالت  )د(  الفرعية  الفقرة 
ع التفاقية )املادة 15(  ت�سجِّ الق�سائية,  بالولية  املتعلقة  الإلزامية  وخارج نطاق الأحكام 
عل���ى تاأكي���د �سري���ان الولي���ة الق�سائي���ة يف ظروف اأخرى, مث���ل يف كل احلالت التي يكون فيها 
ال�سحايا من رعاياها, اأو يكون مرتكب اجلرم اأحد رعاياها اأو �سخ�سا عدمي اجلن�سية يقطن يف 
اأو يكون فيها اجلرم مرتبطا بجرائم خطرية واأن�سطة غ�سل للأموال يخطط لرتكابها  اإقليمها, 
اأ�س�ض الولية الق�سائية لي�ست  اإقليمها )الفقرة 2 من املادة 15(. وتبني التفاقية بو�سوح اأن  يف 
�سامل���ة. اإذ تن����ض الفق���رة 6 م���ن املادة 15 على اأنه ميكن لل���دول, دون امل�سا�ض بقواعد القانون 
الدويل العام, اإقامة اأ�س�ض اإ�سافية لوليتها الق�سائية. ول حتول هذه التفاقية دون ممار�سة اأي 

الداخلي. لقانونها  وفقا  �سريانها  الطرف  الدولة  د  توؤكِّ جنائية  ق�سائية  ولية 
اإقليم دولة  اأحد رعايا دولٍة ما يف  يرتكبها  التي  الأفعال  لت�سمل  الق�سائية  الولية  ومتديد 
اأخرى )مبداأ ال�سخ�سية الفاعلة( اإمنا يجري يف اأكرث الأحوال فيما يخ�ّض جرائم حمّددة ذات 
اخلطورة ال�سديدة. ويف بع�ض الوليات الق�سائية, يقت�سر مبداأ ال�سخ�سية الفاعلة على الأفعال 
التي ل ُتعّد جرمية وفقًا لقانون الدولة التي يرتكب اأحد رعاياها الفعَل فح�سُب, بل وفقًا لقانون 

اأي�سًا. الفعل  فيها  ُيرتكب  التي  الدولة 
ويف ح���ال رغب���ت ال���دول يف اعتماد هذه الأحكام, فلعّلها ت���درج مادة اإ�سافية يف القانون 

كالتايل: �سياغتها  اإقليمها, ميكن  خارج  القانون  هذا  تطبيق  النموذجي حول 

التالية: الأحوال  القانون يف  هذا  اإطار  م يف  يجرَّ فعل  اأّي  على  القانون  هذا  ُيطبَّق 
)اأ( عندم���ا يك���ون ال�سخ����ض من رعايا ]ُي���دَرج ا�سم الدولة[ ]اأو من املقيمني الدائمني 

معتاد[؛ ب�سكل  فيها  املقيمني  من  ]اأو  فيها[ 
)ب(  اأو عندم���ا يك���ون مرتك���ب اجُل���رم من رعايا ]ُيدَرج ا�س���م الدولة[ ]اأو من املقيمني 

معتاد[؛ ب�سكل  فيها  املقيمني  من  ]اأو  فيها[  الدائمني 
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)ج( اأو عندم���ا يرتك���ب اجُل���رَم �سخ�ٌض ع���دمي اجلن�سية يوجد مكان اإقامته املعتاد يف 
اجُلرم؛ ارتكاب  وقَت  الدولة[  ا�سم  ]ُيدَرج 

)د(  اأو عندم���ا ُيرتك���ب اجُل���رم يف اإقلي���م ]ُيدَرج ا�س���م الدولة[ بهدف ارتكاب جرمية 
الدولة[؛ ا�سم  ]ُيدَرج  اإقليم  داخل  خطرية 

)ه ( اأو عندما ُيرتكب اجُلرم خارج اإقليم ]ُيدَرج ا�سم الدولة[ لكن نتائج اجلرم موّجهة 
الدولة[. ا�سم  ]ُيدَرج  اإقليم  داخل  ارتكاب جرمية خطرية  بهدف  اأو  نحو 

املطلوبني 43-  ت�سليم  املادة 
مرتكبيها. ت�سليم  القانون  هذا  عليها يف  املن�سو�ض  اجلرائم  ت�ستلزم 

التعليق
ُتلزم اأحكام التفاقية الدول الأطراف باأن تعامل اجلرائم املن�سو�ض عليها يف الربوتوكول ب�سفتها 
جرائم يلزم ت�سليم مرتكبيها مبوجب معاهداتها وقوانينها واأن تعر�سها على ال�سلطات املخت�سة 
للمقا�ساة عليها داخليا عندما ُيرف�ض الت�سليم ب�سبب اجلن�سية )املادة 16 من التفاقية( )انظر 

التفاقية(. لتنفيذ  الت�سريعي  الدليل  من   449-394 الفقرات  اأي�سا 

ع  وت�سجِّ تغطيها  التي  باجلرائم  يتعلق  فيما  للت�سليم  اأدنى  اأ�سا�سيا  معيارا  التفاقية  وت�سع 
اأي�سا على اعتماد جمموعة متنوعة من الآليات الهادفة اإىل تب�سيط اإجراءات ت�سليم املطلوبني. 
وينبغ���ي لل���دول اأن ت�ستعر����ض الت�سريعات الوطنية املتعلقة بالت�سليم يف �سوء الأحكام الواردة يف 
التفاقي���ة واأن تكف���ل ت�سمينه���ا جميع الأفعال التي يتع���ني جترميها مبوجب الربوتوكول ب�سفتها 
جرائم يلزم ت�سليم مرتكبيها. ويف غياب اأي معاهدة اأو اأحكام ت�سريعية تتعلق بت�سليم املطلوبني, 

التفاقية. املبّينة يف  للإجراءات  وفقا  هوؤلء  ي�سلَّم  اأن  ينبغي 
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الدويل الفرع جيم-  التعاون 

التعليق
يناق�ض هذا الف�سل املادتني 12 و13 من الربوتوكول. ولأنه من غري املتوقع اأن تن�ض الت�سريعات 
على العديد من اأن�سطة التعاون الدويل على وجه التحديد, يبقى للدول كامل ال�سلحية لتحديد 
اأن�س���ب اأ�سل���وب للمتث���ال لهذه املقت�سيات الإلزامية, تبعا لنظامها القانوين اخلا�ض ومن خلل 

اأخرى. اأو طرائق  تنظيمية  لوائح  اأو  لل�سيا�سات  توجيهية  مبادئ  اأو  ت�سريعات 

املعلومات  ع�صر- تبادل  اخلام�س   الف�صل 
الدويل والتعاون 

الوطنية الت�صال  األف- جهات 

وطنية ات�سال  44-  اإن�ساء جهة  املادة 
مبوج���ب ه���ذا القان���ون, ُتن�ساأ جه���ة ات�سال وطنية للعمل باعتباره���ا جهة و�سل مع �سائر 
ال���دول ب�س���اأن امل�سائ���ل املتعلقة مبكافح���ة �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكّوناتها وذخريتها 

م�سروعة. ب�سورة غري  بها  والجتار 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   13 املادة  من   2 الفقرة  امل�سدر: 
يق�سي الربوتوكول باأن حتّدد الدول هيئة وطنية اأو جهة ات�سال وحيدة لتعمل مبثابة �سلة و�سل 
بالبل���دان الأخ���رى ب�س���اأن امل�سائل املتعلقة بالربوتوكول. ويج���وز لدولة ما اأي�سا اأن تختار حتديد 
عدد من الهيئات بو�سفها جهات ات�سال وطنية. )وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأغلبية الدول الأطراف 
باأن جهات الت�سال الوطنية لديها هي  رات واجلرمية  اأبلغت مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
ال�سلطات امل�سوؤولة اأمام وزاراتي الداخلية والعدل(. وب�سرف النظر عما تقرره دولة ما, ينبغي 
اإي�ساح من هي جهة )جهات( الت�سال الوطنية لكي تعرف الدول الأخرى اجلهة التي �ستت�سل 
به���ا وكيفي���ة الت�س���ال به���ا. ولن تدرج هذه املعلومات يف الت�سريعات الوطنية رغم اأنها يجب اأن 

الأخرى. الأطراف  للدول  ب�سهولة  متاحة  وطريقة جتعلها  ب�سكل  تقدم 
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وين�س���ّب الهتم���ام يف ه���ذا احلك���م من الربوتوكول على التع���اون الدويل مع باقي الدول 
الأط���راف. فالأم���ر يتعل���ق بكيان م�ستقل ع���ن "ال�سلطة املركزية" التي تعنّي مبقت�سى الفقرة 13 
من املادة 18 من التفاقية وُتعنى بامل�ساعدة القانونية املتبادلة. وعند اإن�ساء جهاز جديد بو�سفه 
جه���ة الت�س���ال الوطني���ة, ق���د يقت�سي الأمر �سّن ت�سريع يف ذلك ال�ساأن. ويف احلالت التي ُتن�ساأ 
فيها وحدة جديدة يف اإطار هيئة وطنية موجودة, لإنفاذ القانون مثل, تتوقف احلاجة اإىل �سّن 

ل.  اأم  القائمة  الت�سريعات  به يف  مرّخ�سًا  ذلك  كان  اإذا  ما  على  ت�سريع 
وبخ���لف احلك���م الإلزام���ي الوا�سع النطاق ال���ذي يرد يف الفقرة 2 من املادة 13, والذي 
ين����ض عل���ى اأن جه���ة الت�س���ال الوطنية تت�سل بالدول الأخرى ب�س���اأن امل�سائل املتعلقة مبكافحة 
�سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها وذخريتها والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة, ل ي�سع 
الربوتوك���ول اأي م�سوؤولي���ات حم���ددة جلهات الت�سال الوطنية. ويعود للدولة اأمر حتديد النطاق 

واأن�سطتها. بوظائفها  اخلا�ض 
وتقت�س���ي العدي���د م���ن ال�سك���وك الإقليمية تعي���ني جهة ات�سال )مث���ل اتفاقية اجلماعة 
القت�سادي���ة ل���دول غ���رب اأفريقيا وبروتوكول نريوب���ي(. وطبقا لربنامج العمل ملنع الجتار غري 
امل�س���روع بالأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلحة اخلفيفة بكل جوانب���ه ومكافحه ذلك الجتار والق�ساء 
ات�سال وطنية م�سوؤولة عن  نقطة  تعيني  الدول  الثاين(, يجب على  الف�سل  عليه )الفقرة 4 من 
جوان���ب متع���ددة م���ن الجتار غري امل�س���روع بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة, مبا يف ذلك 
"ال�سنع غري امل�سروع واملراقبة والتهريب والتداول وال�سم�سرة والجتار". وباملثل, يق�سي ال�سك 
الدويل للتعقب )الفقرة 25( باأن تعني الدولة نقطة اأو اأكرث من نقاط الت�سال الوطنية "لتبادل 
املعلوم���ات, وللعم���ل كهيئ���ات ات�س���ال ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلق���ة بتنفيذ هذا ال�سك". وميكن 
تعمل مبثابة جهة  اأن  م�سبقا  معينة  ل�سلطة  بالن�سبة  املنا�سب  كان من  اإذا  ما  تنظر يف  اأن  للدول 

القانون. هذا  وطنية مبوجب  ات�سال 
وف�سل عن اإن�ساء جهة ات�سال وطنية, ميكن للدول النظر يف اإن�ساء جلنة وطنية للأ�سلحة 
النارية. وهذا لي�ض مطلوبا مبقت�سي الربوتوكول. غري اأن العديد من ال�سكوك العاملية والإقليمية 
تدعو اإىل اإن�ساء مثل هذه اللجنة. ومبوجب برنامج عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�سلحة ال�سغرية 
اإذا  تعنّي,  اأو  تن�سئ,  "اأن  على  الدول  ع  ت�سجَّ الثاين(,  الف�سل  من  )الفقرة 4  والأ�سلحة اخلفيفة 
اأ�سا�سية موؤ�س�سية تتوىل م�سوؤولية توجيه  اأو هيئات تن�سيق وطنية وهياكل  اقت�سى احلال, اأجهزة 
ال�سيا�س���ات والبح���ث ور�س���د اجلهود الرامية اإىل منع الجت���ار غري امل�سروع بالأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلح���ة اخلفيف���ة م���ن جمي���ع جوانبه ومكافحت���ه والق�ساء عليه". وت���رد التزامات مماثلة يف 
العديد من ال�سكوك الإقليمية, مثل اتفاقية اجلماعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا وبروتوكول 
نريوب���ي. وميك���ن لل���دول النظ���ر يف و�سع اإط���ار ت�سريعي وموؤ�س�سي منا�سب قائ���م على و�سعيتها 
اخلا�س���ة, مب���ا يف ذل���ك النظ���م الد�ستورية وباقي النظم القانونية والع���ادات الثقافية. واللجان 
الوطني���ة م�سوؤول���ة ع���ن تن�سيق اأن�سط���ة خمتلف العنا�سر الفاعلة عل���ى ال�سعد املحلية والوطنية 
والإقليمي���ة به���دف زي���ادة فعالية عمليات مراقبة الأ�سلحة الناري���ة وال�سغرية. وقد قام برنامج 
اإن�ساء وعمل اللجان الوطنية للأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة  "دليل  الأمم املتحدة الإمنائي بن�سر: 

الدول. ي�ساعد  اأن  الذي ميكن  اخلفيفة")2( 

. www.undp.org/crp/documents/sa_control/SALWGuide_English.pdf التايل:  العنوان  على  )2( متاح 
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الدويل باء- التعاون 
التعليق

اإلزامي حكم 
الربوتوكول.  من   13 املادة  من  و3   1 الفقرتان  امل�سدر: 

يلي: عاّمان مبا  التزامان  هناك 
عد الثنائية والإقليمية والدولي���ة مع ال�سلطات الوطنية  تي�س���ري التع���اون عل���ى ال�سُ )اأ( 
واأجزائها ومكوناتها وذخريتها والجتار  النارية  الأ�سلحة  املنخرطة يف منع �سنع  الأخرى  للدول 

م�سروعة؛ ب�سورة غري  بها 
تي�س���ري التع���اون ودعم �سانع���ي الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها  )ب( 
وجّتاره���ا وم�ستورديه���ا وم�سّدريه���ا و�سما�سرتها وناقليها التجاريني من اأجل منع وك�سف اأن�سطة 

م�سروعة. ب�سورة غري  بها  والجتار  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  �سنع 
اللتزامني. لهذين  المتثال  اختيار طريقة  اأمر  للدولة  ويعود 

املعلومات 1- تبادل 
التعليق

اإلزامي حكم 
الربوتوكول. من   12 املادة  من  و3  )اأ(-)د(  و2   1 الفقرات  امل�سدر: 

تتن���اول امل���ادة 12 م���ن الربوتوك���ول اللتزامات املتعلق���ة بتبادل املعلومات الت���ي تقع على الدول 
الأط���راف. ويتع���ني عل���ى الدول تبادل املعلومات ذات ال�سل���ة بحالت معّينة ب�ساأن جمموعة من 
امل�سائ���ل املمكن���ة. ويج���ب تنفي���ذ هذا اللت���زام على نحو يتما�سى مع النظ���م الداخلية والإدارية 

الدول. لتقدير  اللتزام  هذا  تنفيذ  و�سكل  وُترتك طريقة  للدول,  القائمة 
د اأنواع املعلومات التي يتعني تبادلها رغم اأن تبادل املعلومات يعّد حكمًا اإلزاميًا.  ومل حتدَّ
م الربوتوكول عددا من املقرتحات. ويف حال فر�ض دولة ما �سوابط على  وب���دل م���ن ذل���ك, يق���دِّ
املعلومات  لت�سمل  تبادلها  يتم  التي  املعلومات  تو�سيع قائمة  ال�سم�سرة, ميكن  واأن�سطة  ال�سما�سرة 

امل�سروعة. ال�سم�سرة غري  باأن�سطة  ال�سلة  ذات 
وميكن اأن ت�سمل جمالت تبادل املعلومات الواردة يف الفقرات 1 من اإىل 3 من املادة 12 

يلي: ما  الدول,  لتقدير  اأنها مرتوكة  رغم  الربوتوكول,  من 
معلوم���ات ذات �سل���ة بح���الت معّينة تتعلق مب�سائل ت�سم���ل, لكنها ل تنح�سر يف,  )اأ( 
منتج���ي الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا وجتارها وم�ستورديه���ا وم�سّدريها 

لهم؛ املاأذون  وناقليها 
اأن�سطة غري  اأنها �سالعة يف  امل�ستبه يف  اأو  اجلماعات الإجرامية املنظمة املعروف  )ب( 

بها؛ الجتار  اأو  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  ل�سنع  م�سروعة 
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و�سائل الإخفاء امل�ستعملة يف �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها وذخريتها  )ج( 
الو�سائل؛ تلك  ك�سف  و�سبل  م�سروعة,  ب�سورة غري  بها  الجتار  اأو 

الطرائق والو�سائل ونقاط الإر�سال والو�سول والدروب التي ت�ستخدمها اجلماعات  )د( 
الإجرامي���ة املنظم���ة ال�سالع���ة اأو امل�ستب���ه يف �سلوعه���ا يف الجت���ار بالأ�سلحة الناري���ة واأجزائها 

م�سروعة؛ ب�سورة غري  وذخريتها  ومكوناتها 
اخلربات واملمار�سات والتدابري الت�سريعية الرامية اإىل منع ومكافحة وا�ستئ�سال  )ه ( 

م�سروعة؛ ب�سورة غري  وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  �سنع 
املعلوم���ات العلمي���ة والتقنية ذات ال�سلة ب�سلط���ات اإنفاذ القانون التي ت�ساعد يف  )و( 
من���ع �سن���ع الأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكّوناتها وذخريتها والجتار بها ب�سورة غري م�سروعة, 

عنها. والتحّري  والك�سف 

���ن التفاقي���ة اأي�س���ًا اأحكامًا تتعل���ق بتبادل املعلومات والتعاون عل���ى اإنفاذ القانون  وتت�سمَّ
)امل���واد 26-28, عل���ى �سبي���ل املث���ال(. وينبغي ل�سائغي الت�سريع���ات اأن ي�سعوا يف العتبار هذه 
الأح���كام ل���دى و�س���ع تدابري لتنفيذ اأحكام التعاون الدويل ال���واردة يف الربوتوكول, بغية �سمان 
الت�ساق والرتابط يف تنفيذ طلبات تبادل املعلومات والتعاون وكذلك بغية حتديد ما اإذا كان من 
املمك���ن الوف���اء مبختلف املقت�سي���ات با�ستخدام نف�ض الأحكام الت�سريعية و/اأو الهياكل الإدارية. 
وميكن ل�سائغي الت�سريعات اأن ي�سرت�سدوا بالوثائق الواردة يف املرفق الثاين ب�ساأن هذه املوا�سيع.

ال�سّرية 2- املعلومات 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   12 املادة  من   5 الفقرة  امل�سدر: 
دولية  اتفاقات  باأي  اأو  القانوين  لنظامها  الأ�سا�سية  باملفاهيم  رهنا  دولة طرف,  "يتعني على كل 
اأخ���رى", اأن تكف���ل �سّري���ة اأي معلوم���ات تتلقاه���ا من دولة طرف اأخ���رى, مبا يف ذلك املعلومات 
امل�سمول���ة بح���ق امللكي���ة واملتعلقة مبعاملت جتارية, واأن متتث���ل للقيود املفرو�سة على ا�ستخدام 
الفقرة 5 من  وتقّر  املعلومات.  التي قّدمت  الدولة  �سلطات  اإذا طلبت منها ذلك  املعلومات,  تلك 
املادة 12 اأي�سا باأنه ل ميكن يف بع�ض احلالت �سمان ال�سّرية اأو املحافظة عليها, وعادة ما يكون 
اإجرائية )كثري منها عبارة عن  اأ�سكال حمائية  املعلومات  التي تطلب  للدولة  اأن  ال�سبب يف ذلك 
حقوق د�ستورية ح�سينة ونافذة( تقت�سي باأن يك�سف املدعون العامون للأ�سخا�ض املتهمني, قبل 
املحاكم���ة, ع���ن املعلوم���ات التي قد تربئهم اأو اأن يك�سفوا, يف بع�ض النظم, عن جميع املعلومات 
ر احلفاظ  تعذَّ واإذا  الربوتوكول(.  لتنفيذ  الت�سريعي  الدليل  الفقرة 244 من  ال�سلة )انظر  ذات 

اإف�سائها. قبل  املعلومات  قدمت  التي  الدولة  �سلطات  اأبِلغت  ال�سّرية,  تلك  على 



71 الإلزامية  الثاين- الأحكام  اجلزء 

الأثر اقتفاء  على  الدويل  التعاون  جيم- 

الدولية الأثر  اقتفاء  45- طلبات  املادة 

اأخرى  الأثر من دول  ال�سلطات املخت�سة[ م�سوؤولة عن طلب معلومات لقتفاء  ا�سم  ]يُدرج  تكون 
وال�ستجابة لطلبات اقتفاء الأثر الدولية الواردة من ال�سلطات املخت�سة يف اأي حالة تكون فيها الأ�سلحة 

م�سروعة. ب�سورة غري  بها  ر  اجتُّ اأو  عت  نِّ �سُ قد  رمبا  املعنية  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزاوؤها  النارية 

التعليق
اإلزامي حكم 

الربوتوكول. من   12 املادة  من   4 الفقرة  امل�سدر: 
تقت�س���ي الفق���رة 4 م���ن امل���ادة 12 م���ن ال���دول الأطراف "اأن تتعاون فيما بينه���ا على اقتفاء اأثر 
بها ب�سورة  ر  اأو اجتُّ عت  نِّ �سُ قد  تكون  التي رمبا  والذخرية  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة 
غ���ري م�سروع���ة". ول يب���ني الربوتوك���ول طرائ���ق اقتفاء الأث���ر. اإل اأّنه ينبغي لل���دول اأن ت�سع يف 
اعتباره���ا اأن اقتف���اء الأث���ر ه���و اأداة لإنفاذ القانون وبذل���ك فهو خمتلف عن اللتزامات املتعلقة 
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة الواردة يف املادة 18 من التفاقية وجهة الت�سال الوطنية املن�ساأة 

الربوتوكول. من   13 املادة  من   2 بالفقرة  عمل 
املتاحة".  املوارد  "يف حدود  الأثر  اقتفاء  الدول لطلبات  اأن ت�ستجيب  ويقت�سي الربوتوكول 
اإىل  بالنظر  واقعيًا  زمنيًا  اإطارًا  يعترب  ما  التقديرية بخ�سو�ض  ال�سلطة  بع�ض  للدولة  يوّفر  وهذا 
للدول  والأمر مرتوك  "�سريعة".  الردود  تكون  باأن  الربوتوكول يق�سي  واإن كان  املتاحة,  مواردها 
لتحدي���د طرائ���ق تق���دمي طلب���ات اقتفاء الأث���ر والرد عليها. وينبغي لل���دول اأي�سا اأن تكفل تعيني 
ال�سلط���ات الوطني���ة املنا�سب���ة للرد على طلبات اقتفاء الأثر. وهذا يختلف من دولة لأخرى. فقد 
وحدة  اأو  معينة  وطنية  �سرطة  وحدة  اأو  الأثر  لقتفاء  وطني معني  مركز  الدول  بع�ض  لدى  يكون 
ي للجرائم اخلطرية  داخل هيئة ال�سرطة. ويف دول اأخرى, قد يتوىل اجلهاز امل�سوؤول عن الت�سدِّ

املهّمة. هذه 
وينبغي للدول التي تختار تنفيذ ال�سك الدويل للتعقب كفالة اأن ت�سمل ت�سريعاتها املتعلقة 
بالأ�سلح���ة الناري���ة التزاماته���ا مبوجب ذلك ال�سك. كما يقدم ال�سك الدويل للتعقب توجيهات 
مفي���دة ب�س���اأن تق���دمي طلب���ات اقتفاء الأثر والرد عليها. ويجوز للدول اأي�سا اأن تطّلع على منوذج 
اّتباع  اأثر دويل )تو�سية جمل�ض الحتاد الأوروبي ال�سادرة ب�ساأن  الحتاد الأوروبي لطلب اقتفاء 
ب�ساأن  ال�سرطة عرب احلدود  �سلطات  التي جتريها  التحقيقات  اإجراء موحدا يف  الأع�ساء  الدول 
قنوات الإمداد بالأ�سلحة النارية املحجوزة اأو امل�سرتدة بعد ا�ستعمالها يف ارتكاب جرائم, والدليل 

بها(. املرفق 
ال  وميك���ن لل���دول, وفق���ا لنظمها الوطنية, النظر يف اأن�سب الو�سائل الكفيلة بالتنفيذ الفعَّ
له���ذا احلك���م الإلزام���ي من الربوتوكول )مثل, عن طريق لوائح تنظيمية اأو اإجراءات اإدارية اأو 

التالية: املعلومات  الإجراءات  تلك  ت�سمل  اأن  وميكن  تنفيذية(.  اأوامر 
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الأثر؛ اقتفاء  طلبات  بتلقي  �سلطات خمت�سة  )اأ( تعيني 
)ب(  احل���د الأدن���ى م���ن املعلوم���ات التي يتعني اإدراجها يف طلب���ات اقتفاء الأثر الدويل 

ذلك: وذخريتها, مبا يف  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة 

 ‘1’   معلوم���ات ت�س���ف الطبيع���ة غري امل�سروعة للأ�سلحة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها 
ومكوناتها وذخريتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  على  فيها  ُعرث  التي  والظروف  وذخريتها 

للطلب؛ القانوين  والتربير 

 ‘2’   الطراز والنموذج والرقم امل�سل�سل والعيار وبلد امل�سدر واملعلومات املتاحة الأخرى 
الطلب؛ مو�سوع  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  عن 

الأثر. اقتفاء  لطلب  املق�سود  ال�ستخدام     ’3‘ 
)ج(   الإط���ار الزمن���ي امللئ���م ]... اأيام/يوم���ا[ ال���ذي ينبغي ل� ]يُ���درج ا�سم ال�سلطات 

الأثر؛ اقتفاء  با�ستلم طلب  تقّر يف غ�سونه  اأن  املخت�سة[ 
)د(   وفق���ا للقوان���ني الوطني���ة, ا�سرتاط قيام ]يُدرج ا�س���م ال�سلطات املخت�سة[, خلل 
فرتة زمنية ق�سرية حمددة ابتداء من تاريخ ا�ستلم طلب اقتفاء الأثر, بتقدمي جميع املعلومات 
مة الطل���ب وذات ال�سلة بغر�ض اقتفاء اأث���ر الأ�سلحة النارية  املتاح���ة الت���ي تطلبه���ا الدول���ة مقدِّ

وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها 

)ه��� (  يج���وز ل� ]يُ���درج ا�سم ال�سلطات املخت�سة[ اأن تطل���ب معلومات اإ�سافية من الدولة 
للطلب؛ لل�ستجابة  اللزمة  املعلومات  الطلب جميع  ن  يت�سمَّ ل  عندما  الطالبة  الطرف 

)و(    ميك���ن ل� ]يُ���درج ا�س���م ال�سلط���ات املخت�س���ة[ اأن توؤجل اأو تقّي���د حمتوى الرد على 
طل���ب اقتف���اء الأث���ر, اأو اأن ترف����ض تق���دمي املعلوم���ات املطلوبة, اإذا كان الك�س���ف عن املعلومات 
مي����ض بالتحقيق���ات اجلنائي���ة اجلارية اأو يخرق ]يُدرج عن���وان القانون املتعلق بحماية املعلومات 
ال�سّري���ة[, حيثم���ا كان���ت الدول���ة الطالب���ة غري قادرة عل���ى �سمان �سّرية املعلوم���ات, اأو لأ�سباب 
 تتعل���ق بالأم���ن الوطن���ي مب���ا يت�سق مع ميثاق الأمم املتحدة مثلم���ا يرد يف ]يُدرج عنوان الت�سريع 

ال�سلة[. ذي 
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التعليق
يتن���اول الف���رع األ���ف اأدن���اه بق���در من التف�سيل الأحكام ال���واردة يف بروتوكول الأ�سلح���ة النارية ب�ساأن 
ال�سما�س���رة واأن�سط���ة ال�سم�س���رة الت���ي يتع���ني على الدول الأط���راف النظر يف اإدراجه���ا يف ت�سريعاتها 
الوطني���ة. ويبح���ث الف���رع ب���اء الأح���كام الواردة يف الربوتوك���ول التي يجوز مبوجبها لل���دول اأن تعتمد 
اإجراءات مب�ّسطة ب�ساأن ا�سترياد وت�سدير وعبور الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها موؤقتا.

فيها النظر  الواجب  األف- الأحكام  الفرع 

ال�صم�صرة واأن�صطة  ع�صر- عمل ال�صما�صرة  ال�صاد�س  الف�صل 

التعليق
تقت�سي املادة 15 من الربوتوكول من الدول التي مل تن�سئ بعد نظاما من اأجل التنظيم الرقابي 
لأن�سط���ة ال�سما�س���رة اأن تنظ���ر يف القي���ام بذل���ك. وهذا هو الن�ض الوحي���د يف الربوتوكول الذي 
النظام.  اإن�ساء هذا  اللزم عليها  لي�ض من  اأنه  بالرغم من  تنفيذه,  النظر يف  الدول  يتعني على 
اأم ل. الت�سريع  �ستعتمد  اإذا كانت  ما  لتقرر  للدول  املطاف  نهاية  الأمر مرتوك يف  فاإن  ثم,  ومن 
وينبغي للدول التي تقّرر تنظيم عمل ال�سما�سرة واأن�سطة ال�سم�سرة اأن ت�سعى اإىل اعتماد 
التداب���ري امل�س���ار اإليه���ا يف الربوتوكول ق�سد اإدراجها يف ه���ذا النظام لتنظيم عمل ال�سما�سرة 
لني, مبا  اأنف�سهم م�سجَّ ال�سما�سرة  اأن يكون  ت�سرتط  اأن  اأول,  للدول,  ال�سم�سرة. وميكن  واأن�سطة 
�سدور  ت�سرتط  اأن  للدول  ثانيا, ميكن  الرقابة.  من  اأدنى  عملياتهم حلد  اإخ�ساع  اإمكانية  يكفل 
ترخي����ض م�ستق���ل ل���كل �سفقة اأو عملية حتويل ي�سطل���ع بها كل �سم�سار. ثالثًا, ميكن للدول اأن 
ت�سرتط الإ�سارة يف الرخ�ض والأذون التي يجب اإ�سدارها طبقا للمادة 10 من الربوتوكول اإىل 
طبيع���ة عم���ل ال�سما�س���رة املعنيني وهويتهم. وهذه التدابري املقرتح���ة لي�ست اإلزامية اأو �ساملة. 
ورغ���م ذل���ك, وحيثم���ا تختار دولة ما اعتماد ت�سريعات ملراقب���ة اأن�سطة ال�سم�سرة وال�سما�سرة, 
ينبغ���ي اأن تكف���ل ات�س���اق الأح���كام مع نظامه���ا ال�سامل ل�سوابط الت�سدي���ر وال�سترياد والعبور 

ال�سجلت. وحفظ 
وتناول تقرير فريق اخلرباء احلكوميني, الذي اأن�سئ عمل بقرار اجلمعية العامة 81/60 
للنظ���ر يف اتخ���اذ خط���وات اإ�سافي���ة ترم���ي اإىل تعزيز التعاون الدويل يف جم���ال منع ال�سم�سرة 
A/62/163( غري امل�سروعة يف الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة ومكافحتها والق�ساء عليها 

وCorr.1(, امل�ساألة مبزيد من التف�سيل وقدم عددا من التو�سيات الإ�سافية التي ميكن حتويلها 
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اإل  امل�سورة,  اإ�سداء  باب  التقرير تدخل يف  الواردة يف  التو�سيات  اأن  ت�سريعية. ورغم  اأحكام  اإىل 
.72/63 قرارها  اعتمادها يف  على  الدول  عت  �سجَّ العامة  اجلمعية  اأّن 

اأن ت�سفعه بالتن�سي�ض على جرمية  اأي�سا  لل�سم�سرة, فلعّلها توّد  واإذا اعتمدت الدولة نظاما 
تتعلق باأعمال ال�سم�سرة غري امل�سروعة. واإذا ا�سرتطت الدولة الإف�ساح عن هوية ال�سم�سار يف اإطار 
عملية الرتخي�ض/الإذن بال�سترياد/الت�سدير, فيمكن اأن ت�سمل اجلرائُم املت�سلة بتقدمي معلومات 
ب�ساأن  املطلوبة  املعلومات  تقدمي  بعدم  تتعلق  الرخ�ض جرميًة  ا�ستمارات طلب  اأو م�سلِّلة يف  خاطئة 
اأن�سطة ال�سم�سرة )انظر الفقرة 237 من الدليل الت�سريعي(. ولي�ض التن�سي�ض على هذه اجلرائم 
م���ن مقت�سي���ات الربوتوك���ول )انظر املواد 70-72 يف املرفق الأول, للطلع على الن�ض الختياري 
املقرتح ب�ساأن اجلرائم املرتبطة بال�سم�سرة(. وميكن ل�سائغي الت�سريعات الطلع اأي�سا على املرفق 

ال�سياغة. عملية  ت�ساعد يف  قد  التي  الأخرى  والوثائق  ال�سكوك  بخ�سو�ض  الثاين 

ال�صما�صرة األف- ت�صجيل 

الت�سجيل 46- �سرط  املادة 

كل �سخ�ض من مواطني ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو املقيمني فيها واأي �سخ�ض يوجد يف ]يُدرج 
ا�سم الدولة[ ي�سارك يف اأن�سطة ال�سم�سرة املتعلقة با�سترياد اأو ت�سدير الأ�سلحة النارية واأجزائها 

املعينة[. ال�سلطة  ا�سم  ]يُدرج  لدى  م�سجل  يكون  وذخريتها  ومكوناتها 

التعليق
تقرتح الفقرة 1 )اأ( من املادة 15 من الربوتوكول ت�سجيل ال�سما�سرة العاملني داخل اإقليم دولة 
م���ا, بو�سف���ه اأح���د العنا�سر التي قد يتكّون منها نظ���ام وطني لتنظيم اأن�سطة ال�سم�سرة رقابيًا. 
اإنفاذ  الت�سجيل يف  ت�ساعد �سجلت  واأن  الأويل  للتقييم  اأداة  ال�سما�سرة  ت�سجيل  يكون  اأن  وميكن 

الدويل. امل�ستوى  على  املعلومات  تبادل  ويف  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سوابط 

ال�سياغة ملحظة حول 
ميك���ن للدول���ة, ب���دًل من العملية الر�سمية لت�سجي���ل ال�سما�سرة, ا�ستخداُم �سجل املعلومات الذي 

فعليا. ت�سجيل  باعتباره  ال�سم�سرة  ن�ساط  ملمار�سة  فردية  رخ�سة  لدى طلب  ال�سم�سار  مه  يقدِّ

1 اخليار 
الت�سجيل  ... املادة 

كل �سم�سار يطلب رخ�سة ]اإذنا مكتوبا[ ملزاولة ن�ساط ال�سم�سرة ويت�سّلمه طبقا للمادة 54 
�سم�سارا. باعتباره  تلقائيا  ل  ي�سجَّ القانون  هذا  من 
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الت�سجيل 47-  طلب  املادة 

ي�سجل مقدم الطلب ح�سب ال�سكل والطريقة اللذين حتددهما ]يُدرج ا�سم ال�سلطة املعينة[.

ال�سياغة ملحظة حول 
اخليار 1

يقّدم طلب الت�سجيل ك�سم�سار يف ال�ستمارة ]يُدرج ال�سم/الرقم[ ويجب اأن يرفق )ح�سب 
يكون �سخ�سا  الذي  ُمه  الطلَب مقدِّ ويوّقع  املبلغ[.  ]يُدرج  وقدرها  املفرو�سة  بالر�سوم  القت�ساء( 

اعتباريا. �سخ�سا  يكون  الذي  الطلب  ملقدم  القانوين  املمثل  اأو  �سخ�سيا  طبيعيا 

2 اخليار 
ل ]يُدرج ا�سم ال�سلطة املعينة[ كل �سخ�ض يقوم ب اأن�سطة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة النارية  ت�سجِّ
]يُدرج املبلغ[. واأجزائها ومكوناتها وذخريتها ويوؤدي )عند القت�ساء( الر�سوم املطلوبة وقدرها 

]الإذن[ الت�سجيل  48- معايري  املادة 

مّما يلي: تاأّكدت  اإذا  �سم�سارا  باعتباره  �سخ�سا  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  ل  ت�سجِّ

اأكرث؛ اأو  �سنة  اأكرث[  اأو  الدولة  الر�سد يف  �سن  ]يُدرج  الطلب  م  مقدِّ )اأ( بلوغ 
الطلب؛ م  مقدِّ لدى  جنائية  �سوابق  وجود  )ب(  عدم 

م الطل���ب مبر����ض عقل���ي اأو اإدخال���ه اإىل اأي م�ست�سفى  )ج(   ع���دم ثب���وت اإ�ساب���ة مق���دِّ
العقلية؛ للأمرا�ض 

م الطلب لأي مادة خا�سعة للمراقبة ]كما هي معّرفة يف ]البند  )د(   عدم ا�ستعمال مقدِّ
ذي ال�سل���ة وعن���وان الت�سري���ع الوطني املتعلق بامل���واد اخلا�سعة للمراقبة[ ا�ستعماًل غري م�سروع 

عليها[؛ اإدمانه  اأو 

م الطلب عن علم بتقدمي بلغ كاذب فيما يخ�ض املعلومات املطلوبة  )ه�(  عدم قيام مقدِّ
الطلب؛ ا�ستمارة  يف 

م الطل���ب �سروط طلب الت�سجيل و�سروط الت�سجيل الأخرى, ح�سب  )و(    ا�ستيف���اء مق���دِّ
القت�ساء؛
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ال�سياغة ملحظة حول 
اإطار  �سوابق جنائية �سمن  اأو  �سوابق جنائية,  الفرعية )ب(, يحول وجود  الفقرة  اإىل  بالإ�سارة 
اأخرى,  وليات  الق�سائية. ويف  الوليات  بع�ض  ك�سم�سار يف  ال�سخ�ض  ت�سجيل  دون  زمني حمدد, 

ال�سخ�ض. ت�سجيل  دون  قوانني حمددة  بجرائم مبوجب  التهام  اأو  الإدانة  حتول 

اخليار 1
م الطل���ب بجرمي���ة مبوجب ]مثل الت�سريع���ات املت�سلة بالأمن  )ب( مل ُيَدن/ُيتَّه���م مق���دِّ
الوطن���ي والت�سريع���ات الوطني���ة املتعلقة بالف�ساد والر�س���وة والت�سريعات الوطنية املتعلقة بتعاطي 
رات والت�سريع���ات الوطني���ة املتعلق���ة بالعن���ف العائلي والت�سريعات املتعلق���ة بال�سم�سرة يف  املخ���دِّ

وت�سديرها[؛ وا�ستريادها  النارية  الأ�سلحة 

2 اخليار 
م الطل���ب يف اأي حمكم���ة اأو مل يخ�سع لتحقي���ق ب�ساأن جرمية يعاقب  )ب( مل ُي���َدن مق���دِّ

]واحدة[؛ �سنة  تتجاور  ملدة  بال�سجن  عليها 

3 اخليار 
م الطلب, يف غ�سون ]خم�ض[ �سنوات قبل تقدمي طلب ت�سجيله  )ب( ع���دم ارت���كاب مق���دِّ
وعبور  وت�سدير  وا�سترياد  بال�سم�سرة  املتعلقة  الت�سريعات  عليها يف  ك�سم�سار, جرمية من�سو�سا 

وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة 

م طلب مقدِّ ل� [  ]الإذن  ت�سجيل  عدم  قرار  49-  مراجعة  املادة 

لها  التي  الهيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  تقدمي طلب  ك�سم�سار  للت�سجيل  م طلبا  قدَّ ل�سخ�ض  يجوز 
الت�سجيل. برف�ض طلب  الرتخي�ض  هيئة  قرار  ملراجعة  الت�سجيل[  قرارات  مراجعة  �سلحية 

ال�سم�سار ت�سجيل  50-   �سحة وجتديد  املادة 

ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  ك�سم�سار  ما  �سخ�ض  ت�سجيل  1- متتد �سلحية 
�سنوات[؛  ...[ لفرتة  وذخريتها 

2- يك���ون الت�سجي���ل قاب���ل للتجديد بناء على تق���دمي طلب ]... يوما/اأيام[ قبل انتهاء 
مدة �سلحيته؛
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م الطلب طلبا جديدا طبقا للمادة  م مقدِّ 3- اإذا انتهت مدة �سلحية ت�سجيل ما, يقدِّ
القانون. هذا  من   47

املعلومات  تغيريات يف  بوقوع  51-  الإ�سعار   املادة 
ل م�سجَّ �سم�سار  قّدمها  التي 

]... يوما/اأيام[  يلي يف غ�سون  الرتخي�ض[ مبا  ا�سم هيئة  ]يُدرج  ل  امل�سجَّ ال�سم�سار  ُي�سِعر 
وقوعه: حال  وقوعه يف  من 

ت�سجيله؛ الواردة يف  املعلومات  مهم يف  )اأ( تغيري 
)ب(  اته���ام اأي م���ن الأ�سخا����ض ذوي ال�سلة بالت�سجيل ]بجرمية يعاقب عليها بال�سجن 

بها. اإدانتهم  اأو  عاما/اأعوام[   ... تتجاوز  ملدة 

ك�سم�سار الت�سجيل  52- اإلغاء  املادة 
ك�سم�سار: الت�سجيل  يلَغى 

امل�سجل؛ ال�سخ�ض  على طلب  )اأ( بناء 
)ب(  اإذا ات�سح���ت حقائ���ق جدي���دة, ل���و كانت معروف���ة اأو موجودة عند النظر يف طلب 

ال�سخ�ض؛ ت�سجيل  رف�ض  اإىل  �ستوؤدي  لكانت  مرة,  لأول  الت�سجيل 
)ج(   اإذا مل ميتثل ال�سخ�ض امل�سجل للت�سريعات ذات ال�سلة املتعلقة با�سترياد وت�سدير 

وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  وعبور 
)د(    اإذا انته���ك ال�سخ����ض امل�سّج���ل اأو كان ُيعتق���د يف ح���دود املعقول اأنه انتهك حظرا 
ملِزما مفرو�سا على الأ�سلحة من جمل�ض الأمن, اأو حظرا اإقليميا ملِزما ل� ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو 
وافقت ]يُدرج ا�سم الدولة[ طواعية على الن�سمام اإليه, اأو حظرا وطنيا مفرو�سا على الأ�سلحة؛

امل�سّجل. الطبيعي  ال�سخ�ض  تويف  اأو  امل�سّجل  العتباري  ال�سخ�ض  ُحّل  اإذا  )ه�(  

ال�سجلت 53-  حفظ  املادة 
���ل مبوجب ه���ذا الف�سل �سجلت طبقا للف�سل اخلام�ض من هذا  يحف���ظ ال�سم�س���ار امل�سجَّ

القانون.

التعليق
حيثم���ا تخت���ار الدول���ة تنظي���م اأن�سط���ة ال�سما�س���رة, يتع���ني عليه���ا �سم���ان مطالب���ة ال�سما�سرة 
ال�سج���لت  حف���ظ  يف  تنظ���ر  اأن  اأي�س���ا  م���ا  لدول���ة  ميك���ن  كم���ا  ال�سج���لت.  بحف���ظ  اأي�س���ا 
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اأن�سط���ة مبزاول���ة  طلبه���م  ُرف����ض  الذي���ن  اأو  ت�سجيله���م  األغ���ي  الذي���ن  بال�سما�س���رة   املتعلق���ة 
ال�سم�سرة.

ال�صم�صرة اأن�صطة  ]الإذن[ مبزاولة  باء- الرتخي�س 

بال�سم�سرة ترخي�ض  على  54-  �سرط احل�سول  املادة 

1- ل يج���وز لأي �سخ����ض م���ن مواطن���ي ]يُ���درج ا�س���م الدولة[ اأو املقيم���ني فيها اأو اأي 
اأو اقرتاح امل�ساركة  ]يُدرج ا�سم الدولة[ ممار�سة ن�ساط ال�سم�سرة  �سخ�ض من اخلا�سعني لولية 
م�سبقا على رخ�سة  دون احل�سول  داخله  اأو  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  اإقليم  ال�سم�سرة من  ن�ساط  يف 
]اإذن[ ت�سدرها كتابًة ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ للتفاو�ض ب�ساأن �سفقات لنقل الأ�سلحة النارية 
اأو  اآخر,  وبلد  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  لها بني  ترتيبات  اأو و�سع  اأو ذخريتها  اأو مكوناتها  اأجزائها  اأو 

اآخر. ثالث  بلد  اأي  اأو  ثالث  بلد  بني 

2- ل يج���وز لأي �سخ����ض يعت���رب م���ن مواطن���ي ]يُ���درج ا�سم الدول���ة[ اأو املقيمني فيها 
داخله  اأو  اآخر  بلد  اإقليم  �سم�سرة من  ن�ساط  امل�ساركة يف  اقرتاح  اأو  �سم�سرة  ن�ساط  اأي  ممار�سة 

املادة. هذه  من   1 الفقرة  الواردة يف  لل�سروط  المتثال  دون 

التحّقق  ل� ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ طلب  ]الإذن[, يجوز  اإ�سدار الرخ�سة  3- قبل 
من املعلومات املقدمة من خلل تقدمي الن�سخ الأ�سلية اأو ن�سخ طبق الأ�سل من الوثائق املطلوبة 

الطلب. لدعم 

التعليق

تق���رتح الفق���رة 1 )ب( م���ن امل���ادة 15 الرتخي����ض اأو الإذن بال�سم�س���رة باعتب���اره م���ن تدابري 
التنظي���م الرقاب���ي لأن�سط���ة ال�سم�سرة. وميكن اأن تتم اأن�سطة ال�سم�سرة يف بلد جن�سية ال�سم�سار 
اأو اإقامت���ه اأو ت�سجيل���ه؛ كم���ا ميك���ن اأن تت���م يف بل���د اآخ���ر. ول تْعرب الأ�سلحة الناري���ة بال�سرورة 
اإقلي���م البل���د ال���ذي يجري فيه ن�ساط ال�سم�سرة, كم���ا ل يح�سل ال�سم�سار بال�سرورة على ملكية 
الأ�سلح���ة الناري���ة. وي�سم���ح ه���ذا احلك���م للدول���ة مبمار�سة وليته���ا الق�سائية عل���ى الأ�سخا�ض 
وتو�سيع  اإقليمها  ومكوناتها وذخريتها من  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  ت�سم�سر يف  التي  والكيانات 
وليته���ا الق�سائي���ة لت�سم���ل رعاياه���ا واملقيم���ني الدائمني به���ا وال�سركات عندما تق���وم باأن�سطة 
ال�سم�س���رة يف الأ�سلح���ة باخل���ارج. كم���ا ي�سم���ل ه���ذا احلك���م اأن�سطة ال�سم�س���رة ب�سرف النظر 
عم���ا اإذا َع���رَبت الأ�سن���اف اإقلي���م الدولة الت���ي يجري فيها ن�ساط ال�سم�س���رة. وميكن للدول اأن 
ر م���ا اإذا كان���ت ت���وّد ا�سرتاط اإ�س���دار رخ�سة لكل �سفقة �سم�س���رة اأو رخ�سة عامة )انظر  تق���رِّ

اأدناه(.  57 املادة 
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ال�سياغة ملحظة حول 
حيثم���ا اخت���ارت دول���ة م���ا اإدراج ت�سجيل ال�سما�سرة يف ت�سريعاته���ا, ينبغي اإ�سافة احلكم التايل 

املادة: هذه  اإىل 

4- يك���ون كل �سخ����ض يطل���ب رخ�س���ة ]اإذنا مكتوب���ا[ ملزاولة اأي اأن�سط���ة �سم�سرة ]اأو 
اإعداد  لدى  ومكوناتها وذخريتها,  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  ال�سلة[ يف  ذات  ال�سم�سرة  اأن�سطة 
طلب الرخ�سة ]الإذن[, م�سجل م�سبقا للعمل ك�سم�سار يف الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

وذخريتها؛

ال�سم�سرة ن�ساط  ملزاولة  رخ�سة  55- طلب  املادة 
م طلب احل�سول على رخ�سة ]اإذن[ مزاولة اأن�سطة ال�سم�سرة املتعلقة بالأ�سلحة النارية  يقدَّ
]يُدرج ا�سم هيئة  و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها ح�سب ال�سكل والطريقة املحددين اإىل 

الرتخي�ض[.

ال�سياغة ملحظة حول 

الرقابي( التنظيم  1 )حكم حول  اخليار 

م طلب احل�سول على رخ�سة مزاولة اأن�سطة ال�سم�سرة املتعلقة بالأ�سلحة النارية و/اأو  يقدَّ
اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها يف ال�ستمارة ]يُدرج ال�سم/الرقم[ ويرفق )ح�سب القت�ساء( 
ن املعلومات املطلوبة  بالر�سوم املطلوبة وقدرها ]يُدرج املبلغ[. ويكون الطلب موّقعا وموؤّرخا ويت�سمَّ

ذلك: ال�ستمارة, مبا يف  يف 
م الطلب, مبا يف ذلك عنوان ال�سركة الربيدي وعنوان مقّرها, وال�سخ�ض  )اأ( هوية مقدِّ

الت�سال؛ وم�سوؤول  ال�سركة  داخل  امل�سوؤول 
ن تفا�سيل حمددة متعلقة مب�سرتي  ع اأو م�سروع العقد, تت�سمَّ )ب(  ن�سخة من العقد املوقَّ
ال�سل���ع ون���وع الأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها مو�س���وع ن�ساط ال�سم�سرة املزمع, 

وقيمتها؛ وكميتها 
النهائية للأ�سناف  النهائي والوجهة  )ج(  �سهادة م�سدق عليها تن�ض على ال�ستخدام 
النهائي([؛ امل�ستخدم  الأول, )�سهادة  املادة 61 يف املرفق  ]انظر  النحو املن�سو�ض عليه يف  على 
ر اإليها, حتى واإن مل ُتنقل  ر منها املعدات والتي �ست�سدَّ )د(   ا�س���م الدول���ة الت���ي �ست�سدَّ

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  عرب 
التقييم  اأخرى متكن من  وثائق  ]اأّي[  الرتخي�ض[,  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  على طلب  بناء  )ه�(  

للحالة؛ ال�سحيح 

لل�سفقة. املالية  الرتتيبات  ذلك  كافة, مبا يف  املعنية  اجلهات  التفا�سيل عن  )و(    جميع 
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ورهنا بظروف احلالة, قد يتعذر احل�سول على ن�سخ من جميع تلك املعلومات عند النظر 
يف طل���ب م���ا. وميك���ن لل���دول النظر يف اإ�سدار ترخي�ض �سريط���ة ا�ستلم وثائق اإ�سافية قبل اأن 

لل�ستعمال. �ساحلا  الرتخي�ض  يكون 

بالتاأمني املالية/املتعلقة  والرتتيبات  الباطن  من  املتعاقدة  اجلهات  معلومات عن 
بالنظ���ر للنت�س���ار الوا�س���ع للتعاق���د م���ن الباطن, يجوز لدولة ما اأن ت�س���رتط ذكر اأ�سماء جميع 
املتعاقدي���ن م���ن الباط���ن الذي���ن ي�سارك���ون يف �سفقة معين���ة باعتبار ذلك و�سيل���ة لفرز الأفراد 

وال�سركات.

 )Corr.1و A/62/163( وق���د اأو�س���ى فريق اخلرباء احلكومي���ني يف تقريره حول ال�سم�سرة
باأن تكفل الدول تنظيم هذه الأن�سطة ال�سديدة الرتباط بال�سم�سرة ب�سكل ملئم بحكم القانون, 
ن فيها اأن�سط���ة ال�سم�سرة غري  مب���ا يف ذل���ك اأن�سط���ة النق���ل والتموي���ل, يف احلالت الت���ي تت�سمَّ
امل�سروع���ة يف الأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلح���ة اخلفيفة على وجه اخل�سو����ض انتهاكات لقرارات 
حظ���ر الأ�سلح���ة ال�س���ادرة ع���ن جمل�ض الأمن التابع للأمم املتحدة. وميك���ن لدولة ما اأن تختار 
تنظي���م ه���ذه الأن�سط���ة ع���ن طريق تو�سيع نطاق تعريفها ملا ميث���ل "�سم�سرة" اأو تنظيم الأن�سطة 
امل�سارف  قانون  اأخرى )من خلل  ت�سريعات  والتمويل( من خلل  النقل  اأن�سطة  الأخرى )مثل 

مثل(. الب�سائع اخلطرة  نقل  قانون  اأو 

ال�سم�سرة اأن�سطة  ملزاولة  رخ�سة  على  تقييم طلب احل�سول  56- معايري  املادة 
تنظر ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ يف طلبات احل�سول على رخ�سة مزاولة اأن�سطة ال�سم�سرة 
األف  املرفق  55 يف  املادة  ]انظر  عليها يف  املن�سو�ض  للمعايري  ووفقا  على حدة  حالة  كل  اأ�سا�ض  على 

القانون. هذا  الت�سدير([ يف  رخ�سة  على  تقييم طلب احل�سول  )معايري 

التعليق
ينبغ���ي اأن يخ�س���ع من���ح رخ�س���ة مبزاولة اأن�سطة ال�سم�سرة للتقيي���م قبل منحها اأو رف�ض منحها 
وترد يف  الت�سدير يف �سوئها.  تقيَّم رخ�سة  التي  املعايري  لقائمة  معايري مماثلة  قائمة  يف �سوء 

بها. الأخذ  املمكن  باملعايري  قائمة مقرتحة  الأول  باملرفق   55 املادة 

العامة 57-  الرخ�ض  املادة 
يج���وز ل� ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي����ض[, اإذا ا�ست�سوبت ذلك, اأن ت�س���در رخ�سة عامة 
و/اأو  القليلة اخلطر  النهائية  الوجهات  بقائمة حمددة من  يتعلق  فيما  �سم�سرة حمددة  باأن�سطة 

القليلي اخلطر. النهائيني  امل�ستخدمني 

التعليق
يزاولون  الذين  وا�سعة للأ�سخا�ض  ل �سلحيات  اإ�سدار رخ�سة عامة تخوِّ اأن تختار  للدول  يجوز 
�ض له اإىل طلب ترخي�ض  ه���ذه الأن�سط���ة املح���ددة. ويف ح���ال منح رخ�سة عامة, ل يحتاج املرخَّ
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ل���كل �سفق���ة عملي���ة �سم�سرة على حدة. ويتع���ني الن�ض حتديدا يف اللوائح التنظيمية املرافقة اأو 
الت�سريع نف�سه على اأ�سماء الوجهات النهائية القليلة اخلطر و/اأو امل�ستخدمني النهائيني القليلي 
اخلطر باعتبارهما ا�ستثناءين حمدودين لنظام الرتخي�ض. وميكن اأن ي�سمل ذلك التجارة داخل 
منطق���ة للتب���ادل التج���اري اأو �سركاء جتاريني وثيقي ال�سلة ببع�سهم البع�ض. ويف بع�ض الدول, 
تبقى الرخ�ض العامة نافذة حتى تلغيها ال�سلطة املخت�سة. وميكن للدولة اأي�سا اأن تختار اإ�سدار 

ملدة حمددة. عامة  رخ�سة 

]اإذن[  رخ�سة  تعديل  اأو  58-  اإلغاء   املادة 
ال�سم�سرة ن�ساط  مزاولة 

يجوز ل� ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ اإلغاء رخ�سة ]اإذن[ مزاولة اأن�سطة ال�سم�سرة املتعلقة 
اإذا: انق�ساء �سلحيتها  قبل  تعديلها  اأو  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  بالأ�سلحة 

الرخ�سة؛ على  ق�سد احل�سول  كاذبة  بيانات  مت  )اأ( قدِّ

الرخ�سة؛ تت�سمنها  التي  التفا�سيل  تغرّيت  اأو  )ب(  

الرخ�سة؛ الواردة يف  لل�سروط  تاما  امتثال  المتثال  يتم  اأو مل  )ج(  

الرخ�سة؛ اإ�سدار  بعد  النهائية  الوجهة  بلد  على  اأ�سلحة  ُفر�ض حظر  اأو  )د(  

كبريا؛ تغريا  املتلقي  البلد  الو�سعية يف  تغريت  )ه�( اأو 

املعلن؛ النهائي  امل�ستخدم  من  الوجهة  ازداد خطر حتويل  اأو  )و(   

املعلن. النهائي  النهائي/ال�ستخدام  امل�ستخدم  تغري  اأو  )ز(   

ال�سم�سرة اأن�سطة  ملزاولة  رخ�سة  على  59- �سروط احل�سول  املادة 

1- تخ�سع رخ�سة مزاولة ن�ساط ال�سم�سرة لأي �سروط تفر�سها هيئة الرتخي�ض على 
الرخ�سة.

الرخ�سة. لها  تخ�سع  �سروط  لأي  ال�سم�سرة  ن�ساط  مزاولة  رخ�سة  2- يخ�سع حامل 

3- ميتث���ل املرخ����ض ل���ه ملقت�سيات حفظ ال�سجلت اخلا�سة بال�سما�سرة كما هو مبني 
القانون. هذا  من  اخلام�ض  الف�سل  يف 

اآخر. �سخ�ض  اإىل  الرخ�سة  تنقل  4- ل 
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ال�سم�سرة ن�ساط  مزاولة  ]اإذن[  رخ�سة  60- مدة �سلحية  املادة 

د ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ مدة �سلحية معينة لكل رخ�سة ]اإذن[ ملزاولة  1- حتدِّ
ال�سم�سرة. ن�ساط 

ال�سم�سرة: ن�ساط  مزاولة  ]اإذن[  رخ�سة  مدة �سلحية  2- تنتهي 

الرخ�سة؛ املحدد يف  التاريخ  )اأ( يف 
املحدد  التاريخ  قبل  الرتخي�ض[  ا�سم هيئة  ]يُدرج  اإىل  الرخ�سة  �سلمها حامل  اإذا  )ب(  

الرخ�سة. يف 

ال�سم�سرة بناء على طلب  ]اإذن[ ملزاولة ن�ساط  3- يجوز متديد فرتة �سلحية رخ�سة 
عليه. وتوافق  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  م  يقدَّ

قبل  الرتخي�ض[  ا�سم هيئة  ]يُدرج  اإىل  كتابًة  ال�سلحية  4- تقدم طلبات متديد فرتة 
]اإذن[. رخ�سة  على  للح�سول  تقدمي طلب جديد  وجب  واإلَّ  ال�سلحية,  انتهاء  تاريخ  مرور 

التعليق

�سم�سرة يف حدود  �سفقة  اإجناز  ل�سمان  كافية  ]الإذن[  الرخ�سة  مدة �سلحية  تكون  اأن  ينبغي 
املعقول.
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اختيارية باء- اأحكام  الفرع 
ال�صترياد  ب�صاأن  مب�صطة  ع�صر-  اإجراءات  ال�صابع   الف�صل 

موؤقتا والعبور  والت�صدير 

التعليق
طبق���ا للفق���رة 6 م���ن املادة 10 من الربوتوكول, يجوز للدول اأن تختار اعتماد اإجراءات مب�سطة 
لل�سم���اح للأف���راد با�ست���رياد اأو ت�سدير الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكّوناتها وذخريتها موؤّقتا, 
لأغرا����ض م�سروع���ة ميك���ن التحقق منها, مثل ال�سي���د اأو ريا�سة الرماية اأو التقييم اأو املعار�ض 
اأو الإ�سلح. وقائمة الأن�سطة الواردة يف الربوتوكول هذه لي�ست �ساملة. وينبغي اأن يلحظ اأي�سا 
اأن���ه لي����ض م���ن ال�س���روري, مبوجب الفقرة 1 )ب( من املادة 8 م���ن الربوتوكول, و�سُع علمات 
ا�ست���رياد اإ�سافي���ة عل���ى الأ�سلحة الناري���ة التي ت�ستورد موؤقتا "لأغرا����ض م�سروعة ميكن التاأكد 
اإجراءات مب�سطة  اعتماد  الدول  فيها  تختار  التي  اإل يف احلالت  ينطبق هذا احلكم  ول  منها". 

الربوتوكول.  من   10 املادة  من   6 للفقرة  طبقا 
وكم���ا ورد يف الدلي���ل الت�سريع���ي )الفق���رة 113(, ف���اإن الت�سري���ع الذي يح���دد اإجراءات 
يتطلب  اأن  التحقق منها ميكن  لأغرا�ض م�سروعة ميكن  املوؤقت  الت�سدير  اأو  مب�ّسطة لل�سترياد 
جمموعة موازية من ال�ستمارات )مثل ا�ستمارات الطلب وا�ستمارات الإذن( ومعايري واإجراءات 
الإ�سدار اأو تو�سيع نطاق ال�ستمارات امل�ستخدمة لرخ�ض ال�سترياد والت�سدير اأو تعديلها لل�سماح 
با�ستخدامه���ا له���ذا الغر����ض. وميك���ن اأي�سا اأن يت�سمن اإجراءات معّجل���ة, مثل ال�سماح باإ�سدار 
تراخي����ض م���ن جان���ب م�س���وؤويل مراقب���ة نقاط احل���دود عندما تعرب الأ�سن���اف املعنية احلدود 
فع���ل اأو عن���د نق���اط ال�سح���ن اأو الت�سل���م يف البل���د. والأمر مرتوك لتقدير الدول���ة لعتماد تلك 
على  ينبغي احلفاظ  اأنه  القت�ساء. غري  عند  الأخرى  ال�سمانات  املزيد من  و�سع  اأو  الإجراءات 
املفاهي���م الأ�سا�سي���ة, اأي اأّن ع���دم تغ���رّي مالك الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها 
خ���لل ال�ست���رياد والت�سدي���ر اأو العب���ور موؤقت���ا وعدم اإمكانية حتّول نقل موؤق���ت اإىل نقل دائم. 
واإذا ق���ررت الدول���ة اعتم���اد اإجراءات مب�ّسطة, يتعني عليها اأن تكفل امتثالها لنطاق الربوتوكول 

منه. والغر�ض 
وميك���ن ل�سائغ���ي الت�سريعات الذي���ن ي�سعون اإجراءات مب�ّسطة النظر يف اإدراج عدد من 

مثل: الأحكام, 
امل�سّدر  اأو  وامل�ستورد  النارية  الأ�سلحة  اأ�سا�سية حتّدد هوية  �سمان جمع معلومات  )اأ( 
املوؤق���ت ق�س���د تي�س���ري اقتف���اء اأث���ر الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائه���ا ومكّوناته���ا وذخريتها مبوجب 

الربوتوكول؛
و�س���ع ح���د زمني يج���وز اأن تبقى الأ�سلحة النارية واأجزاوؤها ومكوناتها وذخريتها  )ب( 
خلله يف بلدهم وو�سع �سمانات لكفالة اإعادة ت�سدير الأ�سلحة النارية امل�ستوردة ب�سفة موؤقتة 
اإىل  انتفت احلاجة  الزمني,  ال�سفقات يف غ�سون هذا احلد  ُعقدت هذه  واإذا  املن�ساأ.  دولة  اإىل 
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حف���ظ ال�سج���لت مل���دة ع�س���ر �سنوات كامل���ة, التي ت�سرتطها املادة 7 م���ن الربوتوكول. غري اأنه 
اأن  املوؤقت,  للت�سدير  املب�ّسطة  الإجراءات  بخيار  بالأخذ  الأثر  اقتفاء  يتعرقل  األ  ل�سمان  ينبغي, 

الناري؛ ال�سلح  ت�سدير  اإعادة  تتاأّكد  اأن  اإىل  ال�سجلت  الداخلي حفظ  القانون  ي�سرتط 
اإمكاني���ة اأن ي�س���رتط امل�سّرع���ون اأي�سا تقدمي دليل على اأّن ال�سفقة جتري لغر�ض  )ج( 

منه؛ التحّقق  م�سروع ميكن 
اإمكاني���ة التن�سي����ض عل���ى جرائ���م ذات �سل���ة بت�سدير اأ�سلحة ناري���ة واأجزائها  )د( 
ومكوناته���ا وذخريته���ا اإىل دول���ة اأخرى غري الدولة التي ا�ستوردت منها موؤقتا؛ وذات �سلة اأي�سا 
باحل���الت التالي���ة, عل���ى الرغم م���ن اأن الت�سريعات الوطنية ت�سرتط نظام���ا مب�ّسطا للأذون اأو 
الرتاخي����ض: ع���دم احل�س���ول عل���ى اإذن اأو ترخي�ض مب�ّسط؛ وعدم اإع���ادة الت�سدير يف غ�سون 
اأو الرتخي�ض. الإذن  ا�ستمارات  اأو م�سللة يف  الزمنية املحددة؛ وتقدمي معلومات خاطئة  الفرتة 

ال�سترياد رخ�سة  ب�ساأن  املب�ّسطة  61-  الإجراءات   املادة 
موؤقتا العبور  اأو  الت�سدير  اأو 

1- يجوز ل� ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ تطبيق اإجراءات مب�ّسطة على اأحكام الف�سل 
ال�ساب���ع م���ن ه���ذا القانون ب�ساأن ا�سترياد وت�سدير وعب���ور الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

منها. التاأّكد  م�سروعة ميكن  لأغرا�ض  موؤقتا  وذخريتها 
2- ت�سمل الأغرا�ض امل�سروعة التي ميكن التاأّكد منها يف هذا القانون ال�سيد والرماية 
والتقيي���م واملعار����ض والإ�س���لح واأن�سطة اأخرى تعترب هذه املادة قابلة للتطبيق عليها من جانب 

على حدة. حالة  كل  بح�سب  الرتخي�ض[  �سلطة  ا�سم  ]يُدرج 

التعليق
اأحكام  كما ورد يف الدليل الت�سريعي, تنطبق الإجراءات املب�ّسطة على الأفراد. وبناء عليه, فاإن 
القان���ون النموذج���ي ه���ذه ل تنطبق على اأن�سطة ال�سترياد والت�سدير اأو العبور موؤقتا من جانب 
قوات  الدولية )مثل,  للبعثات  التابعني  الأجانب  الع�سكريني  الأفراد  اأ�سخا�ض مثل  اأو  جمموعات 
حف���ظ الأم���ن( اأو املمثل���ني الر�سمي���ني للحكوم���ات الأجنبية اأو امل�سوؤولني ع���ن اإنفاذ القوانني يف 

الأجنبية. احلكومات 

املوؤقت الت�سدير  62-  رخ�سة  املادة 

1- يج���وز ملقي���م ب� ]يُ���درج ا�س���م الدول���ة[ ت�سدير اأ�سلح���ة نارية واأجزائه���ا ومكوناتها 
وذخريته���ا موؤقت���ا م���ن اإقلي���م ]يُ���درج ا�سم الدول���ة[ لأغرا�ض م�سروعة ميك���ن التحقق منها كما 

على حدة. حالة  كل  اأ�سا�ض  على  الرتخي�ض[  هيئة  ]ا�سم  بذلك  رخ�ست 
2- قبل النقل املوؤقت من ]يُدرج ا�سم الدولة[, يطلب املقيم رخ�سة ت�سدير موؤقت من 

اأخرى[. موؤقت  نقل  وثيقة طلب  ]اأو  املحددة[  ال�ستمارة  ا�سم  ]يُدرج  ا�ستمارة  خلل 
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3- بالإ�ساف���ة اإىل تق���دمي املعلوم���ات املطلوب���ة يف ال�ستم���ارة ]يُدرج ا�س���م ال�ستمارة 
املقيم: يقدم  الأخرى[,  املوؤقت  الت�سدير  وثيقة طلب  ]اأو  املحددة[ 

وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  القانونية  امللكية  على  )اأ( دليل 

)ب(  دليل على احل�سول على اإذن ]رخ�سة[ ا�سترياد موؤقت من حكومة بلد ال�سترياد 
الإذن؛ هذا  على  ا�سرتاط احل�سول  بعدم  تفيد  مكتوبة  �سهادة  تقدمي  على  اأو  املوؤقت 

النهائية؛ الوجهة  بلد  بها يف  القيام  املراد  الأن�سطة  على  دليل  )ج(  

)د(   ت�سريح/تعهد بعدم بيع اأي �سلح ناري اأو جزء اأو مكّون من �سلح ناري اأو ذخرية 
نقل/نقلت موؤقتا من ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو نقله/نقلها ب�سكل دائم اإىل �سخ�ض اآخر خلل فرتة 

املوؤقت. الت�سدير  رخ�سة  املحددة يف  املوؤقت  النقل 

4- ل يج���وز نق���ل اأك���رث م���ن ]...[ �سلح ناري و/اأو اأكرث م���ن ]...[ طلقة ذخرية نقل 
الدولة[. ا�سم  ]يُدرج  من  موؤقتا 

التعليق

اإبراز دعوات امل�ساركة  مي الطلبات, مثل,  فيما يخ�ض الفقرة 3 )ج(, ميكن اأن يطلب من مقدِّ
النهائية. الوجهة  بلد  الرماية يف  اأو  ال�سيد  اأن�سطة  اأو  التجارية  املعار�ض  فيها  املعار�ض مبا  يف 

وينبغ���ي ل�سائغ���ي الت�سريع���ات اأي�سا اأن ينظروا يف ح�سر ع���دد الأ�سلحة النارية واأجزاء 
الأ�سلح���ة الناري���ة ومكوناته���ا وطلقات الذخرية التي ميكن نقلها موؤقتا من دولتهم. وعند النظر 
امل�سروعة  الأن�سطة  اإىل  بالنظر  ما هو معقول  العتبار  ي�سعوا يف  اأن  لهم  ينبغي  القيود,  يف هذه 

مثل(. )كاملعار�ض,  مزاولتها  تتم  التي  املحددة 

وحيثم���ا تخت���ار الدولة ا�ستحداث اإجراءات معّجلة يف اإطار نظامها للإجراءات املب�ّسطة, 
عندما  املوؤقت  الت�سدير  اأذون  باإ�سدار  احلدود  نقاط  مراقبة  للم�سوؤولني عن  ال�سماح  لها  ميكن 
اإذن  اأجل  من  ملوؤها  يجب  التي  ال�ستمارات  اإتاحة  فعليا. وميكن  املعنية احلدود  الأ�سناف  تعرب 

ال�سحن. نقطة  اأو  املغادرة  نقطة  عند  اجلمارك  املوؤقت مبكاتب  الت�سدير 

ن اإذن الت�سدير املوؤقت ا�سم حامل اإذن الت�سدير املوؤقت وعنوانه والغر�ض امل�سروع  5- يت�سمَّ
]... يوما/اأيام[. حال  باأي  تتجاوز  ل  التي  مدة �سلحيته  ويحّدد  الت�سدير  من  املحدد 

التعليق

 ل ي�سم���ل القي���د املفرو����ض عل���ى ال�ستثناء الذي حددته الفق���رة 6 من املادة 10 من الربوتوكول 
الزمنية. الآجال  يقت�سي حتديد  "املوؤقت", مما  والعبور  وال�سترياد  الت�سدير  �سوى 
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6- ل يجوز بيع اأي �سلح ناري اأو جزء اأو مكون من �سلح ناري اأو ذخرية نقل/نقلت 
موؤقت���ا م���ن ]يُ���درج ا�س���م الدولة[ اأو نقله/نقلها ب�سكل دائ���م اإىل �سخ�ض اآخر خلل فرتة النقل 

املوؤقت. الت�سدير  رخ�سة  املحددة يف  املوؤقت 

الرخ�سَة  املوؤقت  الت�سدير  ل حامل رخ�سة  ي�سجِّ الدولة[,  ا�سم  ]يُدرج  7- قبل مغادرة 
اجلمارك[. �سلطة  ا�سم  ]يُدرج  لدى 

8- تع���اد جمي���ع الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها )الت���ي مل ت�ستعمل 
للن�ساط امل�سروع املرخ�ض له( التي نقلت موؤقتا من ]يُدرج ا�سم الدولة[ اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[ 
م كل �سخ�ض �سلِّمت له رخ�سة ت�سدير  قبل انتهاء مدة �سلحية رخ�سة الت�سدير املوؤقت. ويقدِّ
موؤق���ت, عن���د الرج���وع اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[, الرخ�سة والأ�سلحة النارية واأجزاءها ومكوناتها 
وذخريتها غري امل�ستعملة مو�سوع الإذن اإىل ]يُدرج ا�سم �سلطة اجلمارك[ يف نقطة الدخول دليًل 
ا�سم  ]يُدرج  قبل من  اأخرجت من  ومكوناتها وذخريتها  واأجزاءها  النارية  الأ�سلحة  تلك  اأن  على 
الدول���ة[ واأرجع���ت اإىل ]يُ���درج ا�س���م الدولة[ وهي مملوكة لذلك ال�سخ����ض ملكية م�سروعة وفقا 

الدولة[. ا�سم  ]يُدرج  لقوانني 

املوؤقت ال�سترياد  63- رخ�سة  املادة 

واأجزائها  نارية  اأ�سلحة  ا�سترياد  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  مقيم يف  ل�سخ�ض غري  1- يجوز 
ومكوناته���ا وذخريته���ا موؤقت���ا اإىل ]يُ���درج ا�س���م الدولة[ لغر�ض م�سروع ميك���ن التحقق منه على 
اأ�سا����ض كل حال���ة عل���ى ح���دة, �سريط���ة اأن يق���دم ال�سخ�ض غري املقيم عند نقط���ة الدخول اإىل 

الدولة[: ا�سم  ]يُدرج 
وذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  امل�سروعة  امللكية  على  )اأ( دليل 

)ب(  رخ�س���ة النق���ل املوؤق���ت ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة ببل���ده الأ�سلي, ترد فيها مدة 
املن�ساأ؛ دولة  قوانني  مطلوبة مبوجب  لي�ست  الرخ�سة  هذه  اأن  على  دليل  اأو  املوؤقت,  النقل 

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  املتوخى يف  الن�ساط  على  دليل  )ج(   

)د(    ت�سريح/تعه���د بع���دم بي���ع اأي �س���لح ن���اري اأو جزء اأو مك���ون من �سلح ناري اأو 
اأو نقله/نقلها ب�سكل دائم اإىل �سخ�ض  ]يُدرج ا�سم الدولة[  ذخرية ا�ستورد/ا�ستوردت موؤقتا اإىل 

املوؤقت. الت�سدير  رخ�سة  املحددة يف  املوؤقت  النقل  فرتة  اآخر خلل 

2- ل يج���وز ا�ست���رياد اأك���رث م���ن ]...[ �س���لح ناري و/اأو اأكرث م���ن ]...[ طلقة ذخرية 
الدولة[. ا�سم  ]يُدرج  اإىل  موؤقتا  ا�ستريادا 
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التعليق

اإبراز دعوات ملعار�ض, مبا  مي الطلبات  ُي�سرتط على مقدِّ اأن  الفقرة 1 )ج(, ميكن  فيما يخ�ض 
النهائية. الوجهة  بلد  رماية يف  اأو  �سيد  اأن�سطة  اأو  التجارية,  املعار�ض  فيها 

الناري���ة  الأ�سلح���ة  ع���دد  ينظ���روا يف ح�س���ر  اأن  اأي�س���ا  الت�سريع���ات  ل�سائغ���ي  وينبغ���ي 
 واأج���زاء الأ�سلح���ة الناري���ة ومكوناته���ا وطلق���ات الذخ���رية الت���ي ميك���ن ا�سترياده���ا موؤقتا اإىل

دولتهم.
 

م ال�سخ����ض غ���ري املقيم ت�سريح���ا يف نقطة الدخول اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[,  3- يق���دِّ
ويق���وم موظ���ف اجلمارك بالتفتي�ض وت�س���در ]يُدرج ا�سم �سلطة اجلمارك[ ترخي�سا بال�سترياد 

املغادرة. عند  اجلمارك  موظف  اإىل  م  يقدَّ املوؤقت 

امل�سروع  والغر�ض  وعنوانه  الرخ�سة  ا�سم حامل  املوؤقت  ال�سترياد  ن رخ�سة  4- تت�سمَّ
]... يوما/اأيام[. حال  باأي  ل تتجاوز  التي  مدة �سلحيتها  النقل, وحتدد  من  املحدد 

5- يج���ب اأن تك���ون الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزاوؤه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا �سمن اأمتعة 
اأنه ينبغي عدم  اأم غري م�سحوبة )غري  اأكانت م�سحوبة  ال�سخ�ض غري املقيم واأغرا�سه, �سواء 

بالربيد(. اإر�سالها 

6- ميتث���ل كل �سخ����ض لدي���ه رخ�سة ا�سترياد موؤقت ملقت�سي���ات الأمن وال�سلمة التي 
]يُدرج ا�سم القانون[ فيما يخ�ض حمل الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها  يحددها 

وعر�سها. ونقلها  الآمن  وحجزها  وتخزينها 

7- ت�ستعمل الأ�سلحة النارية واأجزاوؤها ومكوناتها وذخريتها التي تكون مو�سوع رخ�سة 
ا�ست���رياد موؤق���ت ا�ستعم���اًل ح�سري���ًا من طرف حامل تلك الرخ�سة ول تباع اأو تنقل ب�سكل دائم 

الدولة[. ا�سم  ]يُدرج  اآخر يف  �سخ�ض  اإىل 

8- عندم���ا يغ���ادر حام���ل رخ�سة ال�سترياد املوؤق���ت ]يُدرج ا�سم الدولة[, ي�سحب معه 
الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزاءه���ا ومكوناته���ا وكذل���ك ذخريتها غري امل�ستعملة الت���ي �سدرت ب�ساأنها 

املوؤقت. بال�سترياد  رخ�سة 

9- ُتعف���ى كل الأ�سن���اف امل�ستوردة موؤقت���ا بوا�سطة رخ�سة �سدرت مبوجب هذه املادة 
ال�سترياد([. عند  النارية  الأ�سلحة  )و�سم   8 ]املادة  اأحكام  من 
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ت املوؤقَّ العبور  64-  رخ�سة  املادة 
1- يقّدم كل الأ�سخا�ض العابرين لإقليم ]يُدرج ا�سم الدولة[ ت�سريحا يف نقطة الدخول 
اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[ بكل الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها التي تكون بحوزتهم 
لغر����ض م�س���روع ميك���ن التحقق منه. ويقوم موظف من ]يُدرج ا�سم �سلطة اجلمارك[ بالتفتي�ض, 
وت�سدر ]يُدرج ا�سم �سلطة اجلمارك[ رخ�سة عبور موؤقت. وتكون رخ�سة العبور املوؤقت �ساحلة 
لف���رتة عب���ور ]يُ���درج ا�سم الدولة[ وت�سّلَّم اإىل ]يُدرج ا�س���م �سلطة اجلمارك[ عند مغادرة ]يُدرج 

الدولة[. ا�سم 

التعليق
ع���دم  حال���ة  يف  املوؤق���ت  العب���ور  رخ����ض  م���ن  ا�ستثن���اءات  تطبي���ق  يف  النظ���ر  لل���دول  ميك���ن 
ع���رب  واإمن���ا  الدول���ة  اإقلي���م  ع���رب  وذخريته���ا  ومكوناته���ا  واأجزائه���ا  الناري���ة  الأ�سلح���ة  نق���ل 
الدول���ة  اإقلي���م  ع���رب  مادي���ا  نقله���ا  وع���دم  الدول���ة  اإىل  اأخ���رى  دخ���ول  نقط���ة  اأو   مط���ار 

الإقليمية(. )اأو مياهها 

الأ�سلح���ة  توج���د  الت���ي  اأمتعت���ه  اأو  ال�سخ����ض  كان  اإذا  ت�سري���ح  اأي  يطل���ب  2- ل 
اجلمركي���ة  الولي���ة  مغ���ادرة  دون  عمومي���ة  نق���ل  و�سيل���ة  بوا�سط���ة  �ستْع���رب  �سمنه���ا  الناري���ة 
ل� ]يُ���درج ا�س���م الدول���ة[ ملوا�سل���ة رحلت���ه, اإذا كان ال�سخ����ض ال���ذي تك���ون الأ�سلح���ة الناري���ة 
يف حوزت���ه ي�ستطي���ع بن���اء عل���ى طل���ب م���ن اأي موظ���ف جم���ارك اأن يثب���ت اأن تل���ك احلي���ازة 
الوجه���ة ودول���ة  املن�س���اأ  دول���ة  لقوان���ني  وفق���ا  من���ه  التحّق���ق  ميك���ن  م�س���روع  لغر����ض   ه���ي 

النهائية.

التعليق
 ميك���ن ل�سائغ���ي الت�سريع���ات النظ���ر يف م���دى ا�ست�س���واب تطبيق هذا احلكم عل���ى امل�سافرين 
العابري���ن لدولته���م والذي���ن ل يحتاج���ون اإىل الت�سريح باأمتعتهم واإع���ادة اإيداعها عند مغادرة 

العبور. لدولة  اجلمركية  املنطقة 

ال�سجلت 65-  حفظ  املادة 
تت���وىل يُ���درج ]ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض اأو اأي �سلط���ة خمت�سة اأخ���رى[ م�سوؤولية حفظ   
ال�سج���لت املتعلق���ة باإ�س���دار رخ�ض النقل املوؤقت وال�سترياد املوؤقت للأ�سلحة النارية واأجزائها 
ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  بدخول  �سجلت  وذخريتها, مبا يف ذلك حفظ  ومكوناتها 

]... عاما/اأعوام[. ملدة  ال�سجلت  تلك  اإعادتها. وحتفظ  وبتاريخ  وذخريتها 
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التعليق
اإذا جرى النقل اأو ال�سترياد املوؤقت للأ�سلحة النارية اأو اأجزائها اأو مكوناتها اأو ذخريتها خلل 
فرتة زمنية حمدودة, تنتفي احلاجة اإىل حفظ ال�سجلت ملدة ع�سر �سنوات كاملة, التي ت�سرتطها 
املادة 7 من الربوتوكول. غري اأنه ينبغي اأن ي�سرتط القانون الداخلي, ل�سمان األ يتعرقل اقتفاء 
الأثر بالأخذ بخيار الإجراءات املب�ّسطة لرخ�ض النقل اأو ال�سترياد املوؤقت, حفظ ال�سجلت اإىل 

املن�ساأ. بلد  اإىل  اأو ذخريته  مكوناته  اأو  اأجزائه  اأو  الناري  ال�سلح  اإعادة  تتاأّكد  اأن 

املب�سطة الإجراءات  لأحكام  المتثال  عدم  66-  جرائم  املادة 

التعليق
بالإجراءات  املتعلقة  للأحكام  المتثال  ب�ساأن عدم  تن�ض على جرائم  اأن  النظر يف  للدول  ميكن 
املب�سط���ة. وينبغ���ي ل�سائغ���ي الت�سريعات, ح�سب القت�س���اء, النظر اأي�سا يف امل�ستوى امللئم من 

الوطنية. القانونية  لأطرها  وفقا  لهذه جلرائم  بالن�سبة  اجلنائي  الق�سد 

املوؤقت  العبور  اأو  الت�سدير  اأو  67- ال�سترياد   املادة 
ترخي�ض اأو  اإذن  بدون 

1-  كل �سخ����ض يق���وم ]يح���دد م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�ساء[ با�سترياد اأو ت�سدير 
اأو العب���ور ب���اأي اأ�سلح���ة ناري���ة واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها من اإقليم ]يُ���درج ا�سم البلد[ اإىل 
القانون,  اإىل 64 من هذا  للمواد من 62  وفقا  قانوين �سادر  اأو ترخي�ض  اإذن  بدون  اأخرى  دولة 

يرتكب جرمية.

اإدانته,  عند  املادة,  1 من هذه  الفقرة  يرتكب جرمية مبوجب  �سخ�ض  كل  2-  يعاقب 
.]... فئة  من  ]غرامة   ]... اإىل  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو   ]... ملدة  ب� ]ال�سجن 

الدولة  دولة غري  اإىل  النارية  الأ�سلحة  68-  ت�سدير   املادة 
موؤقتًا منها  ا�ستوردت  التي 

اأ�سلحة نارية  د م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�ساء[ با�سترياد  ]يحدَّ 1- كل �سخ�ض يقوم 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا اإىل ]يُدرج ا�س���م الدولة[ ويعيد ت�سدير هذه الأ�سناف اأو يعيد 

يرتكب جرمية. اأخرى,  دولة  اأو  اآخر  �سخ�ض  اإىل  نقلها 

اإدانته,  عند  املادة,  1 من هذه  الفقرة  يرتكب جرمية مبوجب  �سخ�ض  كل  2-  يعاقب 
.]... فئة  من  ]غرامة   ]... اإىل  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو   ]... ملدة  ب� ]ال�سجن 
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الت�سدير  رخ�سة  التقيد مبدة �سلحية  69-  عدم   املادة 
ت املوؤقَّ العبور  اأو  ال�سترياد  اأو 

النارية  الأ�سلحة  بنقل  القت�ساء[  الق�سد, ح�سب  م�ستوى  ]يحدد  يقوم  �سخ�ض  1- كل 
ت ول  اأو اأجزائه���ا اأو مكوناته���ا اأو ذخريته���ا م���ن ]يُدرج ا�سم الدولة[ عمل برخ�سة ت�سدير موؤقَّ
يعي���د تل���ك الأ�سلح���ة الناري���ة اأو اأجزاءها ومكوناتها اأو ذخريته���ا اإىل ]يُدرج ا�سم الدولة[ خلل 

يرتكب جرمية. املوؤقت,  بالت�سدير  الرتخي�ض  مدة 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمية مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة, عند اإدانته, 
.]... فئة  من  ]غرامة   ]... اإىل  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو   ]... ملدة  ب� ]ال�سجن 

ا�ستمارات  م�سّللة يف  اأو  معلومات خاطئة  70-  تقدمي   املادة 
املوؤقت العبور  اأو  ال�سترياد  اأو  الت�سدير  رخ�ض 

يعترب  القانون,  هذا  من   64 اإىل   62 من  املواد  اإذن مبوجب  على  1- لغر�ض احل�سول 
يلي: القت�ساء[, مبا  الق�سد, ح�سب  م�ستوى  ]يحدد  قام  �سخ�ض  اأي  اأن 

هامة؛ اإغفال حقيقة  اأو  م�سّللة,  اأو  ببيانات خاطئة  )اأ( الإدلء 
���ن بيانات خاطئة اأو حت���ّرف حقيقة هامة اأو  )ب(  اأو تق���دمي وثيق���ة اأو معلوم���ات تت�سمَّ

تغفلها؛
ارتكب جرمية. قد 

2- يعاقب ال�سخ�ض الذي ارتكب جرمية مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة, عند اإدانته, 
فئة ...[. من  ]غرامة   ]... اإىل  قدرها/ت�سل  ]غرامة  و/اأو   ]... ملدة  ب� ]ال�سجن 



الأول املرفق 

اإ�صافية اعتبارات 

التعليق

يت�سم���ن املرف���ق الأول للقان���ون النموذج���ي م�س���روع ن�ض اإ�سايف لتكمل���ة م�سروع الأح���كام الإلزامية الواردة يف 
القانون النموذجي. والدول غري مطالبة باإدراج هذه الأحكام يف ت�سريعاتها الداخلية ق�سد المتثال لربوتوكول 
ذاته.  م�سروعة يف حد  ب�سورة غري  بها  والجتار  والذخرية  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  مكافحة �سنع 
ويت�سم���ن الن����ض ال���وارد يف ه���ذا املرفق اأف�سل املمار�سات واملبادئ امل�ستمدة من املمار�سات الوطنية وال�سكوك 
الدولي���ة والإقليمي���ة القائم���ة املتعلق���ة بالأ�سلحة النارية غري الربوتوكول. والق�سد من املرفق هو م�ساعدة الدول 
عل���ى القي���ام, بن���اء على تقديرها, باعتماد وتنفي���ذ نظام ت�سريعي اأو�سع نطاقا ب�ساأن الأ�سلحة النارية واأجزائها 

الإلزامية. الربوتوكول  لأحكام  ل  مكمِّ وذخريتها,  ومكوناتها 

األف- ال�صنع
التعليق 

للإذن  �سامل  نظام  لديها  يكون  اأن  كفالة  الدول على  مل�ساعدة  اأحكام مقرتحة  الأحكام هذه عبارة عن  م�ساريع 
لل�سانعني. الرتخي�ض  اأو 

لل�صانعني 1- الرتخي�س 

الرتخي�ض 1-  معايري  املادة 

1- ل ت�سدر ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ رخ�سة ل�سنع الأ�سلحة النارية ]واأجزائها ومكوناتها[ اأو ذخريتها 
التي حددتها  الرتخي�ض  ي�ستويف معايري  الطلب  اأن مقدم  متاأكدة من  الرتخي�ض[  ا�سم هيئة  ]يُدرج  تكن  ما مل 

الرتخي�ض[. معايري  �سرتد  الفرعية حيث  التنظيمية  اللوائح  ا�سم  ]يُدرج 

ال�سياغة ملحظة حول 

اأن تكون عليه تلك  اأو على ما يجب  ل ين�ض الربوتوكول على تطبيق معايري الرتخي�ض على قرارات الرتخي�ض 
�ض فيها  ق بدون ا�ستثناء على مقدمي الطلب يف الوليات الق�سائية التي يرخَّ املعايري. غري اأن بع�ض املعايري تطبَّ
للت�سريعات  اأكرث �سلحية  املعايري  تلك  تكون  الأمر, قد  يتطلبه  الذي  التف�سيل  اإىل م�ستوى  وبالنظر  بالت�سنيع. 
الفرعي���ة اأو اللوائ���ح التنظيمي���ة منه���ا للت�سريعات الرئي�سية. ووفقا لأف�سل املمار�سات, ينبغي اأن تت�سمن معايري 
الرتخي����ض ث���لث فئ���ات, تتعلق بال�سخ�سي���ة )املوقف الأخلقي وال�سوابق اجلنائية وغياب اأي روابط مبنظمات 
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اإجرامي���ة اأو منظم���ات �سبيه���ة باملافي���ا( واملقدرة والكف���اءة )ال�سروط التقنية لل�سن���ع( والقيم الوطنية العامة 
وغريها(. الوطنية,  وامل�سلحة  العامة  )ال�سلمة 

وترد يف القائمة اأدناه املمار�سات اجليدة امل�ستمدة من الت�سريعات الوطنية و"دليل منظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروب���ا لأف�س���ل املمار�س���ات ب�س���اأن ال�سواب���ط الوطنية على �سن���ع الأ�سلحة ال�سغ���رية والأ�سلحة اخلفيفة")1( 

:)5 ال�سفحة  الثاين,  الق�سم  الرابع,  )الف�سل 

ما مل: الذخرية  اأو  النارية  الأ�سلحة  ل�سنع  رخ�سة  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  ُت�سِدر  1- ل 

اأو  الدولة  الر�سد يف  �سّن  ]يُدرج  يبلغ  بالطلب  �سلة  له  م�سوؤول  �سخ�ض  اأي  اأو  الطلب  مقدم  )اأ( يكن 
اأكرث؛ اأو  �سنة  اأكرث[ 

التعليق
التلمذة احلرفية. يتعني على �سائغي الت�سريعات النظر يف اإمكانية اإ�سدار رخ�ض موؤقتة اأو حمدودة للأ�سخا�ض 
لتعلُّم مهنة  املراقَبة  التلمذة احلرفية  ال�سروع يف  البلدان حيث يجوز  الر�سد يف  �سن  اأعمارهم دون  تكون  الذين 

القانوين. الر�سد  �سن  دون  �سن  النارية يف  الأ�سلحة  �سناعة 

باأن: متاأكدة  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  )اأ( تكن 
بالطلب: ال�سلة  ذوي  امل�سوؤولني  الأ�سخا�ض  وجميع  الطلب   ‘1’     مقدم 

اأهلية؛ ذوو  اأ- اأ�سخا�ض 
العامة؛ ال�سلمة  على  ي�سكلوا خطرا  اأن  دون  ن�ساطهم  ميكنهم ممار�سة  ب- 

التجارية؛ املوؤ�س�سة  ا�ستمرارية  ل�سمان  كافية  مالية  موارد  لديهم  ج- 

الفرعية  التنظيمية  اللوائح  ]يُدرج عنوان  الواردة يف  التخزين  ل�سروط  ميكنهم المتثال   د- 
ال�سنع[؛ وقت  الآمن  للتخزين  املنظمة  الأخرى  التنظيمية  اللوائح  اأو 

التنظيمية[؛ اللوائح  عليه  تن�ض  ]الذي  الكفاءة  اختبار  اأجروا  قد  ه - 

بالأهلية؛ يتمتعون  التجارية  املوؤ�س�سة  ت�سغيلهم يف  الطلب  مقدم  يقرتح  الذين  الأ�سخا�ض       ’2‘ 
بالأهلية؛ يتمتعون  الطلب  مقدم  من  املقربني  الأ�سخا�ض   ‘3’     جميع 

اأو الذخرية؛  ‘4’     اأماكن العمل املحددة يف الطلب منا�سبة لل�سطلع بن�ساط �سنع الأ�سلحة النارية 
به  القيام  املعتزم  الن�ساط  تعار�ض ّ  اأو عدم  العامة  امل�سلحة  مع  الرخ�سة  اإ�سدار  تعار�ض   ‘5’     عدم 

الوطني؛ الأمن  م�سالح  مع  الرخ�سة  مبوجب 

الطلب. تقدمي  عملية  اإطار  الطلب يف  �ساحب  قّدمها  التي  املعلومات   ‘6’     �سحة جميع 

اأماكن منا�سبة ل�سنع الأ�سلحة  "4" من هذه املادة,  اأماكن العمل, مبوجب الفقرة 1 )ب(  2- تعترب 
اإذا: الذخرية  اأو  النارية 

 Organization for Security and Cooperation in Europe, Handbook of Best Practices on Small Arms and Light )1(

.Weapons (Vienna, 2003), part I; available from www.osce.org/files/documents/e/a/13616.pdf
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�أو��لأحكام��لأخرى�ذ�ت��ل�ضلة،�مثل��لت�ضريعات��ملتعلقة� �]تدرج��إ�ضار�ت��إىل��للو�ئح��لتنظيمية� )�أ(
بال�ضحة��ملهنية�و�ل�ضالمة��ملهنية�د�خل��ملعامل��أو��أماكن��لعمل��لأخرى؛�و�لت�ضريعات��ملتعلقة�ب�ضروط��لرتخي�ص�

وغريها[؛ �لأن�ضطة��خلطرة؛� ببع�ص� بال�ضطالع�

��كان���ت�مر�ف���ق��لتخزي���ن��ملوج���ودة�باأماكن��لعمل�متتثل�لل�ضروط��ل���و�ردة�يف�]يُدرج�مرفق�بهذ�� )ب(
�لقانون�يت�ضمن��ضروط��لتخزين�بالن�ضبة�لل�ضانعني��أو�تدرج�عناوين��لت�ضريعات��لفرعية��أو�غريها��لتي�تنظم�

�ل�ضنع[. وقت� �لآمن� �لتخزين�

�لتعليق
تقت�ض���ي��مل���ادة��11م���ن��لربوتوكول��أن�تتخذ��لدول�"�لتد�بري��ملنا�ضبة"�لقت�ضاء��أمن��لأ�ضلحة��لنارية�و�أجز�ئها�
ومكّوناته���ا�وذخريته���ا�وق���ت��ل�ضن���ع،�من��أج���ل�ك�ضف�حو�دث��ضرقتها��أو�فقد�نه���ا��أو�ت�ضريبها�ومنعها�و�لق�ضاء�
عليه���ا.�ول�يح���ّدد��لربوتوك���ول�طبيع���ة��لتد�ب���ري��ملطلوبة�ولهذ��يعود�للدول��أمر�حتدي���د�طبيعة��لتد�بري��لأمنية�
�ملطلوب���ة�)وت���رد�يف��لوح���دة�05-�20�ملعنون���ة�"�إد�رة��ملخزونات�من��لأ�ضلح���ة"�و�لوحدة�05-�21�ملعنونة�"�إد�رة�
�ملخزون���ات�م���ن��لذخ���رية"�من��ملعاي���ري��لدولية�ملر�قبة��لأ�ضلح���ة��ل�ضغرية،�توجيهات��ختياري���ة��إ�ضافية�بهذ��
�ل�ض���اأن(.�ويف�بع����ص��لولي���ات��لق�ضائي���ة،�ينطوي�ذلك�على��ضرط�تخزين��لأ�ضلحة��لنارية�و�أجز�ئها�ومكوناتها�
وذخريته���ا�بطريق���ة��آمن���ة�و�ضليمة�ق�ضد�من���ع��ضرقتها�و�ضياعها�وحتويلها.�ويرت�وح�نطاق��ملقت�ضيات�بني�جمرد�
�ضم���ان�ع���دم�و�ض���ول��جلمه���ور��إىل��ملخ���زون�و�أحكام�مف�ضلة�تتعلق�باأبعاد��مل�ضت���ودع�حيث�يوجد��ملخزون�وعدد�
�لأ�ضخا����ص��لذي���ن�يج���ب�عليه���م�حر��ضة��ملخزون�و�أجه���زة��ملر�قبة��لتي�يجب���ضتعماله���ا.�ويف��أغلب��لأحيان،�
ب�ضهولة�مع�تطور� تنظيمية�فرعية�منف�ضلة�ميكن�حتديثها� لو�ئح� �لتخزين�يف� ب�ضروط� �ملتعلقة� �ملو��ضفات� �توجد�

�لأمنية. �لتكنولوجيا�

�يعت���رب�مق���دم��لطل���ب،�يف��ضي���اق��لفقرة��1)ب(�‘3’�من�هذه��مل���ادة،�متمتعا�بالأهلية�لال�ضتغال� -3
�إذ�: ك�ضانع�

�مل�يتم،�خالل�فرتة�]ع�ضر��ضنو�ت[�قبل�تقدمي��لطلب،��إد�نة�مقدم��لطلب�يف�]يُدرج���ضم��لدولة[� )�أ(
�أو�يف�م���كان��آخ���ر�ب��]ت���درج��جلرمي���ة�ذ�ت��ل�ضلة[�]جرمية�و�ردة�يف�هذ���لقان���ون[،��ضو�ء�كانت�هذه��جلرمية�

ل؛ �أم� �لدولة[� ��ضم� ]يُدرج� قانون� تعترب�جرمية�مبوجب�

منظمة؛ �إجر�مية� �ضريكا�يف�جماعة� �أو� ع�ضو�� �أبد�[� يكن� ]ومل� لي�ص� �لطلب� مقدم� �� )ب(

ك�ضانع؛ للعمل� �ضالح� ]�أو�ج�ضدية[�جتعله�غري� عقلية� حالة� من� يعاين� ل� �لطلب� مقدم� كان� �� )ج(

�لكحول؛ �أو� �ملخدر�ت� ��ضتعمال� �أ�ضاء� �أن� �لطلب� ملقدم� ي�ضبق� �مل� �� )د(

�لغر�ص. لهذ�� ب�ضهاد�ت� �لإدلء� و�ضلوكه�من�خالل� �ضريته� �لطلب�ح�ضن� مقدم� �أثبت� �� )ه�(

�لتعليق

ل�ي�ض���رتط��لربوتوك���ول��أل�ت�ضم���ح��ل���دول��ض���وى�"لالأ�ضخا����ص��لذين�يتمتعون�بالأهلي���ة"�باحل�ضول�على�رخ�ص�
�ل�ضن���ع.�وتختل���ف��ملمار�ض���ة��لقانوني���ة��ملتبعة�يف��لنظم��لوطنية�ولهذ��م���ن��ل�ضعب��لو�ضول��إىل�تعريف�موحد�
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وع���ام مل���ا ينط���وي عليه تعبري "الأهلية". ويعود للدول اأمر حتديد املقت�سيات املتعلقة ب�سرية ال�سخ�ص وال�سلوك، 
ال�سانع. رخ�سة  على  للح�سول  وجدت،  اإن 

الرخ�سة اإ�سدار  عدم  قرار  2- مراجعة  املادة 

يجوز لل�سخ�ص الذي قّدم طلبا مبوجب هذا الف�سل اأن يطلب اإىل ]يُدرج ا�سم الهيئة املرخ�سة ملراجعة 
الرتخي�ص[: هيئة  ا�سم  ]يُدرج  قرار  مراجعة  الرتخي�ص[  قرارات 

الرخ�سة؛ اإ�سدار  )اأ( بعدم 

الرخ�سة. على  �سروط  فر�ص  اأو  )ب(  

ال�صانع رخ�صة  على  عامة منطبقة  2- اأحكام 

التعليق
لل�سانعني. رخ�ص  اإ�سدار  لنظام  والإدارية  الإجرائية  بالعنا�سر  التالية  املقرتحة  الأحكام  تتعلق 

�سانع رخ�سة  على  3- طلب احل�سول  املادة 

1- يق���دم ال�سخ����ص ال���ذي يطلب احل�سول عل���ى رخ�سة �سنع الأ�سلحة النارية اأو ذخريتها مبوجب 
الرتخي�ص[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  طلبا  الف�سل  هذا 

الرتخي�ص[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  عليهما  توافق  اللذين  والطريقة  ال�سكل  الطلب ح�سب  2- يقدم 
الرخ�سة. لطلب  بالن�سبة  عليها  املن�سو�ص  الر�سوم  الطلب  مقدم  3- يدفع 

�سانع رخ�سة  على  للح�سول  املطلوبة  4-  املعلومات  املادة 

يلي: الف�سل مبا  هذا  رخ�سة مبوجب  على  للح�سول  الطبيعي  ال�سخ�ص  1- يرفق طلب 
ذلك: الطلب، مبا يف  مقدم  هوية  يثبت  )اأ( ما 

ال�سم؛       ’1‘ 
الإقامة؛  ‘2’      حمل 

فوتوغرافية حديثة؛  ‘3’      �سورة 
يلي: مرفقا مبا  التجارية،  املوؤ�س�سة  توظيفه يف  الطلب  مقدم  يقرتح  �سخ�ص  اأي  هوية  يثبت  )ب(   ما 

ال�سم؛       ’1‘ 
الإقامة؛  ‘2’      حمل 
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فوتوغرافية حديثة؛  ‘3’     �سورة 
الطلب؛ مقدم  ب�سمات  من  كاملة  )ج(   جمموعة 

التجارية؛ املوؤ�س�سة  توظيفه يف  الطلب  مقدم  يقرتح  �سخ�ض  اأي  ب�سمات  من  كاملة  )د(  جمموعة 
من  )ه (   "1" ]الفقرة 1 )ب(  )ه�(  �سهادة كفاءة تبني النجاح يف اجتياز اختبار الكفاءة الوارد يف 

الأول[؛ املرفق  الرتخي�ض( يف  )معايري   1 املادة 
)و(   �سه���ادات تثب���ت ح�س���ن ال�س���رية وال�سل���وك كم���ا ي���رد يف ]الفقرة 3 )ه�( من امل���ادة 1 )معايري 

الأول[؛ املرفق  الرتخي�ض( يف 
)ز(   اأي �سه���ادة طبي���ة مطلوب���ة وفق���ا ل� ]الفقرتان 3 )ج( و)د( من املادة 1 )معايري الرتخي�ض( يف 

الأول[؛ املرفق 
�ست�سنع؛ التي  الأ�سلحة  عن  )ح(   معلومات 

التجارية؛ الأعمال  فيها  �ستجرى  التي  الأماكن  )ط(  عنوان 
الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  تطلبها  التي  الأخرى  املعلومات  )ي(   جميع 

التعليق
لتقدمي طلب احل�سول على رخ�سة  املطلوبة  املعلومات  تفا�سيل  اإدراج  النظر يف  يوّدون  الت�سريعات  لعل �سائغي 

الرئي�سي. الت�سريع  اإدراجها يف  بدل  تنظيمية  لوائح  اأو  ثانوي  ت�سريع  ال�سنع يف 

 2- يرف���ق طل���ب احل�س���ول عل���ى الرخ�س���ة ال���ذي تقدم���ه هيئ���ة اعتباري���ة مبقت�س���ى ه���ذه امل���ادة
يلي: مبا 

)اأ( وثائق تاأ�سي�ض ال�سركة اأو نظامها الأ�سا�سي اأو اأي وثيقة اأخرى تثبت اأنها تقوم بن�ساط مرخ�ض؛
�ست�سنع؛ التي  الأ�سلحة  عن  معلومات  )ب(   

ل� ]عنوان معايري الدولة حلماية امللكية واملعلومات ال�سرية للدولة[؛ اأّن ال�سركة متتثل  )ج(    دليل على 
الطلب؛ مقدمة  ال�سركة  الأجنبية يف  امللكية  و/اأو  بال�سيطرة  متعلقة  معلومات  )د(   

التعليق
ين�ض "دليل اأف�سل املمار�سات ب�ساأن ال�سوابط الوطنية على �سنع الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة" ال�سادر 
ع���ن منظم���ة الأم���ن والتع���اون يف اأوروبا )الف�سل الرابع, الق�س���م الثالث, ال�سفحة 6( على جملة اأمور منها اأّن 
ينبغي  اأعله   4 املادة  )اأ(-)د( من   2 الفقرة  املحددة يف  املعلومات  الأ�سل من  الن�سخ طبق  اأو  الأ�سلية  الوثائق 

املعينة. الرتخي�ض  هيئة  اإىل  م  تقدَّ اأن 

ذلك: العتبارية مبا يف  الهيئة  م�سوؤويل  )ه�(   هوية جميع 
 ‘1’      ال�سم؛

الإقامة؛   ‘2’      حمل 
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)و( فيما يتعلق باأماكن العمل التي �سدرت ب�ساأنها الرخ�سة, تعيني ال�سخ�ض الذي �سيتوىل امل�سوؤولية 
الأماكن؛ هذه  للأعمال يف  اليومية  الإدارة  عن 

)ز(  ما يثبت هوية ال�سخ�ض امل�سوؤول واأي �سخ�ض يقرتح مقدم الطلب ت�سغيله يف املوؤ�س�سة التجارية 
ذلك: مبا يف 

 ‘1’      ال�سم؛
الإقامة؛  ‘2’      حمل 

فوتوغرافية حديثة؛  ‘3’      �سورة 
 ‘4’      جمموعة كاملة من ب�سمات ال�سخ�ض امل�سوؤول وب�سمات اأي �سخ�ض يقرتح مقدم الطلب ت�سغيله 

التجارية؛  املوؤ�س�سة  يف 

 )ح( �سهادة كفاءة تبني النجاح يف اجتياز اختبار الكفاءة الوارد يف ]الفقرة 1 )ب( "1" )ه ( من املادة 1 
)معايري الرتخي�ض( يف املرفق الأول[ فيما يتعلق بال�سخ�ض امل�سوؤول واأي �سخ�ض يقرتح مقدم الطلب ت�سغيله 
 يف املوؤ�س�سة التجارية؛ )ط( �سهادات تثبت ح�سن �سرية و�سلوك ال�سخ�ض امل�سوؤول كما يرد يف ]الفقرة 3 )ه�( 

الأول[؛ املرفق  الرتخي�ض(, يف  )معايري   1 املادة  من 
  )ي(  اأي �سهادات طبية متعلقة بال�سخ�ض امل�سوؤول مطلوبة وفقا ل� ]الفقرتان 3 )ج( و)د( من املادة 1 

الأول[؛  املرفق  الرتخي�ض( يف  )معايري 
التجارية؛ الأعمال  فيها  �ستجرى  التي  الأماكن  عنوان  )ك(  

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  تطلبها  التي  الأخرى  املعلومات  )ل(  

ال�سانع رخ�سة  5-  تفا�سيل  املادة 

الف�سل: هذا  ال�سادرة مبوجب  الرخ�سة  حتدد 
�سخ�سا طبيعيا؛ الرخ�سة  كان حامل  اإذا  الرخ�سة  اإقامة حامل  )اأ( ا�سم وحمل 

اعتبارية؛ هيئة  الرخ�سة  كان حامل  اإذا  ال�سانع  ت�سجيل  ومكان  ال�سركة  وو�سع  )ب(   ا�سم 
الرخ�سة؛ اإ�سدار  )ج(    تاريخ 

الرخ�سة؛ نهاية �سلحية  )د(    تاريخ 
بها؛ املرخ�ض  الأن�سطة   )ه�(  
الرتخي�ض؛ هيئة  ا�سم   )و(   

�سخ�سية حديثة: �سورة  )ز(   
ل�سخ�ض طبيعي؛ الرخ�سة  �سدرت  حالة   ‘1’      لل�سخ�ض يف 

اعتبارية؛  لهيئة  الرخ�سة  �سدرت  حالة  امل�سوؤول يف  لل�سخ�ض   ‘2’      اأو 
توقيع: )ح(   

ل�سخ�ض طبيعي؛ الرخ�سة  �سدرت  حالة  املعني يف   ‘1’      ال�سخ�ض 
اعتبارية؛ لهيئة  الرخ�سة  �سدرت  حالة  امل�سوؤول يف  ال�سخ�ض   ‘2’      اأو 

الرخ�سة؛ عليها  تنطبق  التي  التجارية  املوؤ�س�سة  )ط(   عنوان 
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)ي(  ملخ����ض ل�س���روط التخزي���ن املبين���ة يف ]عنوان اللوائ���ح التنظيمية املرفقة بالقان���ون اأو املبادئ 
لل�سانعني[؛ بالن�سبة  التخزين  �سروط  تت�سمن  التي  التوجيهية 

)ك( اأي قي���ود ق���د تنطب���ق عل���ى الرخ�سة وفقا ل� ]املادة 6 )القي���ود املفرو�سة على رخ�سة ال�سانع( 
الأول[؛ املرفق  يف 

7 )�سروط  واملادة  النموذجي  القانون  6 من  ل� ]املادة  وفقا  الرخ�سة  تنطبق على  قد  �سروط  اأي  )ل(   
الأول[. املرفق  ال�سانع( يف  رخ�سة  على  احل�سول 

التعليق
ين����ض دلي���ل منظم���ة الأم���ن والتعاون يف اأوروبا لأف�سل املمار�سات ب�س���اأن ال�سوابط الوطنية على �سنع الأ�سلحة 
ي�سمل,  اأن  ينبغي  والأ�سلحة اخلفيفة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ب�سنع  الرتخي�ض  اأّن  والأ�سلحة اخلفيفة على  ال�سغرية 
عل���ى الأق���ل, املعلوم���ات املح���ددة يف الفقرات الفرعي���ة )ب(-)و( من املادة 5 اأع���له )الف�سل الرابع, الق�سم 

.)6 ال�سفحة  الثالث, 

ال�سانع رخ�سة  على  املفرو�سة  6- القيود  املادة 

الرخ�سة. على  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  تفر�سها  قيود  لأي  ال�سانع  رخ�سة  1- تخ�سع 
الرخ�سة. لها  تخ�سع  قيود  لأي  ال�سانع  رخ�سة  2- ميتثل حامل 

التالية: للقيود  املادة,  هذه  من   1 بالفقرة  امل�سا�ض  دون  رخ�سة,  كل  3- تخ�سع 
اآخر؛ �سخ�ض  اإىل  الرخ�سة  نقل  يجوز  )اأ( ل 

اأخرى[. ]قيود  )ب(  

ال�سياغة ملحظة حول 
يجوز لهيئات الرتخي�ض فر�ض قيود على عمليات ال�سانعني ينبغي ت�سمينها يف الت�سريعات الوطنية ويف الرخ�سة 

قيود على: تفر�ض  قد  املثال,  �سبيل  فعلى  نف�سها. 
�سنعها. التي ميكن  الذخرية  اأو  النارية  الأ�سلحة   كمية 

  و/اأو اأن���واع الأ�سلح���ة الناري���ة اأو الذخ���رية التي ميكن �سنعها )يف بع����ض الوليات الق�سائية, مثل, حتظر 
التي  النارية  الأ�سلحة  اإل ب�سناعة  لل�سانعني  الآلية ول يجوز الرتخي�ض  الأ�سلحة  الأ�سلحة مثل  اأنواع  بع�ض 

قانونية(. بطريقة  حيازتها  ميكن 
  و/اأو بيع اأو نقل الأ�سلحة النارية )ل يجوز, مثل, الرتخي�ض لل�سانعني ببيع الأ�سلحة النارية اإل للأ�سخا�ض 

للت�سدير(. اأو  لهم,  املرخ�ض  التجار  اأو 
  و/اأو الأن�سطة التي ميكن لل�سانعني ال�سطلع بها )ميكن, مثل, منع ال�سانعني من اإعادة ت�سغيل الأ�سلحة 

ت�سغيلها(. اإعادة  اأو  اأو حتويلها  النارية 
اآخ���ر  �سخ����ض  ا�س���م  اإىل  الرخ�س���ة  نق���ل  يك���ون  اأن  ينبغ���ي  اأن���ه  )اأي  الرخ�س���ة  حتوي���ل  اإمكاني���ة    و/اأو 
املت�س���رف  اإىل  الرخ�س���ة  لتحوي���ل  بالن�سب���ة  مث���ل,  ال�ستثن���اءات,  بع����ض  تطبي���ق  ويج���وز  م�سروع���ا. 
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ت�سفي���ة  بغر����ض  اأع�س���ر,  اأو  ال�سان���ع  اأفل����ض  اإذا  قّي���م  اإىل  اأو  ال�سان���ع  وف���اة  حال���ة  يف  الرتك���ة   يف 
التجارية(. املوؤ�س�سة 

�سانع رخ�سة  على  7-  �سروط احل�سول  املادة 

التعليق
بالإ�سافة اإىل �سروط الرتخي�ض الإلزامية الواردة يف املادة 6 من القانون النموذجي, ميكن ل�سائغي الت�سريعات 

كالتايل: اأخرى  �سروط  النظر يف 

التالية: الإ�سافية  لل�سروط  �سنع  رخ�سة  كل  تخ�سع 
)اأ( ي�سم���ح حام���ل الرخ�س���ة, يف اأي وقت معق���ول, بتفتي�ض �سابط �سرطة )اأو �سخ�ض اآخر وفقا ملا 
تن����ض علي���ه اللوائ���ح( للمعلوم���ات وال�سج���لت التي يحتفظ بها حامل الرخ�سة وفق���ا ل� ]الف�سل اخلام�ض من 

القانون[؛

)ب(  ميتث���ل حام���ل الرخ�س���ة ل�سرط تق���دمي تقارير وفقا ل� ]امل���ادة 38 )التقارير الواجب تقدميها( 
الأول[؛ املرفق  يف 

ال�سياغة ملحظة حول 
قد ل يكون من ال�سروري اإدراج الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( معا. ويتوقف الأخذ بالواحدة دون الأخرى على 
نظام حفظ ال�سجلت الذي تختاره الدولة. فاإذا اختارت الدولة, مثل, نظاما تقع فيه م�سوؤولية حفظ ال�سجلت 
عل���ى عات���ق ال�سان���ع, اإذاك تك���ون �سلحي���ة تفتي�ض تل���ك ال�سجلت منا�سبة. ولكن, اإذا اخت���ارت الدولة نظاما 
حتتف���ظ مبوجب���ه الدول���ة بجميع �سج���لت الأن�سطة املرخ�ض بها, ف�ستحتاج اإىل تقارير منتظمة تبني بالتف�سيل 

التي ُنفذت. بها  املرخ�ض  الأن�سطة 

)ج(   ي�سم���ح حام���ل الرخ�س���ة, يف اأي وق���ت معقول, بتفتي�ض �سابط �سرطة )اأو �سخ�ض اآخر وفقا ملا 
تن����ض علي���ه اللوائ���ح( ملراف���ق حامل الرخ�سة فيم���ا يتعلق بتخزين الأ�سلحة الناري���ة املوجودة يف حوزة حامل 

الرخ�سة؛
يلي: الرتخي�ض[ مبا  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  الرخ�سة  يبّلغ حامل  )د(   

  ‘1’         اأي �سرق���ة اأو �سي���اع لأي �سن���ف م���ن اأماك���ن عم���ل حام���ل الرخ�س���ة املحددة يف الرخ�سة, يف 
ال�سياع؛ اأو  بال�سرقة  الرخ�سة[  ]ِعلم حامل  من  �ساعة  وع�سرين  اأربع  غ�سون 

  ‘2’         اأي تغيري يف عنوان اأماكن العمل حيث يقوم حامل الرخ�سة بن�ساط ال�سنع, خلل ]�سبعة اأيام[؛
]�سبعة اأيام[؛ الرخ�سة, خلل  ي�ستعملها حامل  التي  التخزين  مرافق  تغيري يف    ‘3’      اأي 

]�سبعة اأيام[؛ التجارية, خلل  املوؤ�س�سة  له  ت�سغِّ �سخ�ض  اأي  هوية  تغيري يف    ‘4’      اأي 
خ���لل ال�سرك���ة  موظف���ي  هوي���ة  يف  تغي���ري  اأي  اعتباري���ة,  هيئ���ة  الرخ�س���ة  حام���ل  كان  اإذا        ’5‘   

اأيام[. ]�سبعة 
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التعليق
مب���ا اأّن من���ح رخ�س���ة ال�سان���ع رهني بتقدمي بع�ض املعلومات والوثائق, فمن املهم اأن تكون هيئة الرتخي�ض على 
علم باأي تغيري يف تلك املعلومات اأو الوثائق, خا�سة اإذا كانت ذات �سلة ب�سروط اأخرى للرتخي�ض )مثل مرافق 

التخزين(.

الرتخي�ض �سروط  8-  تغيري  املادة 

 1- يج���وز ل� ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي����ض[ اأن تغ���ري يف اأي وق���ت اأي �س���رط يفر����ض على رخ�سة 
ال�سانع.

التغيري. بذلك  الرخ�سة  اإبلغ حامل  بعد  نافذا  الف�سل  هذا  وارد يف  �سرط  تغيري  2- ي�سبح 

الرتخي�ض �سروط  تغيري  قرار  9- مراجعة  املادة 

اأجل  من  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  تقدمي طلب  الرخ�سة  ال�سانع/حامل  رخ�سة  يجوز حلامل 
الرخ�سة. �سروط  من  �سرط  اأي  بتغيري  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  قرار  مراجعة 

الرخ�سة 10-  مدة �سلحية  املادة 

اأو تاريخ  ]...[ �سنة/�سنوات ابتداء من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة  1- تبقى رخ�سة ال�سانع �سارية ملدة 
التجدي���د اللح���ق للرخ�س���ة, ال���ذي يح���دد يف الرخ�س���ة, ما مل ت�سلَّم اأو تلغ قبل امل���دة املذكورة اأو تتوقف عن 

الأول[. املرفق  ال�سانع( يف  رخ�سة  على  املفرو�سة  )القيود   6 ل� ]املادة  وفقا  ال�سريان 

ال�سانع رخ�سة  11-  جتديد  املادة 

1- قبل انتهاء مدة �سلحية رخ�سة ممنوحة وفقا لهذا الف�سل, يجوز حلامل الرخ�سة تقدمي طلب 
بتجديدها. الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل 

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  عليهما  توافق  اللذين  والطريقة  ال�سكل  الطلب ح�سب  2- يقدم 

3- يف حال���ة تق���دمي طل���ب م���ن هيئة اعتباري���ة, اإذا تغري اأي من الأ�سخا����ض امل�سوؤولني ذوي ال�سلة 
يلي: الطلب مبا  يرفق  الرخ�سة,  �سريان  بالرخ�سة خلل 

اجلدد؛ الأ�سخا�ض  هوية  يثبت  )اأ( ما 
الأ�سابع. ب�سمات  من  كاملة  )ب(  جمموعة 
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]4- بالإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف الفقرة 3 من هذه املادة, اإذا كان ثمة �سخ�ض مقّرب من مقدم 

يلي: الطلب مبا  يرفق  الرتخي�ض[,  هيئة  ا�سم  ل� ]يُدرج  عنه  يك�سف  التجديد مل  طلب 

وعنوانه؛ املقّرب  ال�سخ�ض  ذلك  ا�سم  يت�سمن  )اأ( بيان 
)ب(  جمموعة كاملة من ب�سمات اأ�سابع ذلك ال�سخ�ض املقّرب اأو, اإذا تعّذر احل�سول على جمموعة 
كامل���ة م���ن ب�سم���ات الأ�ساب���ع, يف حال ا�سرتطت ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ ذلك, اأّي معلومات معروفة عن 

املقرب.[ ال�سخ�ض  ذلك 

الرخ�ض. لتجديد  عليه  املن�سو�ض  املنا�سب  الر�سم  الطلب  مقدم  5- يدفع 

6- يج���وز ل� ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي����ض[ جتدي���د اأو رف�ض جتديد رخ�سة وكذل���ك, اإذا كان من 
املق���رر تغي���ري الرخ�س���ة, يج���وز ل� ]يُ���درج ا�سم هيئة الرتخي����ض[ تبديل اأو تغيري �س���روط الرتخي�ض اأو فر�ض 

الرخ�سة.  على  اإ�سافية  �سروط 

التعليق
ل يق�س���ي الربوتوك���ول ب�س���رورة اأن تطّب���ق الدول نظاما ميّكن من جتديد الرخ�ض. ورغم ذلك, ولدواع عملية, 
انتهاء �سلحية الرخ�سة بعد فرتة معينة ويجوز حلامل  اأحكاما تن�ض على  اأن يت�سمن نظام الرتخي�ض  ينبغي 
الرخ�س���ة جتدي���د الرخ�س���ة اأو متديده���ا. وميك���ن, بدل من ذلك, التعامل مع كل طل���ب للح�سول على رخ�سة 

رخ�سة جديدة. على  للح�سول  طلبا جديدا  باعتباره 

النظر بالرخ�سة خلل  العمل  12-  متديد   املادة 
التجديد يف طلب 

اإذا طلب حامل الرخ�سة جتديد الرخ�سة وفقا ل� ]املادة 11 )جتديد رخ�سة ال�سانع( يف املرفق الأول[ 
ومل يب���ّت يف اأم���ر الطل���ب قب���ل تاري���خ انق�ساء �سلحية الرخ�سة, يعت���رب اأن الرخ�سة تظل �سارية خلل ذلك 

الطلب. اأمر  البت يف  منه حتى  وابتداء  التاريخ 

ال�سانع رخ�سة  13-  �سروط جتديد  املادة 

د ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ رخ�سة �سانع ما مل تكن ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ متاأكدة من: ل جتدِّ
)اأ( متت���ع مق���دم الطل���ب وجميع الأ�سخا�ض املقربني منه وجمي���ع الأ�سخا�ض امل�سوؤولني ذوي ال�سلة 

بالأهلية؛ التجارية  املوؤ�س�سة  عامل يف  �سخ�ض  واأي  بالطلب 
ال�سنع؛ ن�ساط  ملوا�سلة  منا�سبة  الطلب  املحددة يف  العمل  اأماكن  اأن  )ب(  

)ج(   ق���درة مق���دم الطل���ب عل���ى المتث���ال ل�س���روط التخزي���ن املن�سو����ض عليه���ا يف ]يُ���درج عنوان 
 الت�سريع���ات امل�ساحب���ة للوائ���ح التنظيمي���ة اأو املبادئ التوجيهية التي تت�سمن �س���روط التخزين الآمن بالن�سبة

لل�سانعني[؛
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العامة. امل�سلحة  مع  متعار�سا  لي�ض  الرخ�سة  )د(   جتديد 

الرخ�سة قرار عدم جتديد  14- مراجعة  املادة 
ل� ]يُدرج ا�سم الهيئة املخولة  يجوز ل�سخ�ض قدم طلبا لتجديد الرخ�سة وفقا لهذا الف�سل تقدمي طلب 

الرخ�سة. بعدم جتديد  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  قرار  ملراجعة  الرتخي�ض[  قرارات  ملراجعة 

ونقلها واإلغاوؤها  ال�صانع  رخ�س  3- تعليق 

ال�سانع رخ�سة  15-  تعليق  املادة 

1- يج���وز ل� ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي����ض[ تعلي���ق رخ�س���ة ال�سان���ع اإذا كانت متاأك���دة ]لأ�سباب 
 معقول���ة[ م���ن اإمكاني���ة وج���ود اأ�سب���اب لإلغ���اء الرتخي����ض وفق���ا ل� ]امل���ادة 16 )اإلغ���اء رخ�س���ة ال�سان���ع( يف

الأول[. املرفق 

2- اإذا قررت ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ تعليق رخ�سة, تقدم اإ�سعارا بتعليق الرخ�سة اإىل حاملها.

املادة: هذه  من   2 الفقرة  3- الإ�سعار مبوجب 
ُعّلقت؛ قد  الرخ�سة  )اأ( باأّن 

الرخ�سة؛ لإلغاء  اأ�سبابا  ثمة  اأّن  من  متاأكدة  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  باأّن  )ب(  
الإلغاء؛ باأ�سباب  )ج(   

)د(   ب���اأّن حام���ل الرخ�س���ة يج���وز اأن يق���دم تقارير خطية ب�ساأن املقرتح على اأن يتّم ذلك يف غ�سون 
الإ�سعار. تقدمي  من  يوما   28

يف غ�س���ون 28 يوم���ا م���ن ت�سّل���م اإ�سع���ار بتعلي���ق رخ�س���ة وفق���ا للفق���رة 2 م���ن هذه امل���ادة, يجوز   -4
 حلام���ل الرخ�س���ة تق���دمي تقاري���ر خطية اإىل ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ لل���رد على الأ�سباب املقرتحة لإلغاء

الرخ�سة.

يف غ�سون ]14 يوما[ من ت�سّلم اأي تقارير خطية من حامل الرخ�سة وفقا للفقرة 4 من هذه املادة,   -5
اأّن: يوؤكد  الرخ�سة  اإىل حامل  اإ�سعارا  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  تقدم 

التقارير اخلطية؛ وا�ستعر�ست  ت�سّلمت  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  )اأ( ]يُدرج 
قد: الرخ�سة  تعليق  )ب(  

  ‘1’      ا�ستمر؛
األغي. اأو        ’2‘  

عندما: التعليق  6- ينتهي 
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التعليق؛ يلغي  اإ�سعارا خطيا  الرخ�سة  اإىل حامل  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  )اأ( تقّدم 
القانون. هذا  الرخ�سة مبوجب  تلغى  اأو  )ب(  

التعليق. فرتة  الذخرية خلل  اأو  النارية  الأ�سلحة  �سنع  الرخ�سة  يجوز حلامل  ل   -7

ال�سانع رخ�سة  16-  اإلغاء  املادة 

]واأجزائها ومكوناتها[  النارية  الأ�سلحة  اإلغاء رخ�سة �سنع  الرتخي�ض[  ا�سم هيئة  ل� ]يُدرج  1- يجوز 
اإذا: اأو ذخريتها 

)اأ( توقف حامل الرخ�سة عن ممار�سة عمله ك�سانع ]ومل ُتنقل الرخ�سة اإىل �سخ�ض اآخر اأو هيئة 
القانون[؛ هذا  اأخرى مبوجب 

اأّن حامل الرخ�سة  اأ�سباب معقولة من  ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ متاأكدة بناء على  اأو كانت  )ب(  
رخ�سة؛ على  بطلب احل�سول  يتعلق  فيما  م�سللة  اأو  معلومات خاطئة  علم  قّدم عن 

)ج(    اأو مل يع���د حام���ل الرخ�س���ة ي�ست���ويف جميع ال�سروط الواردة يف ]املادة 1, )معايري الرتخي�ض( 
الأول[؛ املرفق  يف 

)د(   اأو ارتك���ب حام���ل الرخ�س���ة خمالف���ة ج�سيم���ة لقيد م���ن القيود املفرو�سة عل���ى الرخ�سة وفقا 
الأول[؛ املرفق  ال�سانع( يف  رخ�سة  على  املفرو�سة  )القيود   6 ل� ]املادة 

)ه����( اأو ارتك���ب حام���ل الرخ�سة خمالفة ج�سيمة ل�س���رط من ال�سروط املفرو�سة على الرخ�سة وفقا 
الأول[؛ املرفق  ال�سانع( يف  رخ�سة  على  )�سروط احل�سول   7 واملادة  النموذجي  القانون  من   6 ل� ]املادة 

)و(    اأو اأخ���ّل حام���ل الرخ�س���ة بحك���م م���ن اأحكام هذا القانون ]�سواء اأكان حامل الرخ�سة قد اأدين 
اأم ل[؛ باملخالفة  مرتبط  بارتكاب جرم 

)ز(   اأو قررت ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ اأّن حامل الرخ�سة لي�ض �ساحلا حليازة رخ�سة ال�سنع.

 2- اإذا ق���ررت ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض[ اإلغاء رخ�سة ما, تقدم اإ�سع���ارا باإلغاء الرخ�سة اإىل
حاملها؛

املادة: هذه  من   2 الفقرة  الإ�سعار مبوجب  3- يفيد 

الرخ�سة؛ )اأ( باإلغاء 

الرتخي�ض؛ لإلغاء  اأ�سبابا  ثمة  اأّن  من  متاأكدة  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  باأّن  )ب(  

الأ�سباب؛ تلك  )ج(   بطبيعة 

اأن يتّم ذلك يف غ�سون  اأن يقدم تقارير خطية ب�ساأن املقرتح, على  باأّنه يجوز حلامل الرخ�سة  )د(   
الإ�سعار. تقدمي  من  يوما   28
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التعليق
اأحكام ت�سمح باإلغاء الرخ�سة يف نظام ترخي�ض ال�سانعني. ومع ذلك,  اإدراج  ل ين�ض الربوتوكول على �سرورة 
فق���درة هيئ���ة الرتخي����ض عل���ى اإلغ���اء رخ�سة قبل انتهاء �سلحيتها عن�سر �س���روري لتحقيق الفعالية يف نظام 
الرتخي����ض مب���ا يكف���ل, يف ح���ال انتهك �سخ�ض �سروط الرتخي�ض اأو اتُّهم, مث���ل, بال�سنع غري امل�سروع ب�سبب 

الت�سنيع. باأن�سطة  القيام  رخ�سة  �سحب  امل�سنعة,  الأ�سلحة  و�سم  عدم 

الإلغاء اأو  التعليق  قرار  الطعن يف  17-  حق  املادة 
الدولة[. ا�سم  ل� ]يُدرج  الإجرائية  للقواعد  الإلغاء طبقا  اأو  بالتعليق  قرار  تقدمي طلب طعن يف  ميكن 

فيها والت�صرف  املمتلكات  4- ت�صليم 

والوثائق النارية  الأ�سلحة  18- ت�سليم  املادة 

د وفقا للمادة 11 )جتديد رخ�سة ال�سانع( يف املرفق  عندما تنتهي مدة �سلحية رخ�سة �سنع ]ول جتدَّ
)اإلغاء  ل� ]املادة 16  وفقا  تلغى  اأو  الأول[,  املرفق  ال�سانع( يف  ل� ]املادة 15 )تعليق رخ�سة  وفقا  تعلَّق  اأو  الأول[, 

الرتخي�ض[: هيئة  ا�سم  ل� ]يُدرج  الرخ�سة  ي�سلِّم حامل  الأول[,  املرفق  ال�سانع( يف  رخ�سة 
املحددة  العمل  ]باأماكن  الرخ�سة  توجد يف حوزة حامل  التي  والذخرية  النارية  الأ�سلحة  )اأ( جميع 

الرخ�سة[؛ يف 
ال�سنع؛ رخ�سة  )ب(  

الرخ�سة؛ لدى حامل  التي  ال�سجلت  )ج(   جميع 
الإلغاء.  اأو  بالتعليق  الإ�سعار  من  اأيام  ]�سبعة[  خلل 

التعليق
اإذا كان عل���ى �سخ����ض اأن ي�سّل���م الأ�سلح���ة النارية ورخ�ض ال�سنع عن���د انتهاء مدة �سلحية رخ�سة ال�سنع اأو 
تعليقها اأو اإلغائها, قد يكون من ال�سروري مراعاة مقت�سيات منف�سلة فيما يخ�ض وقت ت�سليم الأ�سلحة والوثائق 

الإلغاء عن طريقها. اأو  بالتعليق  الإ�سعار  ا�سُتلم  التي  الو�سائل  العتبار  بعني  اأخذا 

فيها والت�سرف  امل�سلَّمة  املمتلكات  19-  تدمري  املادة 

1- جميع الأ�سلحة النارية والذخرية التي ي�سلمها حامل رخ�سة طبقا ل� ]املادة 18 )ت�سليم الأ�سلحة 
اأن: يجب  الأول[  املرفق  والوثائق( يف 

���ر طبق���ا ل� ]حت���دد طريق���ة التدم���ري التي تختارها الدولة مبّين���ة بالتف�سيل يف مرفق اأو يف  )اأ( تدمَّ
املرافقة[؛ التنظيمية  اللوائح 
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املخت�سة[. ال�سلطة  ا�سم  ]يُدرج  من  توجيهات  لأي  وفقا  فيها  ُيت�سرف  اأو  )ب(  

املادة: هذه  من  1 )ب(  للفقرة  وفقا  امل�سلَّمة  الأ�سلحة  الت�سرف يف  حال  2- يف 

النموذجي[؛ القانون  من   10 ل� ]املادة  وفقا  و�سم  بعلمة  امل�سلَّمة  النارية  الأ�سلحة  )اأ( تو�سم 

)ب(  حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م ال�سلطة املخت�سة[ ب�سجل مكت���وب لطرائق الت�سرف املتبعة يف الت�سرف 
النموذجي[.  القانون  من   15 ل� ]املادة  وفقا  امل�سلَّمة  النارية  الأ�سلحة  يف 

]يُدرج ا�سم  3- يف حال الت�سرف يف الذخرية امل�سلَّمة وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه املادة, حتتفظ 
ال�سلطة املخت�سة[ ب�سجل مكتوب لطرائق الت�سرف املتبعة يف الت�سرف يف تلك الذخرية امل�سلَّمة وفقا ل� ]املادة 

النموذجي[. القانون  من   16

باء- الو�صم
التعليق

اأق�سام: ثلثة  اإىل  اجلزء  هذا  ينق�سم 

الق�س���م 1 يتعل���ق بو�س���م الأ�سلحة النارية ويت�سمن الن�ض املعد تكملًة لن�ض القانون النموذجي  )اأ( 
ذلك(؛ ل يقت�سي  الربوتوكول  اأّن  )رغم  الإلزامية  ال�سروط  يتناول  الذي 

الق�س���م 2 يتعل���ق بو�س���م الأج���زاء واملكونات, مل�ساعدة ال���دول التي ترغب يف اإن�ساء نظام لو�سم  )ب( 
ذلك(؛ يقت�سي  ل  الربوتوكول  اأّن  )رغم  مرّكبة  نارية  اأ�سلحة  من  ت�سبح جزءا  اأن  قبل  واملكونات  الأجزاء 

الق�س���م 3 يتعل���ق بو�س���م الذخ���رية, مل�ساعدة الدول التي ت�س���م الذخرية على اإن�ساء نظام لو�سم  )ج( 
ذلك(. يقت�سي  ل  الربوتوكول  اأّن  )رغم  الذخرية  علب 

النارية الأ�صلحة  1- و�صم 

الأولية )اأ( العالمات 

بعلمات( )الّدمغ  الختبار  وقت  20-  الو�سم  املادة 

قد: الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  ناري م�سنوع يف  �سلح  كل  اأّن  ناريا  �سلحا  ي�سنع  �سخ�ض  كل  1- يكفل 

املعتمد[؛ الفح�ض  ا�سم خمترب  ]يُدرج  قبل  من  )اأ( اخُترب 

)ب(   ُدم���غ بعلم���ة وفق���ا ل� ]يُ���درج عن���وان القوانني اأو اللوائح التنظيمي���ة اأو املوا�سفات ذات ال�سلة 
الدمغ[؛ بعلمات 
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�لناري[؛ �ل�ضالح� �ضنع� ��ضتكمال� بعد� ...�يوما/�أيام� للم�ضرتي[�]خالل� ت�ضليمه� �أو� بيعه� ]قبل�

]يُدرج���ضم��لدولة[: �أّن�كل��ضالح�ناري�مت���ضتري�ده��إىل� �يكفل�كل��ضخ�ص�ي�ضتورد��ضالحا�ناريا� -2

�ملعتمد[؛ �لفح�ص� ��ضم�خمترب� ]يُدرج� من�طرف� �خُترب� �قد� )�أ(
��دم���غ�بعالم���ة�وفق���ا�ل��]يُ���درج�عنو�ن��لقو�ن���ن��أو��للو�ئح��لتنظيمي���ة��أو��ملو��ضفات�ذ�ت��ل�ضلة� )ب(

�لدمغ[؛ بعالمات�
�لناري[. �ل�ضالح� ��ضتري�د� بعد� ...�يوما� للم�ضرتي[�]خالل� ت�ضليمه� �أو� بيعه� ]قبل�

�لتعليق
ل�يقت�ضي��لربوتوكول�و�ضم��لأ�ضلحة��لنارية�وقت��لختبار.�غري��أّنه�يتعن�على��لدول��لأطر�ف��لتي�هي��أع�ضاء�
يف��للجنة��لدولية��لد�ئمة�لختبار��لأ�ضلحة��ل�ضغرية)2(�و�ضع�عالمات��لدمغ�على�كل��ضالح�ناري�مدين��خُترب�
بنجاح�قبل�طرحه�يف��ل�ضوق.�وينبغي��أن�تكون�لدى��لبلد�ن��لأع�ضاء��أ�ضال�ت�ضريعات�ُتلزم�باإجر�ء��لتجارب�وفقا�
للطر�ئق�و�حلدود�و�لإجر�ء�ت��لتي�تن�ص�عليها��تفاقية��لأمم��ملتحدة�ملكافحة��جلرمية��ملنظمة�عرب��لوطنية.�

�لختبار�ت. هذه� �إجر�ء� �ملعتمدة� �لفح�ص� وتتوىل�خمترب�ت�

الإ�ضافية العالمات  )ب(  

بالقتناء �لدولة� قيام� وقت� 21-���لو�ضم� �ملادة�
يكف���ل�كل�جه���از�حكوم���ي،�بالإ�ضاف���ة��إىل�عالمات��لو�ض���م��ملطلوبة�وفقا�للمو�د��7و�8و�9]و�10و11[�من�
ه���ذ���لقان���ون،�و�ض���م�كل��ض���الح�ناري�يقتنيه�]ل�ضتخد�م���ه�يف��أد�ء�وظائفه��لعمومي���ة[�بطريقة�ت�ضمح�بتحديد�

�جلهاز. هوية�

�لتعليق
�مل�ض���در:�يق�ض���ي��ل�ض���ك��ل���دويل�للتعقب�)�لفقرة��8)د((�باأن�تكفل��لدول�"�أن�تكون�جميع��لأ�ضلحة��ل�ضغرية�
و�لأ�ضلح���ة��خلفيف���ة��ملوج���ودة�لدى��لقو�ت��مل�ضلحة�وقو�ت��لأم���ن��حلكومية�ل�ضتخد�مها��خلا�ص�مو�ضومة�على�
�أوروبا�لأف�ضل��ملمار�ضات�ب�ضاأن��ل�ضو�بط��لوطنية�على� �أّن�دليل�منظمة��لأمن�و�لتعاون�يف� �لنحو��لو�جب".�كما�
�ضن���ع��لأ�ضلح���ة��ل�ضغ���رية�و�لأ�ضلح���ة��خلفيفة)3(�)�لف�ضل��لثالث،��لق�ضم��لثاين�)ب(،��ل�ضفحة�6(�ين�ص�على�
�أف�ضل��لنظر�يف��عتماد�عالمات�و�ضم�منا�ضبة�من��أجل� �أ�ضلحتها�بطريقة� �أنه�يجوز�للدول��لتي�ترغب�يف�تعقب�
متيي���ز��أو�ض���ح�لتل���ك��لأ�ضلحة�ح�ض���ب���ضتخد�ماتها.�ويجوز�ل�ضائغي��لت�ضريع���ات��ختيار��إدر�ج�ذلك�يف��ملبادئ�

�لوطنية. �لت�ضريعات� بدل� �لإد�رية� �لأحكام� �أو� �لتوجيهية�

�إ�ضبانيا،� )2(�بلغ�عدد��لدول��لأع�ضاء�يف�هذه��للجنة�يف��لوقت��حلايل��14دولة،�وهي��لتالية:��لحتاد��لرو�ضي،�
�أملاني���ا،��لإم���ار�ت��لعربي���ة��ملتحدة،��إيطاليا،�بلجي���كا،��جلمهورية��لت�ضيكية،��ضلوفاكيا،��ضيل���ي،�فرن�ضا،�فنلند�،��ململكة�

هنغاريا. �لنم�ضا،� �ل�ضمالية،� و�إيرلند�� �لعظمى� لربيطانيا� �ملتحدة�
�لثاين. �جلزء� �... �ملمار�ضات� �أف�ضل� دليل� �أوروبا،� و�لتعاون�يف� �لأمن� )3(�منظمة�
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الو�صم )ج( طريقة 

النارية الأ�سلحة  و�سم  22- طريقة  املادة 

يت���م و�س���م جمي���ع الأ�سلح���ة النارية املو�سومة طبقا لهذا الف�سل ]عن طريق دمغ اأو نق�ض العلمة ب�سكل 
دائ���م عل���ى هي���كل ال�س���لح الن���اري اأو علبة املغلق[ طبقا للموا�سفات التقنية املذك���ورة يف ]عنوان الت�سريعات 

الو�سم[. موا�سفات  تت�سمن  التي  التنظيمية  اللوائح  اأو  بالقانون  املرفقة 

التعليق

ل يح���ّدد الربوتوك���ول طريق���ة الو�سم التي يجب ا�ستخدامها )ع���دا الإ�سارة اإىل وجوب "دمغ" علمات التعطيل 
على الأ�سلحة النارية املعطلة )الفقرة الفرعية )ج( من املادة 9 من الربوتوكول(. وينبغي للدول اأي�سا اأن ت�سع 
لوائ���ح تنظيمي���ة اأو مب���ادئ توجيهي���ة حتدد ال�سروط التقنية لو�سم الأ�سلحة الناري���ة وكذلك اأجزائها ومكوناتها 
وذخريته���ا ح�س���ب القت�س���اء. وت���رد يف الدليل التقني الذي �سي�سدر م�ستقبل ع���ن مكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخ���درات واجلرمي���ة لتنفي���ذ بروتوك���ول الأ�سلحة الناري���ة وكذلك يف الوح���دة 05-30 املعنونة "الو�سم وحفظ 
للجنوب  الإمنائية  واجلماعة  بروتوكويل نريوبي  ال�سغرية ويف  الأ�سلحة  لتحديد  الدولية  املعايري  ال�سجلت" من 

املمكنة. الو�سم  ب�ساأن طرائق  اإ�سافية جديدة  توجيهات  الأفريقي, 

واملكونات الأجزاء  2- و�صم 

الأولية الو�صم  )اأ( عالمات 

ال�سنع وقت  واملكونات  الأجزاء  23- و�سم  املادة 

1- يق���وم كل �سان���ع للأج���زاء واملكون���ات بو�سم كل جزء اأو مك���ون اأ�سا�سي اأو رئي�سي بعلمات وقت 
املادة. هذه  من   2 للفقرة  وفقا  �سنعها, 

التعليق
ل يقت�س���ي الربوتوك���ول و�س���م الأج���زاء واملكون���ات وق���ت ال�سنع. ومع ذل���ك, من �ساأن و�سم الأج���زاء واملكونات 

اليدوي. اأو  الإنتاج احلريف  مراقبة  ويف  املفككة  النارية  بالأ�سلحة  الجتار  منع  امل�ساعدة يف 
 

تب���نّي العلم���ات املمي���زة الفري���دة املو�سوع���ة على كل جزء اأو مكون اأ�سا�س���ي اأو رئي�سي م�سنوع يف   -2
املادة: هذه  من   1 للفقرة  وفقا  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج 

ال�سنع؛ بلد  هي  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  )اأ( اأّن 
ال�سانع؛ ا�سم  )ب(  

امل�سل�سل. والرقم  )ج(   



107 اإ�سافية  الأول- اعتبارات  املرفق 

التعليق
حي���ث اإّن الربوتوك���ول ل يق�س���ي بو�س���م الأج���زاء واملكونات بعلم���ات, فاإّن الأمر يعود لل���دول لتحديد اإن كانت 

العلمات. تلك  ونوع  ل  اأم  بعلمات  واملكونات  الأجزاء  و�سم  ال�سانعني  على  �ستفر�ض 

الإ�صافية العالمات  )ب(  

ال�سترياد وقت  واملكونات  الأجزاء  24- و�سم  املادة 

و�س���َم كل ج���زء  اأج���زاء ومكون���ات  ي�ست���ورد  ]جه���از خدم���ات حكوم���ي[  اأو  1- يكف���ل كل �سخ����ض 
 ومك���ون رئي�س���ي بعلم���ات وفق���ا للفق���رة 3 من هذه امل���ادة ]خلل ... يوما/اأي���ام[ من ا�سترياده���ا اإىل ]يُدرج 

الدولة[. ا�سم 

على: املادة  هذه  من   1 الفقرة  تنطبق  2- ل 

منه[. التحقق  م�سروع ميكن  ]لغر�ض  موؤقتا  ُي�ستورد  مكّون  اأو  )اأ( جزء 
ال�سخ�ض  واحتفظ ذلك  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  اأولية من  اأو مكون �سّدره �سخ�ض ب�سورة  اأو جزء  )ب(  

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  خارج  وجودهما  املكّون خلل  اأو  اجلزء  مبلكية 
)ج(   اأو جزء اأو مكّون �سّدره جهاز خدمات حكومي ب�سورة اأولية وبقي يف ملكية ذلك اجلهاز خلل 

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  خارج  املكّون  اأو  اجلزء  وجود 

اأخرى[. ا�ستثناءات  ]اأي  )د(   

تب���ني العلم���ة املمي���زة الفري���دة املو�سوعة عل���ى كل جزء ومكّون اأ�سا�سي م�ست���ورد اإىل ]يُدرج ا�سم   -3
املادة: هذه  من   1 للفقرة  وفقا  الدولة[ 

ال�سترياد؛ بلد  هي  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  )اأ( اأّن 
ال�سترياد؛ �سنة  )ب(  

اأخرى[. ]معلومات  )ج(   

التعليق
حي���ث اإّن الربوتوك���ول ل يق�س���ي بو�س���م الأج���زاء واملكونات بعلم���ات, فاإّن الأمر يعود لل���دول لتحديد اإن كانت 

العلمات. تلك  ونوع  ل  اأم  ال�سترياد  وقت  بعلمات  واملكونات  الأجزاء  و�سم  �ستفر�ض 

الو�صم )ج( طريقة 

واملكونات الأجزاء  و�سم  25- طريقة  املادة 

يت���م و�س���م جمي���ع الأج���زاء واملكّونات ]غري املرّكب���ة[ املو�سومة بعلمات وفقا له���ذا الف�سل ]عن طريق 
دم���غ اأو نق����ض العلم���ة ب�س���كل دائ���م عل���ى هيكل ال�س���لح الناري اأو علبة املغ���لق[ طبقا للموا�سف���ات التقنية 
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 املبين���ة يف ]عن���وان اللوائ���ح التنظيمي���ة املرفق���ة بالقان���ون اأو املب���ادئ التوجيهي���ة الت���ي تت�سم���ن موا�سف���ات
الو�سم[.

التعليق
ل يح���ّدد الربوتوك���ول طريق���ة الو�سم التي يج���ب ا�ستخدامها )عدا الإ�سارة اإىل وجوب "دمغ" علمات التعطيل 
عل���ى الأ�سلح���ة الناري���ة املعطلة )الفقرة الفرعية )ج( من املادة 9 من الربوتوكول(. وينبغي للدول الأع�ساء اأن 
كانت  بعلمات حيثما  واملكّونات  الأجزاء  لو�سم  التقنية  ال�سروط  توجيهية حتدد  مبادئ  اأو  تنظيمية  لوائح  ت�سع 

املركبة. النارية  الأ�سلحة  عن  منف�سل  ب�سكل  املرّكبة  واملكونات غري  الأجزاء  و�سم  ت�سرتط 

الذخرية 3- و�صم 

الأولية )اأ( العالمات 

ال�سنع وقت  الذخرية  26- و�سم  املادة 
للفقرتني  وفقا  �سنعها,  وقت  بعلمات  الذخرية  قطع  كل  بو�سم  ي�سنع ذخرية  �سخ�ض  كل  1- يقوم 

املادة. هذه  من  و3   2

التعليق
اأو  ل يق�سي الربوتوكول بو�سم الذخرية بعلمات وقت ال�سنع. ورغم ذلك, ت�سرتط بع�ض الدول و�سم الذخرية 
التقنية يف هذا املجال تعزيز قدرة ال�سانعني  التطورات  اأنواع الذخرية بعلمات وقت ال�سنع. ومن �ساأن  بع�ض 

امل�ستقبل.  الذخرية يف  و�سم  على 
وو�س���م الذخ���رية لي����ض لزما مبقت�سى اتفاقي���ة اجلماعة القت�سادية لدول غ���رب اأفريقيا )الإيكوا�ض( 
ب�س���اأن الأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلح���ة اخلفيفة وذخائرها واملواد الأخرى ذات ال�سلة )الفقرة 3 من املادة 18( 

يلي: ما  على  تن�ض  التي 

تت�سم���ن علم���ات الو�س���م الرقم الفريد للمجموعة وهوية ال�سان���ع وكذلك بلد و�سنة ال�سنع.  ")اأ( 
كم���ا ينبغ���ي اإدراج معلوم���ات خا�س���ة بهوية امل�سرتي وبلد الوجهة النهائية اإذا كانت معروفة وقت ال�سنع. ويجب 
اأن ت���رد ه���ذه التفا�سي���ل م���رة واح���دة على الأقل فوق الغلف )اخلراطي�ض مث���ل( الذي يحتوي على البارود اأو 

ورقمية؛ اأبجدية  بعلمات  الو�سم  ويكون  املتفجرة.  الذخرية  اأو  الذخرية  امل�ستعمل يف  ال�سائل 

3 )اأ(." الفقرة  الواردة يف  املعلومات  الذخرية  من  علبة  اأ�سغر  تت�سمن  ")ب( 

2- تب���ني العلم���ة املمي���زة املو�سوعة على الذخرية امل�سنوعة يف ]يُدرج ا�سم الدولة[ وفقا للفقرة 1 
املادة: هذه  من 

الفريد؛ املجموعة  رقم  )اأ(  
ال�سانع؛ ا�سم  )ب(  

ال�سنع؛ بلد  هي  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  اأّن  )ج(   
ال�سنع. �سنة  )د(    
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يبني: الذخرية,  على  علبة حتتوي  كل  على  رمزا  الذخرية  ي�سنع  �سخ�ض  كل  3- ي�سع 

الذخرية؛ ]اأو حجم[  عيار  )اأ(  
الفريد؛ املجموعة  )ب( رقم 

ال�سانع؛ )ج( ا�سم 
ال�سنع؛ بلد  هي  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  )د( اأّن 

ال�سنع. �سنة  )ه�(   

التعليق
اأْن: على  املنقحة(   4 املادة  من   2 )الفقرة   2008/51/EC الأوروبية  اجلماعة  توجيه  ين�ض 

اأويل للذخرية الكاملة بعلمات تبني ا�سم ال�سانع والرقم املميز   "تكفل الدول الأع�ساء و�سم اأي تغليف 

الذخرية". ونوع  والعيار  للمجموعة 
 

الإ�صافية )اأ( العالمات 

ال�سترياد وقت  الذخرية  27-  و�سم  املادة 

1- يكفل كل �سخ�ض ]اأو جهاز خدمات حكومي[ ي�ستورد الذخرية و�سَم كل قطع الذخرية وفقا للفقرة 
الدولة[. ا�سم  ]يُدرج  اإىل  ا�ستريادها  من  ]... يوما/اأيام[  املادة خلل  هذه  من   3

على: املادة  هذه  من   1 الفقرة  تنطبق  2- ل 

منها؛  التحقق  م�سروعة ميكن  لأغرا�ض  موؤقتا  امل�ستوردة  الذخرية  )اأ(  
)ب( اأو الذخ���رية الت���ي �سّدره���ا �سخ����ض ما ب�سورة اأولية من ]يُدرج ا�سم الدولة[ اإذا احتفظ ذلك 

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  خارج  وجودها  الذخرية خلل  ال�سخ�ض مبلكية 

وبقيت  الدولة[  ا�سم  ]يُدرج  من  اأولية  ب�سورة  �سّدرها جهاز خدمات حكومي  التي  الذخرية  )ج( اأو 
الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  خارج  الذخرية  وجود  الوكالة خلل  تلك  ملكية  يف 

اأخرى[. )د( ]ا�ستثناءات 

3- تب���ني العلم���ة املمي���زة املو�سوع���ة على ]علب[ الذخرية امل�ستوردة من ]يُ���درج ا�سم الدولة[ وفقا 
للفق���رة 1 م���ن ه���ذه امل���ادة ]اإذا كان���ت الدول���ة ت�سرتط و�سم الذخرية اأو علب الذخ���رية وقت ال�سترياد, تدرج 

هنا[. الو�سم  مقت�سيات  تفا�سيل 

التعليق
امل�ستوردة. الذخرية  و�سم  الربوتوكول  ي�سرتط  ل 
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الو�صم )ج( طريقة 

الذخرية و�سم  28- طريقة  املادة 
يت���م و�س���م كل قط���ع الذخ���رية املو�سومة مبقت�سى ه���ذا الف�سل ]بو�سع علمة دقيقة دائمة على كل   
املبادئ  اأو  بالقانون  املرفقة  الت�سريعات  ]يُدرج عنوان  املن�سو�ض عليها يف  التقنية  للموا�سفات  وفقا  خرطو�سة[ 

الو�سم[. موا�سفات  تت�سمن  التي  التوجيهية 

التعليق
اإذا  الذخرية  لو�سم  التقنية  املقت�سيات  اأو مبادئ توجيهية حتدد  لوائح تنظيمية  اأن ت�سع  الأطراف  للدول  ينبغي 

الو�سم. من  النوع  هذا  ت�سرتط  كانت 

ال�صجالت جيم- حفظ 
التعليق

اأن يرد العديد  تكّمل هذه الأحكام املقرتحة الأحكام الإلزامية املتعلقة بحفظ ال�سجلت يف الربوتوكول. وميكن 
بالقانون. املرفقة  الثانوية  الت�سريعات  اأو  التنظيمية  اللوائح  الأحكام يف  هذه  من 

ال�صفقات 1- �صجالت 

الداخلية ال�سفقات  عن  29- معلومات  املادة 
حتتفظ/يحتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي����ض[ ]كل �سان���ع مرخ�ض له[ ب�سجل ل���كل �سفقة يف �سجل 

التالية: املعلومات  يت�سمن  لل�سفقات 
اإليه؛ املنقول  )اأ(  ا�سم 

اإليه؛ املنقول  عنوان  )ب(  
ال�سفقة؛ تاريخ  )ج(   

املنقولة؛ اأو ذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  كمية  )د(   
املنقولة؛ اأو ذخريته[  ومكوناته  ]واأجزائه  ناري  �سلح  كل  على  املو�سوعة  الو�سم  )ه�(   علمات 

وعياره؛ امل�سل�سل  ورقمه  ومنوذجه  منقول  ناري  �سلح  كل  )و(     طراز 
الأ�سلحة  بت�سّلم  اإليه  للمنقول  املخولة  ال�سلحية  على  اآخر  دليل  اأي  اأو  الرخ�سة  رقم  )ز(     تفا�سيل 

اأو ذخريتها؛ ومكوناتها  واأجزائها  النارية 
)ح(    ال�ستخ���دام املتوخ���ى للأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكوناتها اأو ذخريتها )ما اإذا كانت موجهة 

مثل(؛ الداخلي  ال�ستخدام  اأو  للت�سدير 

القذائف[. ومنوذج  اإليه,  املنقول  اأ�سابع  ب�سمات  مثل  اأخرى,  معلومات  ])ط(  
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التعليق
رغ���م اأّن الربوتوك���ول ل ي�س���رتط حف���ظ �سج���ل جلميع ال�سفقات اخلا�سة ببيع و�س���راء الأ�سلحة وكذلك, حيثما 

التعقب. تي�سري  ذلك  �ساأن  فمن  وذخريتها,  ومكوناتها  اأجزائها  اأمكن, 
وين����ض توجي���ه املجل����ض الأوروبي رقم EEC/91/477 ب�ساأن مراقبة اقتناء الأ�سلحة وحيازتها )املادة 4( 
على وجوب اإلزام التجار )مبن فيهم ال�سانعون ح�سب تعريف هذه العبارة( العاملني يف اإقليم دولة طرف بحفظ 
�سجل بالأ�سلحة النارية امل�ستلمة واملت�سرف فيها, مبا يف ذلك "التفا�سيل التي من �ساأنها ال�سماح بالتعرف على 
ماهية ال�سلح, ل �سيما نوعه وطرازه ومنوذجه وعياره ورقمه امل�سل�سل واأ�سماء وعناوين موّرد ال�سلح ومقتنيه".

ال�سادرات عن  30- معلومات  املادة 

بالإ�سافة اإىل املعلومات امل�سجلة وفقا ل� ]املادتني 11 )جتديد رخ�سة ال�سانع( و12 )متديد العمل   
بالرخ�س���ة خ���لل النظ���ر يف طل���ب التجديد([, حتتفظ/يحتفظ ]يُدرج ا�سم هيئ���ة الرتخي�ض[ ]كل م�ستورد اأو 
لهذا  الأ�سناف امل�سّدرة مبقت�سى ترخي�ض منح طبقا  له, ح�سب القت�ساء[ ب�سجلت جلميع  م�سّدر مرخ�ض 

ذلك: القانون, مبا يف 

ال�سفقات؛ )اأ( تواريخ جميع 

)ب(  ن�سخ���ة م���ن اإذن اأو رخ�س���ة ال�ست���رياد اأو اأي وثيقة ر�سمية اأخرى تكون مبثابة رخ�سة ا�سترياد, 
واملتلقي  ال�سلحية وتعريف هيئة الرتخي�ض  وانق�ساء  الإ�سدار  وتاريخ  الإ�سدار  بلد  تفا�سيل عن  مبا يف ذلك 

و/اأو ذخريتها؛ ومكوناتها  اأجزائها  و/اأو  النارية  الأ�سلحة  وكمية  النهائي 

القت�ساء(؛ العبور )ح�سب  رخ�ض  من  ن�سخ  )ج(   

)د(   ا�س���م امل�س���ّدر وعنوان���ه ورق���م الهاتف والفاك�ض لديه, وا�سم ال�سخ�ض امل�سوؤول اأو املمثل عندما 
يتعل���ق الأم���ر بهيئ���ة جتاري���ة, والتوقي���ع والرخ�سة ورقم الت�سجيل, يف حال تواف���ر هذه املعلومات )مبا يف ذلك 

ال�سلحية(؛ انق�ساء  تاريخ 

)ه����(   م�س���در الأ�سلح���ة الناري���ة و/اأو اأجزائها ومكوناته���ا و/اأو ذخريتها مبا يف ذلك ال�سم والعنوان 
الهاتف؛ ورقم 

النظر؛ قيد  الأ�سناف  �سنع  وبلد  وعنوانه  ال�سانع  )و(     ا�سم 

وعنوانه؛ امل�ستورد  )ز(    ا�سم 

)ح(      و�سف للأ�سلحة النارية و/اأو اأج��زائها ومك����وناتها و/اأو ذخريتها املعدة للت�سدير, مبا يف ذلك 
امل�سل�سلة؛ واأرقامها  وقيمتها  وكميتها  ومنوذجها  وحجمها  الأ�سناف  عيار  القت�ساء(  )ح�سب 

وعنوانه؛ النهائي  امل�ستخدم  )ط(   ا�سم 

)ي(  ا�س���م وعن���وان اأي جه���ة اأخ���رى م�سارك���ة يف ال�سفق���ة ]مبا يف ذلك, ح�س���ب القت�ساء, ا�سم اأي 
الت�سجيل اخلا�ض بال�سم�سار, ون�سخة طبق الأ�سل من  �سم�سار م�سارك يف ال�سفقة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم 

بال�سفقة[؛ تاأذن  التي  ال�سم�سار  رخ�سة 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       112

]املادة 61 )�سهادات امل�ستخدم النهائي(  )ك(  �سهادة امل�ستخدم النهائي بال�سكل املن�سو�ض عليه يف 
يف املرف���ق الأول[ ]مب���ا يف ذل���ك امل�ستخ���دم النهائ���ي للأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائه���ا ومكوناتها و/اأو ذخريتها 

ووجهتها[؛

)ل(      تفا�سي���ل ع���ن امل�س���ار ال���ذي �ستتبع���ه الأ�سن���اف, مبا يف ذلك الوجه���ة وامل�ستخدم/ال�ستخدام 
بامل�سار؛[ �سلة  ذات  اأخرى  معلومات  واأي  واخلروج  الدخول  ونقاط  ال�سحن  واإعادة  العبور  وبلدان  النهائي 

])م(   تفا�سي���ل ع���ن ترتيب���ات ال�سلمة والأمن, مبا يف ذلك التخزين والنقل الآمنان, واحليلولة دون 

لها؛[ اأو  لهم  ماأذون  كيانات غري  اأو  اأ�سخا�ض  اأيدي  وذخريتها يف  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  وقوع 

بال�سفقة؛[ اخلا�سة  والتاأمينية  امل�سرفية  الأعمال  ])ن(  تفا�سيل 

الرتخي�ض. ا�ستمارة طلب  تقت�سيها  اأخرى  معلومات  اأي  )�ض(   

الواردات عن  31- معلومات  املادة 

بالإ�ساف���ة اإىل املعلوم���ات امل�سجل���ة وفق���ا ل� ]املادتني 11 )جتديد رخ�س���ة ال�سانع( و12 )متديد العمل 
بالرخ�س���ة خ���لل النظ���ر يف طل���ب التجدي���د([, حتتفظ/يحتفظ ]يُ���درج ا�سم هيئة الرتخي����ض[ ]كل م�ستورد 
مرخ�ض له[ ب�سجلت جلميع الأ�سناف امل�ستوردة مبقت�سى رخ�سة ممنوحة طبقا لهذا القانون, مبا يف ذلك:

)اأ( ا�س���م امل�ست���ورد وعنوان���ه ورق���م هاتفه و]رقم الت�سجيل, اإن وجد )مبا يف ذلك تاريخ انتهاء مدة 
ال�سلحية([؛

در الأ�سلحة النارية و/اأو  )ب(  البل���د ال���ذي ا�ست���وردت )�ست�ستورد( منه الأ�سناف ]مب���ا يف ذلك م�سْ
الهاتف[؛ ورقم  والعنوان  ال�سم  ذلك  و/اأو ذخريتها, مبا يف  ومكوناتها  اأجزائها 

ال�سفقات؛ تواريخ جميع  )ج(   

ر الأجنب ي للأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها, مبا يف  )د(   ا�سم البائع وامل�سدِّ
هاتفه؛ ورقم  ال�سخ�ض  ذلك  وعنوان  ا�سم  ذلك 

)ه�(   و�سف للأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها, مبا يف ذلك )ح�سب القت�ساء( 
امل�سل�سلة؛ واأرقامها  وقيمتها  وكميتها  ومنوذجها  وحجمها  الأ�سناف  عيار 

)و( الغر�ض املحدد من ال�سترياد وا�سم امل�ستخدم النهائي وعنوانه )اإذا كان خمتلفا عن امل�ستورد(؛

])ز(   تفا�سي���ل امل�س���ار ال���ذي �ستتبعه الأ�سناف, مبا يف ذلك الوجهة وامل�ستخدم/ال�ستخدام النهائي 

امل�سار؛[ عن  ال�سلة  ذات  اأخرى  معلومات  واأي  واخلروج  الدخول  ونقاط  العابر  ال�سحن  واإعادة  العبور  وبلدان 

)ح(   ا�س���م وعن���وان اأي جه���ة اأخ���رى م�سرتك���ة يف ال�سفقة ]مبا يف ذلك, ح�س���ب القت�ساء, ا�سم اأي 
�سم�س���ار م�س���ارك يف ال�سفق���ة وعنوان���ه ورقم هاتفه ورقم ت�سجيله ك�سم�س���ار, ون�سخة طبق الأ�سل من رخ�سة 

بال�سفقة[؛ تاأذن  ال�سم�سار 

الرتخي�ض. ا�ستمارة طلب  تقت�سيها  اأخرى  معلومات  اأي  )ط(  
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ال�سم�سرة اأن�سطة  عن  32- معلومات  املادة 
بالإ�ساف���ة اإىل املعلوم���ات امل�سجل���ة وفق���ا ل� ]املادتني 11 )جتديد رخ�س���ة ال�سانع( و12 )متديد العمل 
بالرخ�س���ة خ���لل النظ���ر يف طلب التجديد( يف املرف���ق الأول[, حتتفظ/يحتفظ ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ 
]كل �سم�س���ار مرخ����ض ل���ه, ح�س���ب القت�ساء[ ب�سج���لت جلميع ال�سفقات املنجزة مبقت�س���ى رخ�سة �سم�سرة 

ذلك: القانون, مبا يف  لهذا  ممنوحة طبقا 
)اأ( هوي���ة ال�سم�س���ار, مب���ا يف ذلك عنوان ومق���ر ال�سركة وال�سخ�ض امل�سوؤول داخل ال�سركة وموظف 

الت�سال؛
ال�سلع ومنوذج  العقد, تت�سمن معلومات حمددة عن م�سرتي  اأو م�سروع  املوقع  العقد  )ب(  ن�سخة من 
وكمي���ة وقيم���ة الأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكوناتها اأو ذخريتها امل�سمولة برخ�سة ال�سم�سرة املعتزم احل�سول 

عليها؛
ال�سفقات؛ تواريخ  )ج(  

])د(  م�سدر الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها, مبا يف ذلك ال�سم والعنوان ورقم 

تعلق  اإذا  املمثل  اأو  امل�سوؤول  ال�سخ�ض  وا�سم  الأمر بفرد  تعلق  اإذا  الإقامة واجلن�سية  بلد  والفاك�ض ورمز  الهاتف 
والتوقيع؛[ اأو حكومة,  بهيئة جتارية  الأمر 

ال�سنع؛[ وبلد  النظر  قيد  الأ�سناف  �سانع  ])ه�( ا�سم 

للأ�سناف؛[ الدقيقة  التقنية  التفا�سيل  ])و(  

])ز(  ن�سخ���ة طب���ق الأ�س���ل من �سهادة امل�ستخدم النهائي تب���نّي ال�ستخدام النهائي والوجهة النهائية 

الأول[؛ املرفق  النهائي( يف  امل�ستخدم  )�سهادات   61 ]املادة  عليها يف  املن�سو�ض  بالطريقة  للأ�سناف 

])ح(  ن�سخة من �سهادة اأو رخ�سة ال�سترياد, مبا يف ذلك بلد الإ�سدار وتاريخه وهوية هيئة الرتخي�ض 

و/اأو ذخريتها؛[ ومكوناتها  اأجزائها  و/اأو  النارية  الأ�سلحة  من  با�ستريادها  املرخ�ض  والكمية 

الآمنان, واحليلولة  والنقل  التخزين  والأمن, مبا يف ذلك  ال�سلمة  ترتيبات  ])ط( تفا�سيل كاملة عن 

دون وقوع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها يف اأيدي اأ�سخا�ض اأو كيانات غري ماأذون لهم اأو لها؛[
بالتاأمني؛ املالية/املتعلقة  الرتتيبات  ذلك  املعنية, مبا يف  الأطراف  كاملة عن جميع  تفا�سيل  )ي(  

)ك( ا�س���م الدول���ة الت���ي �ست�ست���ورد منه���ا املعدات والدولة التي �ست�سّدر اإليه���ا, حتى لو مل تنقل عرب 
الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج 

اأخرى.[ معلومات  ])ل(  

والت�صرف الت�صنيع  2- �صجالت 

النارية  الأ�سلحة  تدمري  33- معلومات عن   املادة 
وذخريتها ومكوناتها  واأجزائها 

حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م ال�سلط���ة املخت�س���ة[ ب�سجلت لكل �سلح ناري اأو هي���كل اأو كتلة مغلق اأو ذخرية 
التالية: املعلومات  ذلك  القانون مبا يف  من  ع�سر  الثالث  للف�سل  وفقا  مدمرة 
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التدمري؛ )اأ(  طريقة 
التدمري؛ )ب(    تاريخ 
التدمري؛ )ج(      �سبب 

اأخرى؛[ معلومات  ])د(    

ذلك: مدمر مبا يف  ناري  �سلح  لكل  و�سف  ناريا,  �سلحا  املدمر  ال�سيء  كان  اإذا   )ه�(    
  ‘1’       الطراز؛

  ‘2’       النموذج؛
  ‘3’       العيار؛

ال�سانع؛   ‘4’       ا�سم 
امل�سل�سل؛   ‘5’       الرقم 

العلمات؛   ‘6’       جميع 
ذلك: مدمر مبا يف  مكّون  اأو  لكل جزء  و�سف  مكّونا,  اأو  املدمر جزءا  ال�سيء  كان  اإذا  )و(  

املكون؛ اأو  اجلزء    ‘1’       نوع 
ال�سانع؛   ‘2’       ا�سم 

العلمات؛   ‘3’       جميع 
ذلك: املدمرة, مبا يف  الذخرية  قطع  لكل  و�سف  املدمر ذخرية,  ال�سيء  كان  )ز(  اإذا 

الذخرية؛   ‘1’       نوع 
املجموعة؛   ‘2’       رقم 
ال�سانع؛   ‘3’       ا�سم 

العلمات؛   ‘4’       جميع 
اأخرى.[ معلومات  ])ح(   

التعليق
ل ي�س���رتط الربوتوك���ول حف���ظ �سج���لت بخ�سو�ض الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها وذخريتها التي حُتجز 
وُتدّمر. غري اأن ت�سجيل اأن�سطة التدمري ي�ساعد على �سمان �سحب الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

الربوتوكول(. من   6 املادة  ملقت�سيات  )وفقا  التداول  من  م�سروعة  ب�سورة غري  بها  واملّتجر  امل�سنوعة 

الإدارية 3- املتطلبات 

الرخ�ض بحاملي  املتعلقة  34- املعلومات  املادة 
1- حتتف���ظ ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[ ب�سجلت للمعلومات املتعلقة باأي �سخ�ض حامل لرخ�سة 
]�سنع اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو ال�سم�سرة يف[ الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها اأو ذخريتها, �سدرت مبوجب 

ذلك: القانون, مبا يف  هذا 
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الرخ�سة؛ )اأ(  ا�سم حامل 
امليلد؛ )ب(   تاريخ 

الرخ�سة؛ اإقامة حامل  )ج(    عنوان حمل 
فوتوغرافية حديثة: )د(    �سورة 

ال�سخ�ض؛  لذلك  ل�سخ�ض طبيعي,  الرخ�سة  �سدرت    ‘1’       يف حال 
اعتبارية؛ لهيئة  الرخ�سة  �سدرت  امل�سوؤول يف حال  لل�سخ�ض    ‘2’       اأو 

الأ�سابع: ب�سمات  )ه�(  
ال�سخ�ض؛ لذلك  ل�سخ�ض طبيعي,  الرخ�سة  �سدرت    ‘1’       يف حال 

امل�سوؤول؛ لل�سخ�ض  اعتبارية,  لهيئة  الرخ�سة  �سدرت    ‘2’       يف حال 
اأخرى.[ ])و(   معلومات 

بتفا�سيل كل رخ�سة �سدرت  املتعلقة  للمعلومات  ا�سم هيئة الرتخي�ض[ ب�سجلت  ]يُدرج  2- حتتفظ 
ذلك: القانون, مبا يف  مبوجب 

الرخ�سة؛ اإ�سدار  وتاريخ  )اأ(  مكان 
الرخ�سة؛ انتهاء �سلحية  )ب(   تاريخ 

القت�ساء(؛ )عند  التجديد)ات(  )ج(    تاريخ 
القت�ساء(؛ )عند  التعليق  )د(    تاريخ 
القت�ساء(؛ )عند  الإلغاء  تاريخ   )ه�(  

له؛ املرخ�ض  الن�ساط   )و(   
الرخ�سة؛ عليها  تنطبق  التي  التجارية  املوؤ�س�سة  عنوان   )ز(    

)ح(     موج���ز ل�س���روط التخزي���ن الت���ي تنطب���ق عل���ى الرخ�سة والواردة يف ]يُ���درج املرفق الذي يبني 
بالتف�سي���ل �س���روط التخزي���ن اأو ا�س���م اللوائ���ح التنظيمية الفرعية اأو غريها من اللوائ���ح التي تنظم التخزين 

ال�سنع[؛ وقت  الآمن 
الرخ�سة؛ على  تنطبق  قد  قيود  اأي   )ط(  

الرخ�سة. على  تنطبق  قد  �سروط  واأي  )ي(   

التفتي�ض عمليات  من  امل�ستقاة  35- املعلومات  املادة 

حتتفظ ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ ب�سجلت للمعلومات امل�ستقاة من عمليات التفتي�ض التي يتم القيام 
القانون. هذا  بها مبقت�سى 

التعليق
حيثم���ا تق���ع عل���ى جه���ات فاعل���ة من غري ال���دول امل�سوؤولية الأ�سا�سي���ة عن حفظ ال�سجلت, يتع���ني على الدولة 
الحتف���اظ ب�سج���لت للمعلوم���ات امل�ستقاة م���ن طلبات الإذن وعمليات التفتي�ض )انظ���ر املادتني 34 )املعلومات 

الأول((. املرفق  التفتي�ض( يف  عمليات  من  امل�ستقاة  )املعلومات  و35  الرخ�ض(  بحاملي  املتعلقة 
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ال�سجلت 36- �سكل  املادة 

1 اخليار 

اإلكرتوين. �سكل  القانون/البند يف  لهذا  وفقا  ال�سجلت  حتفظ جميع 

اخليار 2

حتف���ظ جمي���ع ال�سج���لت وفق���ا لهذا القانون/البند يف �سكل اإلك���رتوين اأو بطريقة ت�سمح بالرد ب�سرعة 
وذخريتها. ومكّوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  اأثر  اقتفاء  امل�ساعدة يف  طلبات  على 

التعليق

الت�سريعي: الدليل  من   124 الفقرة  ورد يف  كما 

 "لي����ض هن���اك اإل���زام بحو�سبة ال�سجلت, لك���ن اللجوء اإىل اأمتتة حفظ ال�سجلت, حيثما اأمكن, ي�ساعد 

"... الأثر  اقتفاء  لطلبات  ال�سريعة  بال�ستجابة  بالتزاماتها  الوفاء  الدول يف 
وق���د اأدرج اخلي���ار 2 م���ن ب���اب العرتاف باأنه قد يكون من ال�سع���ب على بع�ض الدول حفظ ال�سجلت 

الت�سريعي(. الدليل  من   124 الفقرة  )انظر  الطريقة  هذه  اتباع  الأف�سل  من  كان  واإن  موؤمتت,  ب�سكل 

ال�سجلت على  الطلع  37- اإمكانية  املادة 
يق���وم كل �سخ����ض يتع���ني علي���ه �سمان حفظ �سجل اأو القيام بحفظ���ه مبقت�سى هذا الف�سل, بناء على 

القانون: اإنفاذ  موظفي  من  طلب 
)اأ( بتق���دمي �سج���ل اإىل ذل���ك املوظ���ف وال�سماح للموظف بتفتي����ض اأي معلومات م�سجلة فيه واإعداد 

منها؛ ن�سخ 
املوجودة  ومكوناتها وذخريتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  بتفتي�ض جميع  املوظف  لذلك  ال�سماح  )ب(  

ال�سخ�ض؛ ذلك  يف حوزة 
)ج(   تزوي���د ذل���ك املوظ���ف ب���اأي معلوم���ات يف ح���وزة ذلك ال�سخ����ض فيما يتعلق ب���اأي اأ�سلحة نارية 
نع���ت اأو ا�سرُتيت اأو ا�سُتلمت مبوج���ب رخ�سة ذلك ال�سخ�ض اأو توجد يف  واأجزائه���ا ومكوناته���ا اأو ذخريته���ا �سُ

رخ�سة. اأ�سلحها مبوجب  اأو  نقلها  اأو  باعها  اأو  ال�سخ�ض  حوزة 

التعليق
اأ�سحاب  بها  يحتفظ  التي  ال�سجلت  على  اطلعها  اإمكانية  الدول  ت�سمن  اأن  �سرورة  على  الربوتوكول  ين�ض  ل 
الرخ�ض. ورغم ذلك, ولل�ستجابة لطلبات التعقب و�سمان المتثال للتزامات حفظ ال�سجلت, من ال�سروري 
اأهمية خا�سة حيثما كانت الدولة  اأن تكون لدى ال�سلطة املعنية �سلحية الطلع على ال�سجلت. ويكت�سي ذلك 
نف�سها ل حتتفظ ب�سجلت مركزية, بل ت�سرتط بدل ذلك على الكيانات املرخ�ض لها والأ�سخا�ض املرخ�ض لهم 

الربوتوكول. ملقت�سيات  وفقا  بال�سجلت  الحتفاظ 
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وي�سري دليل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا لأف�سل املمار�سات ب�ساأن و�سم الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة 
اأّن جميع املعلومات التي يحتفظ بها  اخلفيفة وحفظ �سجلتها واقتفاء اأثرها )الق�سم الرابع, ال�سفحة 8( اإىل 
ال�سانع���ون وامل�ست���وردون وغريه���م مبقت�س���ى نظام حفظ ال�سجلت الذي ت�سعه الدولة "تتاح لل�سلطات الوطنية 

يقت�سي ذلك". الوطني  القانون  كان  اإذا  املخت�سة 

وت�س���ري الت�سريع���ات النموذجي���ة ملنظمة الدول الأمريكي���ة وتعليقاتها فيما يتعلق بتعزيز �سوابط املراقبة 
املعم���ول به���ا يف مراك���ز ت�سدي���ر الأ�سلح���ة النارية والذخائ���ر واملتفجرات واملواد الأخ���رى ذات ال�سلة اإىل اأنه, 
حيثم���ا يتع���ني عل���ى ال�سانع���ني حفظ �سجلت جلميع املنتج���ات امل�سنوعة واملعرو�سة للمتاج���رة, "يتعني اإتاحة 

.)5 املادة  على  )التعليق  اأ�سهر"  ثلثة  كل  الأقل  على  دوريا,  احلكوميني وحتديثها  للمفت�سني  ال�سجلت  تلك 

كم���ا اأ�س���ار فري���ق اخل���رباء احلكومي���ني يف تقريره عن امل�س���اكل النا�سئة عن تكدي����ض فائ�ض خمزونات 
الذخرية التقليدية )الفقرة 31 من الوثيقة A/63/182(, اإىل اأنه, يف اإطار نظم التفتي�ض اللزمة ل�سمان �سلمة 
الذخ���رية املوج���ودة يف املخزون���ات الوطني���ة واإمكاني���ة التعويل عليها وفعاليتها الت�سغيلية, م���ن ال�سروري اإتاحة 
"اإمكانية الطلع على ال�سجلت الأ�سلية املحفوظة لدى اجلهة امل�سنعة للذخرية املعنية". وهو ما يعني �سرورة 

للمفت�سني. عليها  الطلع  اإمكانية  وتوفري  ال�سجلت  بتلك  بالحتفاظ  الذخرية  �سانعي  اإلزام 

كما ينبغي مراعاة الأمثلة عن الأحكام القائمة داخل اإطار الحتاد الأوروبي )مثل لئحة جمل�ض الحتاد 
الأوروبي رقم 2009/428 التي يو�سع مبوجبها نظام للجماعة الأوروبية ملراقبة �سادرات املواد ذات ال�ستخدام 
امل���زدوج ونقله���ا وال�سم�س���رة فيه���ا وعبورها وكذلك مق���رتح لئحة للربملان الأوروبي وجمل����ض الربملان الأوروبي 
ب�س���اأن تنفي���ذ امل���ادة 10 م���ن بروتوكول الأمم املتحدة للأ�سلحة الناري���ة وو�سع رخ�ض لت�سدير الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا وتدابري ل�ستريادها وعبورها. ومن �س���اأن هذا القانون جعل ت�سريعات الحتاد 
متفق���ة م���ع امل���ادة 10 م���ن بروتوك���ول الأ�سلح���ة النارية, وهو ين�ض عل���ى احلاجة اإىل اتخ���اذ التدابري اللزمة 
واملنا�سب���ة لتمك���ني ال�سلط���ات الوطني���ة املخت�سة من: )اأ( جم���ع املعلومات عن اأي اأمر اأو �سفقة تتعلق بالأ�سلحة 
ق  الناري���ة واأجزائه���ا وكذل���ك مكوناته���ا الأ�سا�سية وذخريتها؛ )ب( التاأكد م���ن اأّن تدابري مراقبة الت�سدير تطبَّ
 كما يجب, وقد ي�سمل هذا على اخل�سو�ض �سلحية الدخول اإىل اأماكن عمل الأ�سخا�ض الذين لهم م�سلحة يف 

ت�سدير(.  �سفقة 

تقدميها الواجب  38- التقارير  املادة 
به  تفا�سيل عن كل �سجل يحتفظ  الف�سل  ال�سجلت مبقت�سى هذا  يتعني عليه حفظ  يقدم كل �سخ�ض 

اأ�سهر مثل[. ثلثة  كل  الزمني,  ]الإطار  املخت�سة[ يف غ�سون  ال�سلطة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل 

التعليق
ل يت�سم���ن الربوتوك���ول ن�س���ا �سريح���ا على اأن يقدم الأفراد املرخ�ض له���م والكيانات املرخ�ض لها تقارير عن 
اأن�سطته���م واأن�سطته���ا. غ���ري اأن امل���ادة 7 م���ن الربوتوك���ول تقت�سي م���ن الدول احلفاظ عل���ى املعلومات اللزمة 
لقتف���اء اأث���ر الأ�سلح���ة الناري���ة امل�سنوع���ة اأو املتجر بها ب�س���ورة غري م�سروعة وحتدي���د ماهيتها. وللتمكن من 
 اقتف���اء اأث���ر الأ�سلح���ة الناري���ة بفعالي���ة, حتتاج ال���دول اإىل اآخر ما ا�ستج���د من معلومات ع���ن الأ�سلحة النارية

املعنية.

ال�سجلت 39-  تخزين  املادة 
حتف���ظ جمي���ع ال�سج���لت املطلوب���ة مبوج���ب هذا القانون يف م���كان اآمن ]يف اأماك���ن العمل املحددة يف 

الرخ�سة[.
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التعليق
ل ي�س���رتط الربوتوك���ول اأن تق���وم ال���دول بحف���ظ ال�سجلت يف مكان اآمن وماأم���ون اأو اأن تلزم الأفراد املرخ�ض 
التخزين  تود حتديد طبيعة �سروط  فلعلها  الدول هذا احلكم,  اأدرجت  واإذا  لها بذلك.  والكيانات املرخ�ض  لهم 

مثل(. مغلق  وعاء  الآمن )يف 

العمل وقف  عند  ال�سجلت  40-  ت�سليم  املادة 
حيثم���ا يتوق���ف حام���ل رخ�س���ة �سن���ع اأو ا�ست���رياد اأو ت�سدير الأ�سلح���ة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها اأو 
اأو  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  اأو م�سدرا  م�ستوردا  اأو  �سانعا  بو�سفه  اأعماله  ذخريتها عن ممار�سة 
ذخريتها, ي�سّلم ذلك ال�سخ�ض جميع ال�سجلت املحفوظة وفقا لهذا الف�سل اإىل ]يُدرج ا�سم ال�سلطة املخت�سة[ 

الأعمال. وقف  بعد  ]14 يوما[  خلل 

التعليق
امل�س���در: تن����ض امل���ادة 13 م���ن ال�سك الدويل الذي ميّكن الدول من التعرف على الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة 
اخلفيف���ة غ���ري امل�سروع���ة وتعقبه���ا يف الوق���ت املنا�سب وبطريقة يعول عليها عل���ى اأن تطلب الدول اإىل ال�سركات 
الت���ي تفل����ض اأن ت�سل���م اإىل الدول���ة ما بحوزتها من �سجلت مت�سل���ة بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة. ول 

زمني. اإطار  اأي  على  للتعقب  الدويل  ال�سك  ين�ض 

الوطنية البيانات  41- قاعدة  املادة 
التعليق

التي  ال�سجلت  لتخزين جميع  اأو مركزية  وطنية  بيانات  لقاعدة  تعهدها  اأو  الدول  اإن�ساء  الربوتوكول  ي�سرتط  ل 
يتع���ني عل���ى ال���دول حفظه���ا. غري اأن من �ساأن حفظ �سجلت مركزي���ة يف �سكل اإلكرتوين امل�ساعدة على �سمان 
املعلومات.  اأن�سطة غري م�سروعة عليها و�سمان �سهولة حتديث هذه  التي حتقق يف  الدولة  اأجهزة  اّطلع  �سهولة 
وتتوقف جودة قاعدة البيانات الوطنية وفائدتها على القدرات املادية والتقنية للدولة على تعهد قاعدة البيانات 
ل يف قاعدة البيانات. كما قد يتوقف اأي�سا على نطاق العمليات. فاإذا كانت دولة  تلك وكمية البيانات التي ت�سجَّ
م���ا تتك���ون م���ن ع���دة اأقالي���م و/اأو كانت ثمة عدة اأجهزة قد تطلب الط���لع على قاعدة البيانات, قد يكون من 

اأ�سغر حجما. اإقليمية  بيانات  قواعد  بعدة  الحتفاظ  الأن�سب 

ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة   دال- ا�صترياد 
وعبورها وت�صديرها  وذخريتها 

التعليق
عدا ال�سروط الإلزامية الواردة يف املادة 10, ل يحدد الربوتوكول ال�سكل الذي يجب اأن يتخذه نظام الرتخي�ض اأو 
الإذن بال�سترياد والت�سدير )ترد توجيهات تتعلق بهذا املو�سوع يف الوحدة 03-20 املعنونة "ال�سوابط الوطنية 
كما  ال�سغرية.  الأ�سلحة  ملراقبة  الدولية  املعايري  والأ�سلحة اخلفيفة" من  ال�سغرية  للأ�سلحة  الدويل  النقل  على 
يقت�س���ي الربوتوك���ول م���ن ال���دول اأن ت�س���ع تدابري تتعل���ق بالعبور الدويل. وترد يف ه���ذا اجلزء مقرتحات ميكن 
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ل�سائغ���ي الت�سريع���ات النظ���ر فيها لتكملة الأحكام الإلزامية للربوتوكول. وقد تدرج هذه الأحكام يف الت�سريعات 
الثانوية. الت�سريعات  اأو يف  التنظيمية  اللوائح  اأو يف  نف�سها 

وامل�صدرين امل�صتوردين  1- ت�صجيل 

الت�سجيل 42- �سروط  املادة 

ل كل �سخ�ض م�ستورد اأو م�سدر للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها لدى ]يُدرج ا�سم  ي�سجَّ
املخت�سة[. الرتخي�ض/ال�سلطة  هيئة 

التعليق
م���ن اخلي���ارات املطروح���ة اأم���ام الدول���ة الت���ي ت�سعى اإىل اتخاذ تداب���ري لتعزيز م�ساءلة واأم���ن نظام ال�سترياد 
الذين  الأفراد  اأو  ترغب  التي  ال�سركات  اإلزاُم  الربوتوكول(  املادة 10 من  5 من  للفقرة  لديها )وفقا  والت�سدير 
يرغب���ون يف ا�ست���رياد اأو ت�سدي���ر الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريتها بالت�سجيل ل���دى ال�سلطات 
اأن�سطة  ينخرط يف  ال�سرورية عّمن  باملعلومات  الدولة  لتزويد  و�سيلة  بالأ�سا�ض  الت�سجيل  ويعد  املعنية.  احلكومية 

فردية. وت�سدير  ا�سترياد  رخ�سة  اأي  لإ�سدار  م�سبقا  �سرطا  يكون  وقد  والت�سدير  ال�سترياد 
ويفرت����ض الربوتوك���ول وج���ود هيئ���ة ترخي�ض/�سلطة خمت�سة وفقا للفقرت���ني 1 و2 من املادة 10. ويعود 
التي �ستعالج وت�سجل  للدولة هي اجلهة  تابعة  اأخرى  اأو هيئة  اإذا كانت هيئة الرتخي�ض  الدولة تقرير ما  لتقدير 
اأو ترف�ض ت�سجيل امل�ستوردين وامل�سدرين. وحيثما يكون ت�سجيل م�ستوردي وم�سدري الأ�سلحة التقليدية الأخرى 
مطلوب���ا م���ن قب���ُل, ميك���ن تو�سيع نطاق الت�سريع ل�سمان �سموله مل�س���دري وم�ستوردي الأ�سلحة النارية واأجزائها 

وذخريتها. ومكوناتها 

الت�سجيل 43- طلب  املادة 
���ل مق���دم الطل���ب بال�س���كل والطريق���ة اللذي���ن حتددهم���ا ]يُدرج ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض/ال�سلطة  ي�سجَّ

املخت�سة[.

التعليق
ينبغي اأن ي�سمن ا�ستخداُم ال�سكل املحدد قانونًا توافَر جميع املعلومات اللزمة لدى ال�سلطة املخت�سة لتمكينها 
من حتديد الأهلية للت�سجيل. وميكن اأن ي�سمل هذا ال�سكل ا�سرتاط قيام مقدم الطلب بتقدمي �سورة فوتوغرافية 

الأ�سابع. ب�سمات  من  كاملة  له وجمموعة 

ال�سياغة ملحظة حول 
الرخ�سة. عملية طلب  تفا�سيل  تت�سمن  ثانوية  ت�سريعات  اأو  تنظيمية  لوائح  الأحكام يف  هذه  تدرج  اأن  ميكن 

اخليار 1
مي���لأ طل���ب الت�سجي���ل يف ال�ستم���ارة ]ال�سم/الرقم[ ويرفق ب���ه الر�سم املطلوب وق���دره ]املبلغ[. ويوّقع 
اإذا كان �سخ�سا اعتباريا. اأو املمثل القانوين ملقدم الطلب  اإذا كان �سخ�سا طبيعيا  الطلَب مقدُم الطلب نف�سه 
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2 اخليار 

اأ�سلحة نارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها لدى  اأو ا�سترياد  ل كل �سخ�ض يقوم بت�سدير  ي�سجَّ
]املبلغ[. وقدره  املطلوب  الر�سم  ويدفع  املعّينة[  ال�سلطة  ا�سم  ]يُدرج 

الت�سجيل 44-  معايري  املادة 

���ل ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي�ض/ال�سلطة املخت�سة[ �سخ�سا باعتباره م�ستوردا اأو م�سدرا لأ�سلحة  ت�سجِّ
يلي: مّما  تاأّكدت  اإذا  و/اأو ذخريتها  ومكوناتها  اأجزائها  و/اأو  نارية 

اأكرث؛ اأو  �سنة  اأكرث[  اأو  الدولة  الر�سد يف  �سن  ]يُدرج  الطلب  مقدم  )اأ( بلوغ 

الطلب؛ مقدم  لدى  جنائية  �سوابق  وجود  )ب(  عدم 

العقلية؛ للأمرا�ض  م�ست�سفى  اإىل  اإدخاله  اأو  عقلي  الطلب مبر�ض  مقدم  اإ�سابة  ثبوت  عدم  )ج(   

)د(   ع���دم ا�ستعم���ال مق���دم الطل���ب لأي م���ادة خا�سع���ة للمراقب���ة ]كم���ا هي معّرف���ة يف ]البند ذي 
 ال�سل���ة وعن���وان الت�سري���ع الوطن���ي املتعل���ق بامل���واد اخلا�سع���ة للمراقب���ة[ ا�ستعم���اًل غ���ري م�س���روع اأو اإدمان���ه 

عليها[؛

)ه�(   عدم قيام مقدم الطلب عن علم بتقدمي بلغ كاذب فيما يخ�ض املعلومات املطلوبة يف ا�ستمارة 
الطلب؛

القت�ساء. الأخرى, ح�سب  الت�سجيل  و�سروط  الت�سجيل  �سروط طلب  الطلب  مقدم  ا�ستيفاء  )و(   

ال�سياغة ملحظة حول 

اإطار زمني حمدد,  اأو �سوابق جنائية �سمن   بالإ�سارة اإىل الفقرة الفرعية )ب(, يحول وجود �سوابق جنائية, 
دون ت�سجيل ال�سخ�ض كم�سدر اأو مورد يف بع�ض الوليات الق�سائية. ويف وليات اأخرى, حتول الإدانة اأو التهام 

ال�سخ�ض. ت�سجيل  دون  قوانني حمددة  بجرائم مبوجب 

1 اخليار 
)ب(  مل ُيدن/ُيّته���م مق���دم الطل���ب بجرمي���ة مبوج���ب ]مث���ل الت�سريعات املت�سلة بالأم���ن الوطني اأو 
الت�سريع���ات الوطني���ة املتعلق���ة بتعاطي املخ���درات اأو الت�سريعات الوطنية املتعلقة بالعنف العائلي اأو الت�سريعات 

وعبورها[؛ وت�سديرها  النارية  الأ�سلحة  با�سترياد  ال�سلة  ذات 

2 اخليار 
بال�سجن  عليها  يعاقب  ب�ساأن جرمية  لتحقيق  اأو مل يخ�سع  اأي حمكمة  الطلب يف  ُيدن مقدم  )ب(  مل 

واحدة؛ �سنة  تتجاوز  ملدة 
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3 اخليار 

)ب(  مل ينتهك مقدم الطلب, خلل ]خم�ض[ �سنوات قبل اتخاذ قرار بت�سجيل ال�سخ�ض, الت�سريعات 
وعبورها؛ وت�سديرها  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة  با�سترياد  املتعلقة 

4 اخليار 

اأو  واأجزائها ومكوناتها  النارية  بالأ�سلحة  بالجتار  تتعلق  �سوابق جنائية  الطلب  اإذا كانت ملقدم  )ب(  
اأخرى. ارتكب جرائم خطرية  اأو  ذخريتها 

مقدم طلب ت�سجيل  عدم  قرار  45- مراجعة  املادة 

يجوز ل�سخ�ض قدم طلبا للت�سجيل كم�ستورد اأو م�سّدر تقدمي طلب اإىل ]يُدرج ا�سم الهيئة املخولة ملراجعة 
الت�سجيل. برف�ض طلب  املخت�سة[  الرتخي�ض/ال�سلطة  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  قرار  ملراجعة  الرتخي�ض[  قرارات 

والتجديد الت�سجيل  46-  �سلحية  املادة 
1- يك���ون ت�سجي���ل ال�سخ�ض كم�ست���ورد اأو م�سدر للأ�سلحة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

]... عاما/اأعوام[. ملدة  �ساحلا 

انتهاء �سلحيته. من  ]... يوما/... �سهرا[  قبل  م  يقدَّ على طلب  بناء  الت�سجيل  د  2- يجدَّ

املرفق  الت�سجيل( يف  ل� ]املادة 43 )طلب  وفقا  م طلب جديد  يقدَّ الت�سجيل,  انتهت �سلحية  3- اإذا 
الأول[.

التعليق
يتب���ني م���ن ممار�س���ة ال���دول عموما اأن مدة ت�سجيل امل�ستورد اأو امل�سّدر ترتاوح بني �سنة واحدة وخم�ض �سنوات, 
م���ع اأن م���دة �سلحي���ة الت�سجي���ل اأمر يعود لتقدير الدولة. وت�سمح بع�ض النظم ملقدم الطلب باختيار طول املدة 
واأداء الر�سوم املرتتبة على ذلك. ويتعني على الدولة مراعاة قدراتها الإدارية على تطبيق نظام للتجديد واختيار 

ذلك.  على  بناء  الزمني  الإطار 
وينبغ���ي اأن يك���ون جتدي���د الت�سجي���ل ملدة طويلة مبا يكفي لإتاحة مت�س���ع من الوقت لهيئة الرتخي�ض كي 

اللزمة. بالتحقيقات  والقيام  الطلب  تنظر يف 

امل�ستورد  من  املقدمة  املعلومات  بالتغيريات يف  47- الإ�سعار   املادة 
امل�سّجل امل�سّدر  اأو 

ُي�سِع���ر امل�ست���ورد اأو امل�س���ّدر امل�سّجل, يف غ�سون ]... يوما[ م���ن الواقعة, ]يُدرج ا�سم ال�سلطة املخت�سة[ 
وقوعه: حال  يلي يف  مبا 
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ت�سجيله؛ الواردة يف  املعلومات  مهم يف  )اأ( تغيري 

)ب(  اتهام اأي من الأ�سخا�ض ذوي ال�سلة بالت�سجيل اأو اإدانتهم ]بجرمية مبقت�سى ]ي�سار اإىل ت�سريع 
بال�سجن[. عليها  يعاقب  ]بجرمية  خا�ض[[ 

امل�سدر اأو  امل�ستورد  ت�سجيل  48-  اإلغاء  املادة 

امل�سدر: اأو  امل�ستورد  ت�سجيل  يلغى 
ل؛ امل�سجَّ ال�سخ�ض  على طلب  )اأ( بناء 

)ب(  اإذا ظه���رت وقائ���ع جدي���دة كان م���ن �ساأنها يف حال معرفته���ا اأو وجودها وقت ا�ستعرا�ض طلب 
ال�سخ�ض؛ ت�سجيل  رف�ض  اإىل  توؤدي  اأن  الأويل  الت�سجيل 

)ج(     اإذا مل ميتث���ل ال�سخ����ض امل�سّج���ل للت�سريع���ات ذات ال�سل���ة املتعلقة با�ست���رياد الأ�سلحة النارية 
وعبورها؛ وت�سديرها  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها 

)د(     اإذا انته���ك ال�سخ����ض امل�سّج���ل اأح���كام حظر ُملِزم مفرو�ض على الأ�سلحة من جمل�ض الأمن, اأو 
حظ���ر اإقليم���ي عل���ى الأ�سلح���ة ملزم ل� ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو وافقت ]يُدرج ا�سم الدولة[ طواعية على الن�سمام 

الأ�سلحة؛ على  مفرو�ض  وطني  اأو حظر  اإليه, 

الطبيعي. ال�سخ�ض  تويف  اأو  امل�سّجل  العتباري  ال�سخ�ض  ُحّل  اإذا  )ه�(   

ال�سجلت 49- حفظ  املادة 

يحتف���ظ ال�سخ����ض امل�سّج���ل مبقت�سى هذا الف�سل ب�سجلت وفق���ا ملقت�سيات الف�سل اخلام�ض من هذا 
القانون.

وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة  با�صترياد  ]الإذن[   2-  الرتخي�س 
وعبورها وت�صديرها 

العبور اأو  الت�سدير  اأو  بال�سترياد  ]الإذن[  الرتخي�ض  50-  �سروط  املادة 

لت�سدير  الرتخي�ض[  ا�سم هيئة  ]يُدرج  ]اإذن[ من  بطلب احل�سول على رخ�سة  ال�سخ�ض  1- يتقدم 
اأو ا�ست���رياد الأ�سلح���ة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها وذخريتها بال�س���كل والطريقة اللذين حتددهما ]يُدرج ا�سم 

الرتخي�ض[. هيئة 

2- ل يج���وز لأي �سخ����ض اأن يع���رب ]يُ���درج ا�سم الدولة[ باأي اأ�سلحة واأجزائها ومكوناتها اأو ذخريتها 
الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اللذين حتددهما  والطريقة  بال�سكل  ي�سدر  بالعبور  ]اإذن[  ]رخ�سة[  دون 
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التعليق
ي�س���ع ه���ذا احلك���م �سرط���ا للرتخي�ض اأو الإذن بال�سترياد اأو الت�سدير اأو العبور. غري اأن الربوتوكول ل ي�سرتط 
بالتحدي���د الرتخي����ض بن�س���اط العب���ور, واإمن���ا اتخ���اَذ تدابري ب�ساأن العب���ور الدويل للأ�سلحة الناري���ة واأجزائها 
ومكوناته���ا وذخريته���ا وقي���ام دول العب���ور, طبق���ا للفقرة 2 )ب( من املادة 10 م���ن الربوتوكول, بتوجيه اإ�سعار 
مكت���وب باأّن���ه لي����ض لديه���ا اعرتا����ض على العبور. ويعود لتقدي���ر الدول اأمر اختيار النظ���ام املنا�سب للرتخي�ض 

الدويل. العبور  وتدابري  والت�سدير  بال�سترياد 

ويف الواقع, تطبق الدول جمموعة من نظم الرتخي�ض اأو الإذن بال�سترياد اأو الت�سدير اأو العبور. فعلى 
�سبيل املثال, ت�ستعمل بع�ض الدول الرخ�ض املفتوحة ال�ساحلة ملدة زمنية حمددة والتي تطبق فقط على ا�سترياد 
وت�سدير وعبور الأ�سلحة املدنية يف اإطار جمموعة اقت�سادية معينة. كما ُي�ستعمل نظام الرخ�ض املفتوحة لل�سماح 
با�ست���رياد اأو ت�سدي���ر اأو عب���ور الأ�سلح���ة املدنية اإىل جمموعة حمددة م���ن الدول �سريطة ا�ستلم اإذن بال�سحن 
قب���ل الت�سدي���ر بتق���دمي معلوم���ات عن النوع والعيار والأرقام امل�سل�سلة والزبائن ومرجع الرخ�سة وما اإىل ذلك. 
ويج���ب اأن ت�س���كل ه���ذه الإج���راءات ا�ستثناء من النظام العام للرتخي�ض اأو الإذن بال�سترياد والت�سدير والعبور 
واأن تخ�سع مع ذلك لرقابة �سارمة من �سلطات  واأن تطبق فقط حيثما كان ثمة اتفاق م�سبق بني الدول املعنية 

الدول. لتقدير  املنا�سب  الرتخي�ض  نظام  اختيار  اأمر  ويرتك  الدولة. 

كم���ا ميك���ن لل���دول اأن تنظ���ر يف ال�سماح, يف ظروف حمددة, باإ�سدار اأذون متعددة بالت�سدير. ويق�سد 
ه اإىل نف�ض امل�ستخدم النهائي اأو  ب� "الإذن املتعدد" الإذن الذي مينح مل�سّدر معنّي بخ�سو�ض �سحنات متعددة توجَّ
املر�سل اإليه يف دولة ثالثة وي�سمل قطعة واحدة اأو عددا من قطع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها؛ 

الدولة. من  �سارمة  لرقابة  يخ�سع  واأن  ا�ستثناًء  بدوره  الإجراء  هذا  ي�سّكل  اأن  ويجب 

كم���ا ت���درج بع����ض الدول خمتلف الإج���راءات يف الت�سريعات املتعلقة بالأ�سلح���ة التقليدية, كاإدراجها يف 
قان���ون متعل���ق بالأ�سلح���ة التقليدي���ة, مث���ل. وينبغي اأن تتناول هذه الإجراءات, التي ق���د تتعلق بالأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا اأي�سا, بع�ض الظروف اخلا�سة داخل جمموعة حمددة من الدول, حيثما توفر 
دول���ة م���ا اأح���د مكون���ات قطع���ة مكتملة ال�سنع من معدات منتجة يف بلد اآخ���ر. وي�سمح هذا الإجراء للدول التي 
توف���ر املكون���ات با�ستخ���دام �سه���ادة ا�سترياد دولية بدل من �سهادة ال�ستخدام النهائي. ويف اأوروبا, مثل, يطلق 

.C2I ا�سم  النظام  هذا  على 

ال�سياغة ملحظة حول 
 حيثم���ا تخت���ار دول���ة م���ا اإدارج البند 1 )ت�سجيل امل�ستوردين وامل�سّدري���ن( يف ت�سريعاتها, ينبغي اإ�سافة احلكم 

املادة: اإىل  التايل 

واأجزائها  نارية  اأ�سلحة  ت�سدير  اأو  يطلب احل�سول على رخ�سة ل�سترياد  �سخ�ض  كل  ل� [  ]يوؤذن  ل  ي�سجَّ
ومكوناته���ا وذخريته���ا عل���ى امل�ست���وى الدويل بو�سفه م�ستوردا اأو م�س���ّدرا للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

وذخريتها.

ال�صترياد اأو  الت�صدير  ]اإذن[  رخ�صة  على  احل�صول  طلبات 

التعليق
�سيك���ون م���ن ال���لزم و�س���ع ا�ستم���ارة ملعاجل���ة �سفق���ات الت�سدي���ر وال�سترياد, بغي���ة جمع املعلوم���ات املطلوبة 
مبوج���ب الفق���رة 3 م���ن امل���ادة 10 م���ن الربوتوكول. ومن �س���اأن ا�ستعمال ا�ستمارة حمددة قانون���ًا تي�سري عملية 
اتخ���اذ الق���رار كم���ا ي�س���ري اإىل ذل���ك الدليل الت�سريعي )الفق���رة 103(. فاإغفال ذك���ر اأي معلومات مطلوبة يف 
 ا�ستمارة الطلب, مثل, يعني اأّن ال�ستمارة التي مل ت�ستوف جميع بياناتها لن ت�سكل طلب ت�سجيل مقبول ر�سميا. 
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ول ميك���ن قانون���ًا اأن ينظ���ر اأ�سح���اب الق���رار يف ذل���ك الطل���ب ول يك���ون رف�ض النظ���ر فيه م�ساأل���ة تقديرية اأو 
ق���رارا ميك���ن الطع���ن في���ه اأم���ام حمكم���ة اإدارية اأو حمكمة عام���ة. واإذا كان تقدمي معلوم���ات خاطئة اأو م�سللة 
فع���ل جمّرم���ا اأي�س���ا, ف���اإن م���لء ال�ستمارة يكون اأي�س���ا اأ�سا�سا مللحق���ة ق�سائية. كما اأّن من �س���اأن ا�ستخدام 
 ال�ستم���ارة كفال���ة تزوي���د ال�سلطة املخت�سة بجميع املعلوم���ات اللزمة لتمكينها من حتديد اأهلية احل�سول على 

الت�سدير.  رخ�سة 

وينبغي اأن تت�سمن الت�سريعات ذاتها اأو اللوائح التنظيمية املرفقة بها, ح�سب اأ�سلوب ال�سياغة, تفا�سيل 
دقيق���ة ع���ن اإج���راءات تق���دمي الطلب���ات والوثائق والر�سوم املطل���وب بالن�سبة لطالب رخ�س���ة اأو اإذن الت�سدير. 
وبا�ستثن���اء اإذن العب���ور )ح�س���ب القت�ساء( ون�سخة من وثيق���ة رخ�سة اأو اإذن ال�سترياد, فاإن حمتوى اإجراءات 
تق���دمي الطلب���ات ه���ذه اختي���اري ويرتك لتقدير الدولة اأمر البت يف حمتوى ودرجة التف�سيل ال�سرورية بالن�سبة 
لإطاره���ا الت�سريع���ي اأو التنظيم���ي. ووفق���ا للفقرة 5 من املادة 10 من الربوتوكول, كلما كان هذا الإطار �سامل, 

اأمنا. اأكرث  الإذن  اأو  الرتخي�ض  اإجراءات  كانت 

الت�سدير ]اإذن[  رخ�سة  على  51- طلب احل�سول  املادة 

م طل���ب احل�س���ول على رخ�سة ت�سدي���ر الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائه���ا ومكوناتها و/اأو ذخريتها  يق���دَّ
الرتخي�ض[.  هيئة  ]ا�سم  اإىل  املحددين  والطريقة  بال�سكل 

تنظيمي( 1 )حكم  اخليار 

يجب تقدمي طلب احل�سول على رخ�سة ت�سدير الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها 
على ال�ستمارة ]ال�سم/الرقم[ م�سحوبا بالر�سم املطلوب وقدره ]املبلغ[. ويجب اأن يكون الطلب موقعا وموؤرخا 

ذلك: ال�ستمارة, مبا يف  املطلوبة يف  املعلومات  ويت�سمن 

)اأ( ا�س���م امل�س���ّدر وعنوان���ه ورق���م هاتفه ]ورق���م الت�سجيل )الإذن(, اإن وج���د )مبا يف ذلك تاريخ 
ال�سلحية([؛ انتهاء 

)ب(   اإذا مل يك���ن امل�س���ّدر ه���و ال�سان���ع, م�س���در الأ�سلح���ة الناري���ة و/اأو اأجزائه���ا ومكوناتها و/اأو 
الهاتف؛ ورقم  والعنوان  ال�سم  ذلك  ذخريتها, مبا يف 

النظر؛ قيد  الأ�سناف  �سنع  وبلد  وعنوانه  ال�سانع  ا�سم  ال�سانع,  هو  امل�سّدر  يكن  اإذا مل  )ج(   

)د(    اإذا كان���ت الأ�سن���اف م�سنوع���ة فع���ل, و�سف للأ�سلحة الناري���ة و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو 
ذخريته���ا امل���راد ت�سديره���ا, مبا يف ذلك )ح�سب القت�ساء( عي���ار الأ�سناف ومقيا�سها اأو حجمها ومنوذجها 

معروفا[؛ كان  اإذا  امل�سل�سل  ]والرقم  وقيمتها  وكميتها 

)ه����( اإذا مل ت�سن���ع الأ�سن���اف بع���د, اإتاح���ة اأكرب قدر ممك���ن من التفا�سيل ع���ن الأ�سناف املتوخى 
الطلب؛ تقدمي  وقت  ت�سديرها 

وعنوانه؛ امل�ستورد  ا�سم  )و(   

اإليه؛ املر�سل  عن  كان خمتلفا  اإذا  معرفتهما(  )عند  النهائي  امل�ستخدم  وعنوان  ا�سم  )ز(   

الطلب؛ تقدمي  وقت  معروف  هو  ح�سبما  ال�سفقة,  م�سرتكة يف  اأخرى  اأي جهة  وعنوان  ا�سم  )ح(   
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)ط(   �سه���ادة امل�ستخ���دم النهائ���ي بالطريق���ة املن�سو����ض عليه���ا يف ]املادة 61 )�سه���ادات امل�ستخدم 
الأول[؛ املرفق  النهائي( يف 

الطلب؛ ا�ستمارة  تقت�سيها  اأخرى  معلومات  اأي  )ي(   
 )ك(   حيثما تختار دولة ما اإن�ساء نظام تنظيم رقابي لأن�سطة ال�سما�سرة, عمل بالفقرة الفرعية )ج( 
م���ن امل���ادة 15 م���ن الربوتوك���ول, ميكن لها اأن تطل���ب الك�سف يف طلبات احل�سول على رخ�سة ]اإذن[ الت�سدير 

وجودهم. واأماكن  ال�سفقة  امل�ساركني يف  ال�سما�سرة  اأ�سماء  عن  بها,  املرفقة  امل�ستندات  اأو 

ت�سريعي( 2 )حكم  اخليار 

يج���ب اأن يق���دم طل���ب احل�س���ول على رخ�سة ت�سدي���ر الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائه���ا ومكوناتها و/اأو 
ذخريته���ا بال�س���كل والطريق���ة املحددي���ن اإىل ]يُدرج ا�سم هيئ���ة الرتخي�ض[ ويت�سمن املعلوم���ات التالية ]انظر 

)اأ(-)ك([. الفرعية  الفقرات   ,1 اخليار 

ال�سترياد ]اإذن[  رخ�سة  على  52-  طلب احل�سول  املادة 

م طلب احل�سول على رخ�سة ا�سترياد اأ�سلحة نارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها بال�سكل  يقدَّ
الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  املحددين  والطريقة 

تنظيمي( 1 )حكم  اخليار 

م طل���ب احل�س���ول عل���ى رخ�سة ا�سترياد اأ�سلحة نارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها على  يق���دَّ
ال�ستمارة ]ال�سم/الرقم[ ويرفق بالر�سم املطلوب وقدره ]املبلغ[. ويجب اأن يكون الطلب موقعا وموؤرخا ويت�سمن 

ذلك:  ال�ستمارة, مبا يف  على  املطلوبة  املعلومات 

)اأ( ا�س���م امل�ست���ورد وعنوان���ه ورق���م هاتف���ه ]ورقم الت�سجي���ل, اإذا وجد )مبا يف ذل���ك تاريخ انتهاء 
ال�سلحية([؛

)الأ�سناف(؛ ال�سنف  منه  �سي�ستورد  الذي  البلد  )ب(  
)ج(    ا�سم البائع الأجنبي وامل�ستورد للأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها وعنوانه 

الهاتف؛ ورقم  والعنوان  ال�سم  ذلك  هاتفه, مبا يف  ورقم 
)د(     و�س���ف الأ�سلح���ة الناري���ة و/اأو اأجزائه���ا ومكوناته���ا و/اأو ذخريتها امل���راد ا�ستريادها, مبا يف 
ذل���ك )ح�س���ب القت�س���اء( عيار الأ�سناف ومقيا�سها اأو حجمها ومنوذجه���ا وكميتها وقيمتها ]والرقم امل�سل�سل 

معروفا[؛  كان  اإذا 
)ه����(  الغر����ض املح���دد من ال�ست���رياد وكذلك ا�سم املتلقي النهائ���ي )اإن كان خمتلفا عن امل�ستورد( 

معروفني؛ كانا  اإذا  وعنوانه 
الطلب؛ تقدمي  وقت  معروف  هو  ح�سبما  وعنوانها,  ال�سفقة  م�سرتكة يف  اأخرى  اأي جهة  ا�سم  )و(    

الطلب؛ ا�ستمارة  تقت�سيها  اأخرى  معلومات  اأي  )ز(   
 )ح(    حيثم���ا تخت���ار دول���ة م���ا اإن�ساء نظام تنظيم رقاب���ي لأن�سطة ال�سما�سرة, عمل بالفقرة 1 )ج(

رخ�س���ة  عل���ى  احل�س���ول  طلب���ات  يف  الك�س���ف  تطل���ب  اأن  له���ا  ميك���ن  الربوتوك���ول,  م���ن   15 امل���ادة  م���ن 
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واأماك���ن  ال�سفق���ة  يف  امل�سارك���ني  ال�سما�س���رة  اأ�سم���اء  ع���ن  به���ا,  املرفق���ة  امل�ستن���دات  اأو  ال�ست���رياد   ]اإذن[ 
وجودهم.

ت�سريعي( 2 )حكم  اخليار 

يج���ب اأن يق���دم طل���ب احل�سول على رخ�س���ة ا�سترياد الأ�سلحة الناري���ة و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو 
ذخريته���ا بال�س���كل والطريق���ة املحددي���ن اإىل ]يُدرج ا�سم هيئ���ة الرتخي�ض[ ويت�سمن املعلوم���ات التالية ]انظر 

)اأ(-)ح([. الفرعية  الفقرات   ,1 اخليار 

امل�سروط الت�سدير  ]اإذن[  53-  رخ�سة  املادة 

1-  حيثم���ا كان اإذن العب���ور و/اأو ن�سخ���ة رخ�س���ة اأو اإذن ال�ست���رياد غ���ري متاحة وقت تقدمي طلب 
احل�س���ول عل���ى رخ�س���ة الت�سدي���ر, يج���وز ل� ]يُدرج ا�س���م هيئة الرتخي����ض[ اإ�سدار رخ�س���ة اأو اإذن م�سروط 
اأي نقطة قبل  ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ يف  اإىل  اإذن العبور  باأن يقدم امل�سّدر ن�سخة من  بالت�سدير يق�سي 

ال�سادرات. �سحن 

2- عن���د تاأكي���د ]يُ���درج ا�سم هيئة الرتخي����ض[ ا�ستلم اإذن العبور ووثائق رخ�سة اأو اإذن ال�سترياد 
الت�سدير. رخ�سة  نفاذ  يبداأ  املعنية,  لل�سادرات  بالن�سبة 

التعليق

تن����ض الفق���رة 2 )اأ( و)ب( م���ن امل���ادة 10 م���ن الربوتوك���ول على عدم اإ�س���دار اأي اإذن اأو رخ�سة ت�سدير قبل 
اأدنى, بتوجيه  العبور, كحد  اأذون ال�سترياد" و"قيام دول  اأو  باإ�سدار رخ�ض  "قيام الدول امل�ستوردة  التحقق من 
امل�سّدر غري  يكون  اأن  يحدث  قد  اأنه  العبور". غري  على  اعرتا�ض  لديها  لي�ض  باأنه  ال�سحن,  قبل  مكتوب,  اإ�سعار 
ق���ادر عل���ى تق���دمي اإذن العب���ور وق���ت تقدمي طل���ب احل�سول على رخ�سة الت�سدير. كما ق���د يكون امل�سّدر غري 
ق���ادر عل���ى توف���ري ن�سخ���ة من رخ�سة اأو اإذن ال�سترياد اإما: )اأ( لأنها غري متوفرة وقت تقدمي الطلب؛ اأو )ب( 
اأّن ال�سفق���ة جت���ري م���ع حكوم���ة لن ت�سدر بنف�سها رخ�سة اأو اإذن ال�سترياد اإذا كانت ال�سلع املعنية خم�س�سة 

اخلا�ض. ل�ستعمالها 

وللمتث���ال للفق���رة 2 )اأ( و)ب( م���ن امل���ادة 10 من الربوتوك���ول, ي�سمح م�سروع هذه املادة باأن يت�سمن 
اإذن ال�ست���رياد وثيق���ة ر�سمي���ة تك���ون مبثابة اإذن بالت�سدير )مثل �سه���ادة امل�ستخدم النهائي اأو �سهادة ا�سترياد 
املادة برخ�سة ت�سدير  وي�سمح م�سروع هذه  فيها.  ا�سترياد  اإ�سدار رخ�سة  يتم  ل  التي  للظروف  دولية( حت�ّسبا 
م�سروطة مراعاًة للواقع التجاري الذي ل تتاح فيه بع�ض الوثائق وقت تقدمي الطلب, لكنه يكفل ا�ستيفاء الأحكام 
الإلزامية للربوتوكول باإ�سافة �سرط اإىل الرخ�سة بعدم ال�سماح با�ستعمالها للت�سدير حتى يقدم امل�سّدر جميع 
الوثائ���ق ال�سروري���ة. ول يعّو����ض هذا الإذن امل�سروط رخ�سة الت�سدير وينبغي األ يكون �ساحلا �سوى ملدة زمنية 

ال�سترياد. اإذن  اأو  رخ�سة  اأو  العبور  اإذن  ا�ستلم  تاأكيد  غاية  اإىل  �ساحلة  الت�سدير  رخ�سة  تكون  ول  حمددة 

م فيها رد من دولة العبور يف حينه  وميك���ن ل�سائغ���ي الت�سريع���ات اأي�س���ا النظ���ر يف احلالت التي ل يق���دَّ
اأو ل يق���دم اإطلق���ا. ويف ه���ذه احل���الت, خا�س���ة فيم���ا يتعلق ب�سح���ن الأ�سلحة النارية التي تك���ون على م�ستوى 
اأق���ل م���ن اخلط���ر فيما يتعل���ق با�ستخدامها )الأ�سلحة النارية اخلا�سة بال�سيد اأو ريا�سة الرماية مثل(, ينبغي 
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النظ���ر يف اأح���كام قابل���ة للتطبي���ق. ويف جميع احلالت, ينبغي احلفاظ على روح حكم الربوتوكول ب�ساأن العبور, 
اأي متك���ني دول���ة العب���ور م���ن اأن تك���ون عل���ى عل���م بالعبور ع���رب اإقليمها وم���ن اتخاذ تدابري رقابي���ة تهدف اإىل 
 تف���ادي حتوي���ل الوجه���ة. وينبغ���ي اأي�س���ا النظر يف من���ح دولة العبور اأكرب قدر من الوق���ت ليت�سنى لها الت�سرف

ترى. كما 

العبور 54- رخ�ض  املادة 
م طلب احل�سول على رخ�سة عبور الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها بال�سكل والطريقة  يقدَّ

الرتخي�ض[. هيئة  ا�سم  ]يُدرج  اإىل  املحددين 

التعليق
حكم مقرتح

الربوتوكول. من  و5  و2   1 الفقرات  امل�سدر: 

رغم اأن الربوتوكول مل ي�سرتط �سوى عدم اعرتا�ض دول العبور على مرور الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
وذخريته���ا ع���رب اإقليمه���ا, فلع���ل الدول توّد النظر يف اإعداد رخ�ض اأو اأذون ت�سمح باملرور العابر من اأجل تعزيز 
الت�س���اق والثن���ي ع���ن اإع���داد وثائق مزيفة. فمن �ساأن اإ�سدار تلك ال�ستمارات اأن يعزز الأمن. ول ي�سدر بع�ض 
ال���دول رخ�س���ا ل���كل حال���ة عب���ور على حدة, خا�سة اإذا كانت الأ�سن���اف قادمة من بع�ض البلدان اأو موجهة اإىل 
بل���دان اأخ���رى, رغ���م اأن "تداب���ري" اأخ���رى قد تكون مطلوبة, مثل �سكل اآخر من اأ�س���كال الأذون املكتوبة. ويرتك 
تاأكيد كتابي باأن دولة العبور لي�ض لديها اعرتا�ض على العبور.  اأمر اختيار طريقة احل�سول على  لتقدير الدولة 

العبور. لرتخي�ض  نظام  تطبيق  الدولة  تختار  حيثما  منا�سب  احلكم  وهذا 
ويرتك لتقدير الدولة اأمر اختيار �سكل وطريقة الإ�سدار واملعلومات املطلوبة يف ا�ستمارة طلب احل�سول 

العبور. رخ�سة  على 

تنظيمي( 1 )حكم  اخليار 

م طل���ب احل�س���ول على رخ�س���ة لعبور الأ�سلحة النارية و/اأو اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها  يق���دَّ  
]يُدرج  بالر�سم املطلوب وقدره  الدولة[ على ال�ستمارة )ال�سم/الرقم( ويرفق )ح�سب القت�ساء(  ا�سم  ]يُدرج 

ذلك:  ال�ستمارة, مبا يف  على  املطلوبة  املعلومات  ويت�سمن  وموؤرخا  موقعا  الطلب  ويكون  املبلغ[. 

هاتفه؛ ورقم  وعنوانه  الطلب  �ساحب  ا�سم  )اأ(   

)ب(   تفا�سي���ل امل�س���ار امل���راد اتباعه وو�سيلة النقل واملدخل واملخرج املقرتحني والتاريخ املحتمل   
الطلب؛ تقدمي  وقت  معروف  هو  ما  واخلروج يف حدود  للدخول 

القت�ساء(؛ التخزين )ح�سب  ومكانه خلل  لل�سحن  املتوقعة  املدة  )ج(     

للعبور, مبا يف ذلك  املعدة  اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها  النارية و/اأو  الأ�سلحة  )د(    و�سف   
كان  اإذا  امل�سل�سل  ]والرقم  وقيمتها  وكميتها  وطرازها  اأو حجمها  ومقيا�سها  الأ�سناف  عيار  القت�ساء(  )ح�سب 

معروفا[؛ 
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�سهادة  اأو  الت�سدير  تو�سيح ذلك من خلل رخ�سة  وينبغي  النارية.  للأ�سلحة  الأخرية  الوجهة  )ه�(  
ال�ستخ���دام النهائ���ي اأو وثائ���ق ر�سمي���ة اأخرى تب���ني الوجهة النهائية والإذن القان���وين با�سترياد الأ�سناف اإىل 
بل���د الوجه���ة النهائي���ة؛ وكذلك �سهادة امل�ستخدم النهائ���ي املن�سو�ض عليها يف ]املادة 61 )�سهادات امل�ستخدم 

النهائية؛ الوجهة  بلد  الأ�سناف يف  بيع  اإعادة  يراد  عندما  الأول[  املرفق  النهائي( يف 

الدولة[؛ ا�سم  ]يُدرج  لعبور  الأ�سناف  ل�سحن  مذكرة  )و(   

الطلب؛ ا�ستمارة  تقت�سيها  اأخرى  معلومات  اأي  )ز(  

)ح(   حيثم���ا تخت���ار دول���ة م���ا اإن�س���اء نظام تنظيم رقابي لأن�سطة ال�سما�س���رة, عمل بالفقرة 1 )ج( 
اأو  العبور  ]اإذن[  ترخي�ض  على  تف�سح طلبات احل�سول  اأن  تطلب  اأن  لها  الربوتوكول, ميكن  املادة 15 من  من 

وجودهم. واأماكن  ال�سفقة  امل�سرتكني يف  ال�سما�سرة  اأ�سماء  عن  بها,  املرفقة  امل�ستندات 

ت�سريعي( 2 )حكم  اخليار 

م طل���ب احل�س���ول على رخ�سة بعبور الأ�سلح���ة النارية واأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها بال�سكل  يق���دَّ
والطريق���ة املحددي���ن اإىل ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[ ويت�سمن املعلومات التالية: ]انظر اخليار 1, الفقرات 

)اأ(-)ح([. الفرعية 

الت�سدير رخ�ض  على  طلبات احل�سول  تقييم  55- معايري  املادة 

تنظ���ر ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض[ يف طلبات احل�سول على رخ����ض الت�سدير على اأ�سا�ض كل حالة 
]الأذون[: الرخ�ض  تلك  ت�سدر  ول  على حدة 

)اأ( لأ�سخا����ض معروف���ني بانخراطه���م اأو ملجموعات معروفة بانخراطه���ا يف اأن�سطة اإجرامية داخل 
احل���دود اأو خارجه���ا, مب���ا يف ذلك �سنع الأ�سلحة الناري���ة واأجزائها ومكّوناتها وذخريتها والجتار بها ب�سورة 

الإجرامي؛ الن�ساط  هذا  �سوابق يف  لها  اأو  لهم  اأو  م�سروعة,  غري 
الأ�سلحة؛ على  الأمن  مفرو�ض من جمل�ض  انتهاك حظر  الت�سدير  �ساأن  من  يكون  حيثما  )ب(  

)ج(   حيثم���ا تك���ون الوجه���ة املق�س���ودة اأو عوامل اأخرى تدل عل���ى اأن الأ�سناف املعنية �ست�ستخدم اأو 
قائم؛ م�سلح  نزاع  اأو  �ست�سهم يف متّرد 

ل� ]يُدرج ا�سم الدولة[, خ�سو�سا يف  )د(   حيثما يكون من �ساأن الت�سدير انتهاك اللتزامات الدولية 
ما يت�سل بقرارات حظر الأ�سلحة التي تعتمدها منظمات متعددة الأطراف واإقليمية ودون اإقليمية تكون ]يُدرج 
ا�س���م الدول���ة[ طرف���ا فيه���ا اأو اتفاقات نزع ال�سلح وحتديد الأ�سلح���ة ال�سغرية وغريها من الأ�سلحة واتفاقات 

فيها. الدولة[ طرفا  ا�سم  ]يُدرج  تكون  التي  النت�سار  عدم 

التعليق
ب�ساأن  معايري  يت�سمن  ل  كما  الداخلية  املراقبة  بغر�ض  النارية  الأ�سلحة  على  قيود  فر�ض  الربوتوكول  ي�سرتط  ل 
ال�ست���رياد والت�سدي���ر ل���دواع اأمنية اأو بغر�ض مراقبة الأ�سلحة )انظر الفقرة 108 من الدليل الت�سريعي(. غري 
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اأن لدى العديد من الدول اأ�سًل اأحكام يف ت�سريعاتها الوطنية املتعلقة بت�سدير الأ�سلحة التقليدية احلربية, ت�سع 
���م مبوجبه���ا طلبات احل�سول على الرخ�ض لقبولها اأو رف�سها. ول ترد هذه الأحكام عادة يف  املعاي���ري الت���ي تقيَّ
الت�سريعات التي تتناول الأ�سلحة النارية فقط, غري اأنه قد تكون لدى الدول التزامات مبوجب وثيقة من الوثائق 
العدي���دة املتع���ددة الأط���راف والإقليمية ودون الإقليمية التي تت�سمن معايري مف�سلة للنظر يف طلب الرتخي�ض. 
فعل���ى �سبي���ل املث���ال, تن�ض وثيقة منظمة الأمن والتع���اون يف اأوروبا ب�ساأن الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة 
)الق�س���م الثال���ث )ب(, الفق���رة 2 )ب(( عل���ى اأْن "تتفادى الدول امل�ساركة اإ�سدار رخ�ض للت�سدير اإذا راأت اأّن 

املثال: �سبيل  على  يلي  ما  املعنية" يف  ال�سغرية  الأ�سلحة  تت�سبب  اأن  من  وا�سحا  هناك خطرا 
الأ�سا�سية. واحلريات  الإن�سان  قمع حقوق  اأو  لنتهاك  ت�ستعمل  اأن      

     اأن تطي���ل اأم���د ن���زاع م�سل���ح قائ���م اأو تزي���د من حدته, اأخ���ذا بعني العتبار �س���رورة الدفاع عن النف�ض 
امل�سلح. الن زاع  ل�سري  م  املنظِّ الدويل  للقانون  المتثال  تهدد  اأو  امل�سروعة, 

     اأن تعر����ض الأم���ن للخط���ر, اأو اأن ت���وؤدي اإىل تراكم مفرط للأ�سلحة ال�سغرية مبا يزعزع ال�ستقرار, اأو 
الإقليمي. ال�ستقرار  عدم  ت�ساهم يف 

ل وجهتها( داخل البلد املتلقي اأو يعاد ت�سديرها لأغرا�ض تتنافى واأهداف الوثيقة.      اأن يعاد بيعها )اأو حتوَّ
القمع. بهدف  ت�ستعمل       اأن 

عليه. ت�سجع  اأو  الإرهاب  تدعم       اأن 
املنظمة. تي�سر اجلرمية       اأن 

اأف�سل  ب�ساأن  لفا�سنار  التوجيهية  "املبادئ  اأخرى  اإقليمية  ودون  واإقليمية  الأطراف  متعددة  وثائق  وت�سمل 
املحّدد  الأوروبي  املوحد للحتاد  واملوقف  والأ�سلحة اخلفيفة"؛  ال�سغرية  الأ�سلحة  ت�سدير  املمار�سات يف جمال 
للقواعد امل�سرتكة املنّظمة ملراقبة �سادرات التكنولوجيا واملعدات الع�سكرية؛ واتفاقية اجلماعة القت�سادية لدول 
غ���رب اأفريقي���ا. وميك���ن ل�سائغي الت�سريعات النظر يف تطبيق هذه اللتزامات على ت�سريعاتها لتنفيذ بروتوكول 
الأ�سلح���ة الناري���ة. كم���ا يق���رتح الدليل الت�سريعي )الفقرة 108( معايري اأخرى ميكن للدول النظر فيها. وينبغي 
ل�سائغي الت�سريعات اأن يكفلوا عدم تعار�ض الت�سريع املنفذ للربوتوكول مع هذه ال�سيا�سات والت�سريعات وات�ساق 

معها. الإدارية  التدابري 
كما ينبغي اأن تنظر الدول يف حتديد ال�سلطة )اأو ال�سلطات( املخت�سة املنا�سبة لتقييم طلبات احل�سول 
اأ�سمل تتعلق بال�سيا�سات العامة ومن ثم قد  على رخ�ض الت�سدير والبت فيها لأن هذا غالبا ما يتطلب قرارات 

الرتخي�ض. بهيئة  امل�سوؤولية  هذه  تناط  اأن  املنا�سب  من غري  يكون 

]اإذن[ رخ�سة  على  املفرو�سة  56-  ال�سروط   املادة 
العبور اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد 

ا�سم هيئة  ]يُدرج  تفر�سها  التي  لل�سروط  العبور  اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  ]اإذن[  1- تخ�سع رخ�سة 
الرتخي�ض[.

اآخر. �سخ�ض  اإىل  الرخ�سة  تنقل  2- ل 

التعليق
 من �ساأن ال�سروط املفرو�سة على الرخ�سة اأو الإذن تعزيز �سلمة و�سحة وثائق الرتخي�ض اأو الإذن وفقا للفقرة 5 
م���ن امل���ادة 10 م���ن الربوتوك���ول. ويجب اأن تتخذ الدول اأي�سا التداب���ري املنا�سبة ل�سرتاط اأمن الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكّوناته���ا وذخريته���ا وق���ت ال�ست���رياد والت�سدي���ر والعبور )الفقرة الفرعي���ة )اأ( من املادة 11 من 
الربوتوك���ول(. وميك���ن للدول���ة اأن تفر����ض جمموعة من ال�سروط على رخ�سة ما, وفقا لطبيعة الأ�سلحة وكميتها 
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ووجهته���ا النهائي���ة وم���ا اإىل ذل���ك. وميكن اأن ي�سمل ذلك, مثل, فر�ض �سروط على التخزين اأو ا�سرتاط التاأكد 
اأي�سا على املعاينة  من الت�سليم. ومن خلل الت�سريعات املت�سلة مبراقبة اجلمارك/احلدود, تكون الدول قادرة 

الق�سائية. ولياتها  اإىل  و�سولها  عند  للأ�سناف  املادية 

بالنقل متعلقة  ت�سدير  رخ�سة  على  املفرو�سة  ال�سروط 

 يج���وز للدول���ة اأن ت�س���رتط اأي�س���ا, للح�سول على رخ�س���ة الت�سدير, تقدمي معلومات عن نق���ل الأ�سلحة النارية 
واأجزائه���ا ومكوناته���ا وذخريته���ا اإىل ]يُدرج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[ مبا�سرة قبل ت�سدير ال�سلع فعل )لأن هذه 
املعلوم���ات ل تك���ون متاح���ة وق���ت تقدمي طلب احل�س���ول على رخ�سة الت�سدير اأو وق���ت اإ�سدارها(. وميكن اأن 

بالنقل: املتعلقة  املعلومات  ت�سمل 

النقل عن  امل�سوؤولن  ال�سحن  ووكيل  اجلوي  النقل  �سركة      
الع�سكرية اأو  املدنية  الطائرة  ت�سجيل  رقم      

املقررة املوؤقت  التوقف  �سيتَّبع وحمّطات  الذي  اجلوية  الرحلة  م�سار      
ال�سابقة املماثلة  اجلوي  النقل  عمليات  �سجلت      

ال�سلع اخلطرية نقل  ب�ساأن  القائمة  الدولية  التفاقات  اأو  الوطنية  للت�سريعات  المتثال  على  الدليل      

الرخ�سة 57-  واجبات حامل  املادة 

1- ميتث���ل حام���ل الرخ�س���ة ل�سروط حف���ظ ال�سجلت ذات ال�سلة الواردة يف ]الف�سل اخلام�ض من 
القانون[.

يلي: الرتخي�ض[ مبا  هيئة  ا�سم  ]يُدرج  له  املرخ�ض  2- ُي�سِعر 

]... يوما/ ]اأماكن العمل التي ميار�ض فيها حامل الرخ�سة ن�ساطه[, خلل  )اأ( اأي تغيري يف عنوان 
اأيام[؛

 24[ الرخ�سة, خلل  الرخ�سة املحدد يف  اأو �سياع لأي �سنف من مكان عمل حامل  اأي �سرقة  )ب(  
ال�سياع؛ هذا  اأو  ال�سرقة  بهذه  الرخ�سة  يعلم حامل  اأن  بعد  �ساعة/...يوما/اأيام[ 

]... يوما/اأيام[. الرخ�سة, خلل  ي�ستخدمها حامل  التي  التخزين  مرافق  هام يف  تغيري  اأي  )ج(   

58-  التفتي�ض املادة 

1- يقدم املرخ�ض له بناء على طلب ]اأي موظف �سرطة اأو �سلطات معنية اأخرى[ ]اأي موظف �سرطة 
معقول: وقت  اأي  التفتي�ض, يف  لغر�ض  التنظيمية[  اللوائح  اآخر حتدده  �سخ�ض  اأو 

رخ�سته؛ )اأ(  
ل�سيطرته؛ تخ�سع  اأو  توجد يف حوزته  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  نارية  اأ�سلحة  اأي  )ب(  

القانون[. من  اخلام�ض  ل� ]الف�سل  وفقا  له  املرخ�ض  يحفظها  �سجلت  اأو  معلومات  اأي  )ج(   
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يج���وز ل���� ]اأي موظ���ف �سرط���ة اأو �سلط���ات معنية اأخرى[ ]اأي موظف �سرط���ة اأو �سخ�ض اآخر حتدده   -2
النارية  الأ�سلحة  بتخزين  له اخلا�سة  املرخ�ض  بتفتي�ض مرافق  اأي وقت معقول,  القيام, يف  التنظيمية[  اللوائح 

له. املرخ�ض  املوجودة يف حوزة  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها 

العبور اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  ]اإذن[  رخ�سة  59-  �سلحية  املادة 

1- حتدد ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ مدة �سلحية رخ�سة ]اإذن[ ال�سترياد اأو الت�سدير اأو العبور.

العبور: اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  ]اإذن[  رخ�سة  مدة �سلحية  2- تنتهي 
الرخ�سة؛ املحدد يف  التاريخ  )اأ( يف 

الرخ�سة. التاريخ املحدد يف  ا�سم هيئة الرتخي�ض[ قبل  ]يُدرج  اإىل  الرخ�سة  �سّلمها حامل  اإذا  )ب(  

اإىل  م  يقدَّ بناء على طلب  العبور  اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  ]اإذن[  3- يجوز متديد �سلحية رخ�سة 
عليه. وتوافق  الرتخي�ض[  هيئة  ا�سم  ]يُدرج 

م طلب���ات متدي���د ال�سلحية كتاب���ًة اإىل ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ قبل تاريخ انتهاء مدة  4- تق���دَّ
]اإذن[ جديدة )جديد(. رخ�سة  اإىل  هناك حاجة  ف�ستكون  واإل  ال�سلحية, 

التعليق

اأن  النقل. وتقرتح بع�ض الوليات الق�سائية  اإمتام  ]الإذن[ كافية ل�سمان  اأن تكون مدة �سلحية الرخ�سة  يجب 
على الأقل. واحدة  �سنة  ملدة  �ساحلة  الرخ�ض  تكون 

الرخ�سة 60-  اإلغاء  املادة 

يج���وز ل� ]يُ���درج ا�س���م هيئة الرتخي�ض[, بناء على اإ�سعار خطي, اإلغاء رخ�سة ال�سترياد اأو الت�سدير اأو 
الرخ�سة: كان حامل  اإذا  العبور 

الرخ�سة؛ اأهلية حمل  فقد  )اأ( قد 
)ب(  انته���ك اأي حك���م م���ن اأح���كام هذا القانون اأو اأي �سرط من ال�سروط املحددة يف الرخ�سة اأو مل 

لها؛ ميتثل 
 اإذا ظه���رت وقائ���ع جدي���دة, كان م���ن �ساأنها يف ح���ال معرفتها اأو وجودها وقت ا�ستعرا�ض طلب 

 
)ج(

العبور؛ اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  ]اإذن[  رخ�سة  رف�ض  اإىل  توؤدي  اأن  الأويل,  ]الإذن[  الرخ�سة 

)د(   اإذا انتهك ال�سخ�ض املرخ�ض ]املاأذون[ له اأحكام حظر ُملِزم مفرو�ض على الأ�سلحة من جمل�ض 
الأم���ن, اأو حظ���ر اإقليم���ي عل���ى الأ�سلحة ُملِزم ل� ]يُدرج ا�سم الدولة[ اأو وافقت ]يُدرج ا�سم الدولة[ طواعية على 

الأ�سلحة؛ على  مفرو�ض  وطني  اأو حظر  اإليه,  الن�سمام 
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)ه�(  اإذا اأدين ال�سخ�ض املرخ�ض ]املاأذون له[ بجرمية الجتار بالأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 
اأخرى؛ بجرائم خطرية  اأو  اأو ذخريتها 

الرتخي�ض. اإ�سدار  بعد  الظروف  هام يف  تغيري  )و(    ح�سل 

النهائي امل�ستخدم  61-  �سهادات  املادة 

رت اأ�سلح���ة نارية واأجزاوؤها ومكوناتها وذخريتها, يطلب امل�سدر من امل�ستورد احل�سول على  ���دِّ كّلم���ا �سُ
تبنّي: امل�ستوردة  الدولة  قبل حكومة  من  مفو�ض  �سخ�ض  اأي  من  �سهادة 

التجارية؛ املوؤ�س�سة  وا�سم  والعنوان  ال�سم  ذلك  امل�سّدر مبا يف  مف�سلة عن  )اأ( معلومات 
)ب(   معلومات عن امل�ستخدم النهائي مبا يف ذلك ال�سم والوظيفة والعنوان الكامل والتوقيع الأ�سلي؛

النهائية؛ الوجهة  )ج(    بلد 
)د(     و�سف مف�سل )النوع والكمية واخل�سائ�ض( للأ�سلحة النارية امل�سّدرة و/اأو اأجزائها ومكوناتها 

وقيمتها؛ وكميتها  و/اأو ذخريتها 
ووظيفته؛ وا�سمه  النهائي  امل�ستخدم  )ه�(   توقيع 

النهائي؛ امل�ستخدم  �سهادة  تاريخ  )و(    
املعنية. ال�سهادة  باإ�سدار  )ز(    الإذن 

ال�سياغة ملحظة حول 

ق���د تك���ون ل���دى دول���ة ما ت�سريعات منف�سلة خا�سة بالأ�سلحة التقليدية تتناول ب�سكل عام التجارة يف هذا النوع 
وثيقة مطلوبة. ويف حال  بو�سفها  النهائي  امل�ستخدم  �سهادة  اإىل  الت�سريعات  ت�سري هذه  اأن  ويجوز  الأ�سلحة.  من 

احلكم. ذلك  اإىل  مبا�سرة  الإ�سارة  الت�سريع, ميكن  هذا  وجود 

1 اخليار 
���ّدرت اأ�سلح���ة ناري���ة واأجزاوؤه���ا ومكوناته���ا وذخريتها, ترف���ق �سهادة امل�ستخ���دم النهائي كما  كّلم���ا �سُ
 ه���و من�سو����ض عليه���ا يف الق�س���م ]...[ م���ن ]قان���ون مراقبة الأ�سلح���ة التقليدية[ بطلب احل�س���ول على رخ�سة 

الت�سدير.
 

النهائي امل�ستخدم 
نهائيا. م�ستخدما  عموما  امل�ستورد  يعترب  املحلية,  ال�سوق  ال�سلع يف  بيع  م�ستورد  اأعاد  اإذا 

اأخرى �سروط 
اأن  النهائي. وميكن  امل�ستخدم  �سهادة  املعلومات يف  من  املزيد  اختيار طلب  تقديرها,  للدولة, ح�سب  ميكن   

ذلك: ي�سمل 
و/اأو ذخريتها؛ ومكوناتها  اأجزائها  و/اأو  النارية  للأ�سلحة  النهائي  لل�ستخدام  و�سفا  )اأ( 
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اأجزائها ومكوناتها و/اأو ذخريتها  النارية و/اأو  الأ�سلحة  اإعادة ت�سدير  باأنه ل ميكن  �سمانات  )ب( 
الأ�سلية[؛ امل�سّدرة  ]الدولة  من  مكتوب  اإذن  ا�ستلم  بعد  اإل 

�سه���ادة م���ن ال�سلط���ات احلكومي���ة املخت�س���ة, وفق���ا للممار�س���ة الوطنية, حول �سح���ة �سهادة  )ج( 
امل�ستخدم النهائي. ويجب اأن تت�سمن ال�سهادة التاريخ وا�سم املوظف الذي اأ�سدر الإذن ولقبه وتوقيعه الأ�سلي؛

الت�سليم. من  التحقق  �سهادة  ال�سترياد عن طريق  على  دليل  بتقدمي  تعهدا  )د( 

الت�سليم من  62-  التحقق  املادة 

ميكن للدول النظر يف الأخذ باأحد اخليارين التاليني بالإ�سافة اإىل املادة 30 من القانون النموذجي:  

1 اخليار 
بعد كل �سحن للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها اأو ذخريتها بوا�سطة رخ�سة الت�سدير, خلل مدة 
ل� ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[ دليل على و�سولها اإىل بلد الوجهة النهائية املاأذون  ]...[ �سهرا, يقدم امل�سّدر 

اإليه. املر�سل  عمل  اأماكن  اإىل  الو�سول  وتاريخ  مكان  على  ودليل  به 

2 اخليار 
يحتف���ظ امل�س���ّدر برخ�س���ة الت�سدي���ر الأ�سلي���ة, و�سند ال�سح���ن اأو وثيقة ال�سحن اجل���وي ذات ال�سلة, 
وقائمة/قوائ���م التعبئ���ة وفات���ورة امل�سّدر املتعلق���ة بالأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناته���ا اأو ذخريتها املحددة 
يف رخ�س���ة الت�سدي���ر مل���دة ]...[ �سهرا/اأ�سه���ر ويق���دم الوثائ���ق للتفتي�ض كلما طلبت منه ]يُ���درج ا�سم ال�سلطة 

ذلك. املخت�سة[ 

]وال�سما�سرة[ وامل�ستوردين  بامل�سدرين  املتعلقة  البيانات  63- قاعدة  املادة 

1- تت�سم���ن قاع���دة للبيان���ات الوطني���ة تديره���ا ]يُ���درج ا�س���م ال�سلط���ة املعين���ة[ معلوم���ات ح���ول 
 الأ�سخا����ض الذي���ن يعمل���ون بو�سفه���م م�سّدري���ن وم�ستوردين ]و�سما�س���رة[. وتت�سمن قاع���دة البيانات ما يلي 

الأقل: على 

)اأ( اأ�سم���اء جمي���ع امل�سّدري���ن وامل�ستوردي���ن ]وال�سما�س���رة[ امل�سجلني واملعلوم���ات ذات ال�سلة التي 
الت�سجيل؛ طلبات  تت�سمنها 

)ب(  تفا�سي���ل ع���ن طلب���ات احل�سول على رخ�ض ال�سترياد والت�سدير ]واأن�سطة ال�سم�سرة[, املقبولة 
النهائيني. وامل�ستخدمني  النارية  الأ�سلحة  متلقي  وتفا�سيل عن  واملرفو�سة,  منها 
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الأقل. على  �سنوات   ]10[ ملدة  ال�سجلت  هذه  2- حتفظ 

التعليق
حكم مقرتح

الربوتوكول. من   7 املادة  امل�سدر: 

اأو املعتمدة  اأن ت�ستويف �سروط حفظ ال�سجلت املو�سوعة  اإن�ساء قاعدة بيانات وطنية, يجب  اإذا اختارت الدولة 
مبقت�سى الف�سل اخلام�ض من القانون. واإذا اختارت الدولة تطبيق �سوابط على ال�سما�سرة واأن�سطة ال�سم�سرة, 
فيمك���ن اأي�س���ا اأن ت���درج تل���ك ال�سجلت يف قاعدة البيانات. ويلحظ فريق اخلرباء احلكوميني يف تقريره حول 
ال�سم�س���رة )A/62/163 وCorr.1, الفق���رة 40( اأّن معظ���م الدول حتتفظ ببيانات تتعلق بالأ�سخا�ض الذين ح�سلوا 
اأو الكيان���ات الت���ي ح�سل���ت عل���ى رخ����ض للقيام باأن�سط���ة و�سفقات ال�سم�سرة للمدة الت���ي تراها �سرورية. واإذا 
امل�سجلني بو�سفهم �سما�سرة  بالأ�سخا�ض  تتعلق  اأن تدرج معلومات  بيانات, فينبغي  اإن�ساء قاعدة  الدولة  اختارت 
وم�ستوردي���ن وم�سّدري���ن )حيثم���ا كان الت�سجيل مطلوبا( وتفا�سيل عن جمي���ع طلبات الرتخي�ض الواردة ب�ساأن 
اأن�سطة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها وذخريتها وا�ستريادها وت�سديرها �سواء اأمتت املوافقة 
عليه���ا اأم ل. وم���ن �س���اأن قاع���دة البيان���ات هذه اأي�سا م�ساع���دة الدول على ا�ستيفاء مقت�سي���ات التعاون الدويل 

الربوتوكول. هذا  عليها يف  املن�سو�ض 

واملوؤقتة اجلنائية  هاء- الأحكام 

التعليق
تبع���ا للقوان���ني القائم���ة والأ�ساليب املختارة لتنفي���ذ مقت�سيات حفظ ال�سجلت والو�سم والرتخي�ض وغريها من 
مقت�سي���ات الربوتوك���ول, لع���ل ال���دول ت���ود النظر يف جترمي اأفعال اأخرى يف عدة جم���الت رغم اأنها غري ملزمة 
بذل���ك. ف���اإذا اعتم���دت دولة ما نظام���ا لل�سم�سرة, مثل, فلعلها ت�سفعه بتجرمي اأعمال ال�سم�سرة غري امل�سروعة. 
واإذا ا�سرتطت دولة الإف�ساح عن هوية ال�سم�سار يف اإطار عملية الرتخي�ض/الإذن بال�سترياد/الت�سدير, فيمكن 
اأن ت�سم���ل جرائ���م تق���دمي معلوم���ات خاطئة اأو م�سللة يف ا�ستمارات طلب الرخ�ض جرمية عدم تقدمي املعلومات 
املطلوب���ة ب�س���اأن اأن�سط���ة ال�سم�س���رة )انظر املادة 237 من الدليل الت�سريعي(. وجترمي هذه الأفعال لي�ض اإلزاميا 

الربوتوكول. مبوجب 

ال�صجالت بحفظ  املتعلقة  1- اجلرائم 

التعليق

ل ي�س���رتط الربوتوك���ول قي���ام ال���دول بتجرمي عدم حفظ ال�سجلت وفقا للمادة 7. غري اأن من �ساأن جترمي هذا 
ال�سل���وك امل�ساع���دة عل���ى ردع الأ�سخا����ض امللَزمني بحفظ ال�سجلت عن الت�سرف دون توخي احلر�ض الواجب, 
واإغف���ال حف���ظ تل���ك ال�سج���لت اأو تزويره���ا اأو حتويرها, كما اأّن من �ساأنه امل�ساعدة على �سمان دقة ال�سجلت 
للتمكني من اقتفاء الأثر. واإذا كان يتعني على الدول �سمان حفظ بع�ض ال�سجلت )كما يرد يف الف�سل اخلام�ض 
التقديرية لفر�ض عقوبات وجزاءات جنائية  القانون النموذجي(, فاإنها تتمتع بال�سلطة  )حفظ ال�سجلت( من 
اأو اإداري���ة عل���ى ع���دم حف���ظ ال�سجلت. ويو�سي الدليل الت�سريع���ي )الفقرة 231( باأن تطبَّق على جرائم حفظ 
امل�سروع  والجتار غري  امل�سروع  بال�سنع غري  املتعلقة  الأ�سا�سية  املطبقة على اجلرائم  العقوبات  نف�ض  ال�سجلت 
ل�سم���ان ع���دم اإف���لت املجرم���ني من جتنب عقوب���ات اأ�سد باللجوء بب�ساطة اإىل ع���دم حفظ ال�سجلت اللزمة 
لإثب���ات ح���دوث ال�سل���وك الإجرام���ي اأو تدمري تلك ال�سجلت. وعن���د اإثبات ركن التعمد يف اجلرمية, لعل الدول 
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اأي�سا, ل�سمان عدم متكن الأ�سخا�ض امللَزمني  اأدنى من التعمد وجترمي الإهمال اجل�سيم  تود النظر يف درجات 
التعمد. بعدم  بالتذرع  م�سوؤوليتهم  من  التهرب  من  ال�سجلت  بحفظ 

ال�سج���لت عل���ى كل ولي���ة  املتعلق���ة بحف���ظ  ب�س���اأن اجلرائ���م  املفرو�س���ة  العقوب���ات  وتتوق���ف طبيع���ة 
ق�سائي���ة. واملق�س���ود م���ن الأح���كام التالي���ة م�ساع���دة الدول على جترمي اأفع���ال فيما يتعلق بحف���ظ ال�سجلت. 
���ع ال���دول الت���ي ترغ���ب يف احلف���اظ عل���ى الطبيعة اجلنائية للحكم م���ع فر�ض درجة اأدنى م���ن امل�سوؤولية  وت�سجَّ
 والعقوب���ات, اأو النظ���ر يف اعتب���ار �سلوكي���ات اأخ���رى جرائم اإدارية ل جنائية, على تكييف هذه الأحكام املقرتحة

القت�ساء. ح�سب 

ال�سجلت وحتويرها 64-  تزوير  املادة 

1- كل �سخ����ض يقّي���د, عم���دا اأو ب�سب���ب الإهمال, معلومات خاطئ���ة اأو م�سللة يف �سجل يلزم حفظه 
يرتكب جرمية. يحّوره  اأو  القانون[  من  اخلام�ض  ]الف�سل  مبوجب 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
تنظيمية[.  ]عقوبة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
ل ي�سرتط الربوتوكول قيام الدول بتجرمي تزوير اأو حتوير ال�سجلت التي يلزم حفظها مبوجب املادة 7 )والفقرة 
2 من املادة 6(. غري اأن جترمي تلك الأن�سطة من �ساأنه امل�ساعدة على ردع الأ�سخا�ض امللَزمني بحفظ ال�سجلت 
عن تزوير تلك ال�سجلت اأو حتويرها ومن �ساأنه امل�ساعدة على �سمان دقة ال�سجلت من اأجل التعقب. وتكت�سي 
جرمي���ة تزوي���ر ال�سج���لت, كم���ا يرد يف الدليل الت�سريع���ي )الفقرة 231(, اأهمية اأكرب حيثم���ا كانت امل�سوؤولية 
املعنية  والكيانات  املعنيني  الأ�سخا�ض  الأثر لحقا تقع على عاتق  ال�سجلت اللزمة لقتفاء  الرئي�سية عن حفظ 

النارية. الأ�سلحة  بنقل 

ويق���رتح "دلي���ل منظم���ة الأم���ن والتع���اون يف اأوروبا لأف�سل املمار�س���ات ب�ساأن و�س���م الأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلح���ة اخلفيف���ة وحف���ظ �سجلته���ا واقتف���اء اأثره���ا" )الق�سم اخلام����ض, ال�سفح���ة 10( اأن ت�سع الدول يف 
اعتبارها, بالإ�سافة اإىل اأن�سطة مثل تزوير وحتوير العلمات املو�سوعة على الأ�سلحة النارية والأن�سطة الأخرى 
اأ�سكال تزوير حفظ �سجلت الأ�سلحة النارية والأ�سلحة  التي ي�سملها الربوتوكول, النظُر يف اعتبار اأي �سكل من 

جنائية. اخلفيفة جرمية 

ال�سجلت 65- عدم حفظ  املادة 

1- كل �سخ����ض ل يق���وم, عم���دا اأو ب�سب���ب الإهم���ال, بحفظ �سجل بالطريقة الت���ي يلزم حفظه بها 
يرتكب جرمية. القانون[  من  اخلام�ض  ]الف�سل  مبوجب 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
تنظيمية[.  ]عقوبة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
 ل ي�سرتط الربوتوكول قيام الدول بتجرمي عدم حفظ ال�سجلت املطلوبة مبوجب املادة 7 )والفقرة 2 من املادة 6(. 
غري اأن معاقبة الأ�سخا�ض لعدم حفظ ال�سجلت اأو لعدم حفظ �سجلت �سحيحة من �ساأنه امل�ساعدة على �سمان 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       136

امتثال الأ�سخا�ض امللَزمني بحفظ ال�سجلت للتزاماتهم القانونية. وهذا احلكم �سروري ل�سمان المتثال على 
الوج���ه املطل���وب لللت���زام بحف���ظ ال�سجلت حيثما كانت الدولة تفر�ض واجب حف���ظ ال�سجلت على الكيانات 
بال�سنع غري  يتعلق  فيما  اأ�سد  املجرمني من عقوبات  اإفلت  و�سمان عدم  لهم,  املاأذون  والأ�سخا�ض  لها  املاأذون 
امل�س���روع والجت���ار غ���ري امل�س���روع باللج���وء بب�ساطة اإىل عدم حف���ظ ال�سجلت اللزمة لإثب���ات حدوث ال�سلوك 

الت�سريعي(. الدليل  من   231 الفقرة  )انظر  الإجرامي 

ال�سجلت 66-  تدمري  املادة 

1- كل �سخ����ض دّم���ر عم���دا اأو ب�سب���ب الإهمال اأي �سجل يلزم حفظه مبوجب ]الف�سل اخلام�ض من 
يرتكب جرمية. له  وفقا  اأو  القانون[ 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
تنظيمية[. ]عقوبة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
 ل ي�س���رتط الربوتوك���ول اأن جت���ّرم ال���دول تدمري ال�سج���لت املطلوبة مبوجب املادة 7 )والفقرة 2 من املادة 6(. 
وم���ع ذل���ك, ف���اإن معاقب���ة الأ�سخا����ض الذين يدم���رون ال�سجلت قبل الف���رتة الزمنية الدنيا املح���ددة يف املادة 
49 م���ن ه���ذا املرف���ق, م���ن �ساأنه���ا اأن ت�ساع���د عل���ى �سم���ان امتث���ال الأ�سخا����ض امللَزم���ني بحف���ظ ال�سج���لت 
للتزاماته���م القانوني���ة. وه���ذا احلكم �س���روري ل�سمان المتثال على الوجه املطلوب لللتزام بحفظ ال�سجلت 
حيثم���ا كان���ت الدول���ة تفر����ض واج���ب حف���ظ ال�سج���لت على الكيان���ات املاأذون له���ا والأ�سخا�ض امل���اأذون لهم, 
و�سم���ان ع���دم اإف���لت املجرم���ني م���ن عقوب���ات اأ�سد فيم���ا يتعلق بال�سنع غ���ري امل�سروع والجتار غ���ري امل�سروع 
 باللج���وء بب�ساط���ة اإىل ع���دم حف���ظ ال�سج���لت اللزمة لإثبات ح���دوث ال�سلوك الإجرامي )انظ���ر الفقرة 231 

الت�سريعي(. الدليل  من 

تقارير تقدمي  67- عدم  املادة 

الإهمال: ب�سبب  اأو  عمدا  قام  �سخ�ض  1- كل 

)اأ(  بع���دم تق���دمي تقري���ر اإىل ]يُدرج ا�سم ال�سلط���ة املخت�سة[ يت�سمن تفا�سيل عن جميع ال�سفقات 
امل�سجلة وفقا ل� ]املادة 38 )التقارير الواجب تقدميها( يف التقرير الأول[ من هذا القانون, اأو باإغفال تقدميه؛ اأو 

)ب(   بتقدمي تقرير اإىل ]يُدرج ا�سم ال�سلطة املخت�سة[, وفقا ل� ]املادة 38 )التقارير الواجب تقدميها( 
يرتكب جرمية. ناق�سة؛  اأو  دقيقة  اأو غري  معلومات خاطئة  يت�سمن  القانون,  هذا  من  الأول[  املرفق  يف 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
تنظيمية[. ]عقوبة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
ل ي�س���رتط الربوتوك���ول اإل���زام الكيان���ات املاأذون له���ا والأ�سخا�ض املاأذون لهم, التي يتع���ني عليها والذين يتعني 
بتقارير منتظمة  املطالبة  الدولة  اختارت  فاإذا  ومع ذلك  تقارير منتظمة.  بتقدمي  بال�سجلت,  الحتفاظ  عليهم 
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م���ن الكيان���ات امل���اأذون له���ا والأ�سخا�ض امل���اأذون لهم وفقا ل� ]املادة 38 )التقاري���ر الواجب تقدميها( يف املرفق 
الأول[, ينبغي فر�ض عقوبة منا�سبة على عدم تقدمي هذا التقرير. وتكت�سي جرمية عدم الإبلغ عن ال�سفقات 
تعتمد  بال�سجلت  اأكرب حيثما يحتفظ جهاز حكومة  اأهمية  ناق�سة  اأو  اأو غري دقيقة  اإعطاء معلومات خاطئة  اأو 

الأثر. اقتفاء  بعملية  للقيام  �سحيحة  تقارير  تقدمي  على 

بالرتخي�س اخلا�صة   واو-  اجلرائم 
التعليق

يجوز للم�سرعني و�سائغي الت�سريعات اأن ينظروا يف جترمي اأفعال اإ�سافية تتعلق بالأفعال التي يلزم جترميها فيما 
يتعل���ق بالجت���ار. ويف ح���ال اعتمدت الدول���ة نظاما لت�سجيل امل�سّدرين وامل�ستوردين, فلعلها تود اأي�سا اأن ت�سفعه 
بتج���رمي م���ا يت�س���ل بذل���ك من اأن�سطة ال�سترياد اأو الت�سدي���ر دون ت�سجيل. وبالإ�سافة اإىل ذلك, اإذا ا�سرتطت 
الدول���ة تق���دمي طلب���ات للح�س���ول عل���ى رخ����ض واأذون متعلق���ة باأن�سطة ال�ست���رياد والت�سدير, ميك���ن اإحداث 
 جرائ���م تتعل���ق بتق���دمي معلومات خاطئة اأو م�سللة يف ا�ستم���ارات طلب الرخ�ض. ول يقت�سي الربوتوكول جترمي

هذه الأفعال.

]اإذن[ ت�سجيل  دون  68-  العمل  املادة 
د م�ست���وى الق�سد, ح�سب القت�س���اء[ ي�سطلع باأي ن�ساط يف جمال ال�سترياد  1- كل �سخ����ض ]يح���دَّ
اأو الت�سدي���ر دون ]اأن يك���ون م�سج���ل ل���دى ]يُ���درج ا�س���م هيئ���ة الرتخي�ض[[ ]اإذن خطي من ]يُ���درج ا�سم هيئة 

يرتكب جرمية. القانون,  هذا  يقت�سيه  ما  الرتخي�ض[[ ح�سب 

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة وفقا للفق���رة )1( من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق

حكم مقرتح

الربوتوكول. من   10 املادة  من  و5   1 الفقرتان  امل�سدر: 

ميكن النظر يف هذا احلكم حيثما تختار الدولة تطبيق نظام للت�سجيل اأو الإذن على امل�ستغلني باأن�سطة ال�سترياد 
الت�سدير. اأو 

للح�سول  اأو خاطئة  م�سللة  طلبات  69-  تقدمي   املادة 
العبور اأو  الت�سدير  اأو  ال�سترياد  لأن�سطة  رخ�ض  على 

د م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�ساء[, ق�سد احل�سول على اأي �سكل من  1- كل �سخ����ض يق���وم ]يح���دَّ
القانون[: هذا  من  ال�سابع  ]الف�سل  يقت�سيه  ما  الرتخي�ض ح�سب  اأ�سكال 

الرتخي�ض؛ وثيقة  هامة يف  اأو حذف حقائق  م�سللة  اأو  بيانات خاطئة  )اأ( بتقدمي 



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       138

)ب(   اأو بتقدمي وثيقة اأو معلومات تت�سمن بيانات خاطئة اأو حتّرف حقيقة هامة اأو تغفلها يف وثيقة 
للرتخي�ض؛

يرتكب جرمية.

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
يجوز للدول اأن تنظر يف جترمي الأفعال املتعلقة بتقدمي معلومات خاطئة اأو م�سللة وعدم الإف�ساح عن معلومات 
م فيها معلومات �سحيحة لكنها ناق�سة( اأو تزوير الوثائق اللزمة يف عملية  هامة )لكي ت�سمل احلالت التي تقدَّ
الرتخي����ض والإذن اأو اإ�س���اءة ا�ستعماله���ا. وينبغ���ي اأن تتما�سى هذه الأح���كام مع ما يوجد من اأحكام يف القانون 

مزورة. وثائق  اأو  معلومات خاطئة  تقدمي  ب�ساأن  الداخلي  اجلنائي 

بال�صم�صرة اخلا�صة  زاي- اجلرائم 
التعليق

للتنظيم الرقابي لأن�سطة ال�سما�سرة. فاإذا اعتمدت  اآلية  باأن تنظر الدول الأطراف يف و�سع  يق�سي الربوتوكول 
ال���دول نظام���ا لل�سم�س���رة, فلعله���ا تود اأي�سا اأن ت�سفعه بتجرمي اأعمال ال�سم�س���رة غري امل�سروعة. واإذا ا�سرتطت 
الدول���ة الإف�س���اح ع���ن هوية ال�سم�سار يف اإطار عملية الرتخي�ض/الإذن بال�سترياد/الت�سدير, فيمكن اأن ت�سمل 
جرائ���م تق���دمي معلوم���ات خاطئ���ة اأو م�سلل���ة يف ا�ستمارات طلب الرخ�ض جرمية تتعلق بع���دم تقدمي املعلومات 
املطلوب���ة ب�س���اأن اأن�سط���ة ال�سم�سرة )انظ���ر الفقرة 237 من الدليل الت�سريع���ي(. ول يقت�سي الربوتوكول جترمي 

الأفعال. هذه 

امل�سروعة 70-  ال�سم�سرة غري  املادة 

د م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�ساء[ باأي ن�ساط لل�سم�سرة دون اإذن  1- كل �سخ����ض يق���وم ]يح���دَّ  
يرتكب جرمية. القانون[  هذا  ل� ]عنوان  وفقا  �سادر  قانوين  ترخي�ض  اأو 

]بال�سجن ملدة ...[ و/اأو  املادة  الفقرة 1 من هذه  2- يعاقب كل �سخ�ض يرتكب جرمية مبوجب   
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

]اإذن[ ت�سجيل  دون  بال�سم�سرة  71-  ال�ستغال  املادة 

يكون  اأن  ]دون  لل�سم�سرة  ن�ساط  باأي  القت�ساء[  الق�سد, ح�سب  د م�ستوى  ]يحدَّ يقوم  1- كل �سخ�ض 
م�سجل لدى ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[[ ]دون اإذن خطي من ]يُدرج ا�سم هيئة الرتخي�ض[[ ح�سبما يقت�سيه 

يرتكب جرمية. القانون,  هذا 
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2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
 ميك���ن النظ���ر يف ه���ذا احلك���م حيثما تختار الدولة تطبيق نظام لت�سجيل امل�ستغل���ني بال�سم�سرة اأو اإ�سدار اأذون

لهم.

للح�سول اأو خاطئة  م�سللة  طلبات  72-  تقدمي   املادة 
ال�سم�سرة ن�ساط  ملزاولة  على رخ�ض 

د م�ستوى الق�سد, ح�سب القت�س���اء[, بغية احل�سول على اأي �سكل من  1- كل �سخ����ض يق���وم ]يح���دَّ
القانون[, من  ع�سر  ال�ساد�ض  ]الف�سل  يقت�سيه  ح�سبما  ال�سم�سرة  ن�ساط  ملزاولة  الرتخي�ض  اأ�سكال 

الرتخي�ض؛ وثيقة  هامة يف  اإغفال حقيقة  اأو  م�سللة  اأو  بيانات خاطئة  )اأ( بتقدمي 
اأو تغفلها  اأو حتّرف حقيقة هامة  اأو م�سللة  بيانات خاطئة  اأو معلومات تت�سمن  اأو تقدمي وثيقة  )ب(  

للرتخي�ض؛ وثيقة  يف 
يرتكب جرمية.

2- يعاق���ب كل �سخ����ض يرتك���ب جرمي���ة مبوجب الفق���رة 1 من هذه املادة ]بال�سج���ن ملدة ...[ و/اأو 
فئة ...[. من  ]غرامة  اإىل ...[  قدرها/ت�سل  ]غرامة 

التعليق
ميكن للدول اأن تنظر يف جترمي الأفعال املتعلقة بتقدمي معلومات خاطئة اأو م�سللة وعدم الإف�ساح عن معلومات 
م فيها معلومات �سحيحة لكنها ناق�سة( اأو تزوير الوثائق اللزمة يف عملية  هامة )لكي ت�سمل احلالت التي تقدَّ
الرتخي����ض والإذن اأو اإ�س���اءة ا�ستعماله���ا. وينبغ���ي اأن تتما�سى هذه الأح���كام مع ما يوجد من اأحكام يف القانون 

وثائق مزورة. اأو  معلومات خاطئة  تقدمي  ب�ساأن  الداخلي  اجلنائي 





الثاين املرفق 

ال�صلة ذات  والوثائق  ال�صكوك  قائمة 

والإقليمية الأطراف  املتعددة  والوثائق  األف- ال�صكوك 

املتحدة 1- الأمم 

ال�سكوك
الوطنية)1( املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  • اتفاقية 

•  بروتوكول مكافحة �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب�سورة غري 
الوطنية)2( املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  لتفاقية  ل  املكمِّ م�سروعة, 

والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه  ال�سغرية  بالأ�سلحة  امل�سروع  ملنع الجتار غري  العمل  •  برنامج 
عليه)3( والق�ساء  ومكافحته 

•  �س���ك دويل ميك���ن ال���دول م���ن التعرف على الأ�سلحة ال�سغ���رية والأ�سلحة اخلفيفة غري امل�سروعة 
عليها)4( يعول  وبطريقة  املنا�سب  الوقت  وتعقبها يف 

الوثائق
•  تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املن�ساأ عمل بقرار اجلمعية العامة 60/81 للنظر يف اتخاذ مزيد 
م���ن اخلط���وات لتعزي���ز التع���اون الدويل على منع ال�سم�سرة غري امل�سروع���ة يف الأ�سلحة ال�سغرية 

عليها)5( والق�ساء  ومكافحتها  اخلفيفة  والأ�سلحة 

•  تقري���ر فري���ق اخل���رباء احلكومي���ني املن�ساأ عم���ل بقرار اجلمعية العام���ة 72/61 للنظر يف اتخاذ 
مزي���د م���ن اخلط���وات لتعزيز التعاون فيما يتعلق بامل�س���اكل النا�سئة عن تكدي�ض فائ�ض خمزونات 

التقليدية)6( الذخرية 
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.39574 الرقم   ,2225 املجلد  املعاهدات,  املتحدة, جمموعة  )1( الأمم 

.39574 الرقم   ,2326 املجلد  نف�سه,  )2( املرجع 

)3( تقري���ر موؤمت���ر الأمم املتح���دة املعني بالجتار غري امل�سروع بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع 

.24 الفقرة  رابعًا,   ,(A/CONF.192/15)  2001 9-20 متوز/يوليه  نيويورك,  جوانبه, 
.519/60 العامة  اجلمعية  مقّرر  اأي�سًا  انظر  املرفق؛   ,Corr.2و  A/60/88  )4(

.Corr.1و  A/62/163  )5(

.A/63/182  )6(
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"الأ�سلحة  •  تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املن�ساأ عمل بقرار اجلمعية العامة 54/54 تاء املعنون 
ال�سغرية")7(

•  تقري���ر اللجن���ة املخ�س�س���ة لو�س���ع اتفاقي���ة ملكافحة اجلرمي���ة املنظمة عرب الوطني���ة عن اأعمال 
دورته���ا الثاني���ة ع�س���رة: امللحوظ���ات التف�سريي���ة للوثائ���ق الر�سمي���ة )"الأعم���ال التح�سريي���ة"( 
لعملي���ة التفاو����ض حول بروتوك���ول مكافحة �سنع الأ�سلحة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها والذخرية 
 والجت���ار به���ا ب�س���ورة غ���ري م�سروعة, املكّم���ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافح���ة اجلرمية املنظمة 

الوطنية)8( عرب 
•  الأدل���ة الت�سريعي���ة لتنفي���ذ اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة اجلرمي���ة املنّظم���ة ع���رب الوطني���ة 

بها)9( امللحقة  والربوتوكولت 
اخلفيفة)10( والأ�سلحة  ال�سغرية  بالأ�سلحة  اخلا�سة  الت�سريعات  • دليل حول 

الدولية  باملعايري  املتعلق  امل�سروع  ال�سغرية,  بالأ�سلحة  املتعلقة  الأعمال  لتن�سيق  املتحدة  •  اآلية الأمم 
ال�سغرية الأ�سلحة  ملراقبة 

الأ�سلحة  بروتوكول  بتنفيذ  املتعلق  باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة  الأمم  التقني ملكتب  •  الدليل 
قريبا( )�سي�سدر  النارية 

اأوروبا يف  والتعاون  الأمن  2- منظمة 
اخلفيفة)11( والأ�سلحة  ال�سغرية  بالأ�سلحة  املتعلقة  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة  عمل  • خطة 

التقليدية)12( الذخرية  ب�ساأن  املمار�سات  لأف�سل  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة  • دليل 

والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ال�سم�سرة يف  ب�ساأن مراقبة  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  •  مبادئ منظمة 
اخلفيفة)13(

•  العنا�س���ر املوح���دة يف �سهادات امل�ستخ���دم النهائي واإجراءات التحقق املتعلقة ب�سادرات الأ�سلحة 
اخلفيفة)14( والأ�سلحة  ال�سغرية 

اخلفيفة)15( والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ب�ساأن  املمار�سات  اأف�سل  • دليل 
اخلفيفة)16( والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ب�ساأن  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة  • وثيقة 

التقليدية)17( الأ�سلحة  لنقل  املنظمة  • املبادئ 

•  دليل اأف�سل املمار�سات ب�ساأن و�سم الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة وحفظ �سجلتها واإمكانية 
اأثرها)18( اقتفاء 

.A/CONF.192/2  )7(

.A/55/383/Add.3  )8(

.A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )9( من�سورات 

 How to Guide: Small Arms and Light ,10( مكت����ب من����ع الأزم����ات والإنعا�����ض التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي(

.Weapons Legislation (Geneva, 2008)

.FSC.DEC/2/10 اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة  )11( وثيقة 

.Handbook of Best Practices on Conventional Ammunition (Vienna, 2008)  ,�������������  )12(

.Forum for Security Cooperation, decision No. 8/04, 24 November 2004  ,�����������������)13(

.Forum for Security Cooperation, decision No. 5/04, 17 November 2004  ,�����������������)14(

.Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (Vienna, 2003)  ,��������������)15(

التذييل. املرفق,   A/CONF.192/PC/20  )16(

.Programme for Immediate Action Series No. 3 (DOC.FSC/3/96), 1993  )17(

 "Best practice guide on marking, recordkeeping and traceability of small ,18( منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا(

arms and light weapons”, in Handbook of Best Practices ..., part II



143 ال�صلة� ذات� والوثائق� ال�صكوك� �قائمة� الثاين- املرفق�

املزدوجة  والتكنولوجيات  وال�سلع  التقليدية  الأ�سلحة  ت�سدير  �سوابط  ب�ساأن  فا�سنار  3-  ترتيب 
ال�ستخدام

اخلفيفة والأ�صلحة� ال�صغرية� الأ�صلحة� لت�صدير� املمار�صات� اأح�صن� ب�صاأن� التوجيهية� �املبادئ� •

الأ�صلحة ال�صم�صرة�يف�جمال� ب�صاأن� فعال� لت�صريع� �عنا�صر� •

اإقليمية ووثائق  باء-  �سكوك 
1- اأفريقيا

ال�صكوك

��اتفاقية�و�ص���ط�اأفريقيا�ملراقبة�الأ�ص���لحة�ال�ص���غرية�والأ�ص���لحة�اخلفيفة�وذخائرها�وجميع�القطع� •
وتركيبها)19( وت�صليحها� الأ�صلحة� هذه� �صنع� ت�صتخدم�يف� اأن� التي�ميكن� واملكونات�

��اتفاقية�اجلماعة�القت�ص���ادية�لدول�غرب�اأفريقيا�ب�ص���اأن�الأ�ص���لحة�ال�ص���غرية�والأ�صلحة�اخلفيفة،� •
مواد من� بها� يت�صل� وما� وذخريتها�

العظمى� البحريات� منطقة� والأ�صلحة�اخلفيفة�يف� ال�صغرية� الأ�صلحة� منع� ب�صاأن� نريوبي� ��بروتوكول� •
منها واحلد� ومراقبتها� الأفريقي� والقرن�

��الربوتوكول�املتعلق�مبراقبة�الأ�ص���لحة�النارية�والذخرية�وغريها�من�املواد�ذات�ال�ص���لة�يف�منطقة� •
الأفريقي للجنوب� الإمنائية� اجلماعة�

الوثائق
��املركز�الإقليمي�املعني�بالأ�صلحة�ال�صغرية�والأ�صلحة�اخلفيفة،�املبادئ�التوجيهية�لأف�صل�املمار�صات� •
اخلفيفة؛ والأ�صلحة� ال�صغرية� الأ�صلحة� ب�صاأن� نريوب�ي� وبروتوكول� نريوب�ي� اإعالن� بتنفيذ� املتعلقة�

د�اإزاء�انت�صار�الأ�صلح���ة�ال�صغرية�والأ�صلحة� ��اإع���الن�باماك���و�ال���ذي�يعر�ض�املوقف�الأفريق���ي�املوحَّ •
م�صروعة؛)20( ب�صورة�غري� بها� والجتار� وتداولها� اخلفيفة�

��الق���رار�املتعل���ق�بانت�صار�الأ�صلح���ة�ال�صغرية�والأ�صلحة�اخلفيفة�وتداولها�والجتار�بها�ب�صورة�غري� •
م�صروعة.)21(

الأمريكية 2- القارة 

ال�صكوك
��اتفاقي���ة�البل���دان�الأمريكي���ة�ملكافحة��صنع�الأ�صلحة�الناري���ة�والذخائر�واملتفجرات�واملواد�الأخرى� •

م�صروعة)22( ب�صورة�غري� بها� والجتار� ال�صلة� ذات�

املرفق. �،A/65/517-S/2010/534 �)19(

املرفق. �،A/CONF.192/PC/23 �)20(

.1999 AHG/Dec.137 (XXXV)،�متوز/يوليه� رقم� الأفريقية� الوحدة� منظمة� )21(�وثيقة�
.35005 الرقم� �،2029 املجلد� املعاهدات،� املتحدة،�جمموعة� )22(�الأمم�
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الوثائق
اأفعال متعلقة ب�سنع  لتجرمي  الت�سريعية  التدابري  ب�ساأن  والتعليقات  النموذجية  الت�سريعات  •  م�سروع 
الأ�سلح���ة الناري���ة والذخائ���ر واملتفّج���رات وامل���واد الأخرى ذات ال�سلة والجت���ار بها ب�سورة غري 

م�سروعة)23(
•  الت�سريعات النموذجية والتعليقات املت�سلة مب�سادرة وحجز الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات 

ال�سلة)24( ذات  الأخرى  واملواد 
•  مقرتح الت�سريعات النموذجية وتعليقات ب�ساأن تعزيز اأنظمة ال�سوابط املفرو�سة يف نقاط ت�سدير 

ال�سلة)25( ذات  الأخرى  املواد  من  وغريها  واملتفجرات  والذخائر  النارية  الأ�سلحة 
اأثرها)26( واقتفاء  النارية  الأ�سلحة  بو�سم  املتعلقة  النموذجية  • الت�سريعات 

اأمريكا الو�سطى ب�ساأن نقل  اأمريكا الو�سطى لتحقيق التكامل بني دول  •  مدونة قواعد �سلوك لنظام 
ال�سلة ذات  الأخرى  واملواد  واملتفجرات  والذخرية  النارية  الأ�سلحة 

)27( وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  للأ�سلحة  الدولية  احلركة  ملراقبة  النموذجية    اللوائح 
•  تعدي���لت عل���ى اللوائح النموذجية ملراقبة احلركة الدولي���ة للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

بال�سما�سرة)28( اخلا�سة  اللوائح  وذخريتها: 
•  خط���ة الأندي���ز ملن���ع الجتار غري امل�سروع بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه 

عليه)29( والق�ساء  ومكافحته 

العربية 3- الدول 
الوثائق

•  الق���رار املتعل���ق بالتن�سي���ق العرب ي ملكافح���ة التجارة غري امل�سروعة بالأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة 
اخلفيفة)30(

•  تقري���ر الجتم���اع الأول لنق���اط الت�س���ال الوطنية العربي���ة املعنية بالأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة 
اخلفيفة)31(

•  الق���رار املتعل���ق بالتن�سي���ق العربي ملكافح���ة التجارة غري امل�سروعة بالأ�سلح���ة ال�سغرية والأ�سلحة 
اخلفيفة)32(

واملواد اخلطرة)33( واملتفجرات  والذخائر  بالأ�سلحة  اخلا�ض  النموذجي  العربي  • القانون 

.OEA/Ser.L/XXII.6.3-GE/CIFTA/doc.2/07 rev.3 الوثيقة  الأمريكية,  الدول  )23( منظمة 

.OEA/Ser.L/XXII.2.11- CIFTA/CC-XI/doc.12/10 الوثيقة   ,�����������������  )24(

.OEA/Ser.L/XXII.6.2-GE/CIFTA-CICAD/doc.2/06 rev.4 رقم  الوثيقة   ,�����������������  )25(

.OEA/Ser.L/XXII.6.1-GE/CIFTA-CICAD/doc.3/06 rev.3 رقم  الوثيقة   ,�����������������  )26(

.OEA/Ser.L/XIV.2.34-CICAD/doc1281/03 رقم  الوثيقة   ,�����������������  )27(

.OEA/Ser.L/XIV.2.34-CICAD/doc1271/03 رقم  الوثيقة   ,�����������������  )28(

)29( جماع���ة دول الأندي���ز, جمل����ض وزراء خارجي���ة دول الأنديز, كويرام���ا, كولومبيا, 25 حزيران/يونيه 2003, 

.552 القرار 
.2006 اآذار/مار�ض   4  ,6625 الوزاري  امل�ستوى  على  العربية  الدول  )30( قرار جمل�ض جامعة 

.2005  ,�����������������  )31(

.2004 اأيلول/�سبتمرب   14  ,6447 الوزاري  امل�ستوى  على  العربية  الدول  قرار جمل�ض جامعة   ,�����������������  )32(

.2002 تون�ض,  العرب,  الداخلية  وزراء  �����������������, جمل�ض   )33(
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الهادئ واملحيط  4- اآ�صيا 

الوثائق
الوطنية)34( ملكافحة اجلرمية عرب  اآ�سيا  �سرق  اأمم جنوب  رابطة  تنفيذ خطة  عمل  • برنامج 

نادي()35( )اإطار   ,"Towards a common approach to weapons control" •

5- اأوروبا

ال�سكوك

•  مق���رتح للتنظي���م الرقاب���ي من الربمل���ان الأوروبي وجمل�ض الحتاد الأوروب���ي لتنفيذ املادة 10 من 
بروتوكول الأمم املتحدة للأ�سلحة النارية واإحداث تدابري ب�ساأن ترخي�ض ت�سدير وا�سترياد وعبور 

وذخريتها ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�سلحة 

للرقابة  الأوروبية  باإن�ساء نظام اجلماعة  املتعلقة  الأوروبي رقم 2009/428  •  لئحة جمل�ض الحتاد 
وعبورها)36( فيها  وال�سم�سرة  ونقلها  املزدوج  ال�ستخدام  ذات  املواد  �سادرات  على 

•  املوقف امل�سرتك ملجل�ض الحتاد الأوروبي رقم CFSP/2008/944 ب�ساأن حتديد قواعد م�سرتكة تنظم 
الع�سكرية)37( واملعدات  التكنولوجيا  �سادرات  على  الرقابة 

•  توجيه الربملان الأوروبي وجمل�ض الحتاد الأوروبي رقم EC/2008/51 بتعديل توجيه املجل�ض الأوروبي 
وحيازتها)38( الأ�سلحة  اقتناء  مراقبة  ب�ساأن   91/477/EEC رقم 

•  ا�سرتاتيجي���ة الحت���اد الوروبي ملكافحة تكدي����ض الأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة وذخائرها والجتار 
م�سروعة)39( ب�سورة غري  بها 

•   املوق���ف امل�س���رتك ملجل����ض الحت���اد الأوروب���ي رق���م CFSP/2003/468 ب�س���اأن مراقب���ة ال�سم�سرة يف 
الأ�سلحة)40(

•  الإج���راء امل�س���رتك ملجل����ض الحتاد الأوروبي ب�ساأن م�ساهم���ة الحتاد الأوروبي يف مكافحة تكدي�ض 
الأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلح���ة اخلفيف���ة وانت�ساره���ا ي���وؤدي اإىل زعزع���ة ال�ستقرار, ال���ذي األغي 

مبوجبه)41(

)34( انظر البيان امل�سرتك لرابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا اخلا�سة )اآ�سيان(, الجتماع الوزاري املعني بالإرهاب, 

.2002 اأيار/مايو  و21   20 كوالملبور, 
.2000 اأوقيانو�سيا,  اجلمارك يف  ومنظمة  الهادئ  املحيط  �سرطة جنوب  روؤ�ساء  )35( موؤمتر 

.2009 اأيار/مايو   29  ,L 134  ,Official Journal of the European Union  )36(

.2008 الأول/دي�سمرب  كانون   13  ,L 335 نف�سه,  )37( املرجع 

.2008 8 متوز/يوليه   ,L 179 نف�سه,  )38( املرجع 

.06/5319 رقم  الوثيقة  الأوروبي,  الحتاد  )39( جمل�ض 

.2003 25 حزيران/يونيه   ,L 156  ,Official Journal of the European Union  )40(

.2002 19 متوز/يوليه   ,L 191  ,Official Journal of the European Communities  )41(
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املوا�صيع والوثائق ح�صب  جيم-  ال�صكوك 

1- ال�صم�صرة
•  تعدي���لت عل���ى اللوائح النموذجية ملراقبة احلركة الدولي���ة للأ�سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

اأعله( )انظر  بال�سما�سرة  اخلا�سة  اللوائح  وذخريتها: 

•  املوق���ف امل�س���رتك ملجل����ض الحت���اد الأوروبي CFSP/2003/468 ب�ساأن مراقب���ة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة 
اأعله( )انظر 

لأن�سطة ال�سم�سرة)42( الوطنية  املراقبة  ب�ساأن  املمار�سات  اأف�سل  •  "دليل 

والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ال�سم�سرة يف  ب�ساأن مراقبة  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  •  مبادئ منظمة 
اأعله( )انظر  اخلفيفة 

•  عنا�س���ر لت�سري���ع فع���ال ب�س���اأن اأعمال ال�سم�سرة يف جمال الأ�سلحة, واردة يف ترتيب فا�سنار ب�ساأن 
اأعله( )انظر  ال�ستخدام  املزدوجة  والتكنولوجيات  وال�سلع  التقليدية  الأ�سلحة  ت�سدير  �سوابط 

للنظر يف  رقم 81/60  العامة  بقرار اجلمعية  اأن�سئ عمل  الذي  فريق اخلرباء احلكوميني  •  تقرير 
الأ�سلحة  امل�سروعة يف  ال�سم�سرة غري  الدويل على منع  التعاون  لتعزيز  اتخاذ مزيد من اخلطوات 

اأعله(. )انظر  عليها  والق�ساء  ومكافحتها  اخلفيفة  والأ�سلحة  ال�سغرية 

الأثر 2- اقتفاء 
•  ال�سك الدويل ميّكن الدول من التعرف على الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة غري امل�سروعة 

اأعله(. )انظر  عليها  يعول  وبطريقة  املنا�سب  الوقت  وتعقبها يف 

•  تو�سي���ة جمل����ض الحت���اد الأوروب���ي املتعلق���ة باتباع اإج���راءات موح���دة يف الدول الأع�س���اء ب�ساأن 
التحقيق���ات ع���رب احل���دود من قب���ل �سلطات ال�سرطة يف قنوات الإمداد اخلا�سة بالأ�سلحة النارية 

املرفق.)43( والدليل  الإجرام  ا�ستعمالها يف  بعد  امل�سرتّدة  اأو  امل�سادرة 

•  دليل اأف�سل املمار�سات ب�ساأن و�سم الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة وحفظ �سجلتها واإمكانية 
اأعله(. )انظر  اأثرها  اقتفاء 

اأعله(. )انظر  اأثرها  واقتفاء  النارية  الأ�سلحة  و�سم  ب�ساأن  النموذجي  • الت�سريع 

اجلنائية. لل�سرطة  الدولية  باملنظمة  اخلا�ض  النارية  الأ�سلحة  تتبع  • نظام 

النهائي امل�صتخدم  3- �صهادات 
الأ�سلحة  ب�سادرات  اخلا�سة  التحقق  واإجراءات  النهائي  امل�ستخدم  �سهادات  املوحدة يف  •  العنا�سر 

اأعله( )انظر  اخلفيفة  والأ�سلحة  ال�سغرية 

اأف�سل املمار�سات ب�ساأن املراقبة الوطنية لأن�سطة ال�سم�سرة" الوارد  "دليل  اأوروبا,  )42( منظمة الأمن والتعاون يف 

الرابع. اجلزء  )فيينا, 2003(,  اخلفيفة"  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ب�ساأن  املمار�سات  اأف�سل  "دليل  يف 
.10000/07 ENFOPOL 104 CRIMORG 99 + COR 1 الوثيقة  الأوروبي,  الحتاد  )43( جمل�ض 
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•  ترتي���ب فا�سن���ار ب�س���اأن �سواب���ط ت�سدي���ر الأ�سلح���ة التقليدية وال�سل���ع والتكنولوجي���ات املزدوجة 
املوحدة)44( الإر�سادية  القائمة  ال�ستعمال:  ال�سائعة  النهائي  امل�ستخدم  �سمانات  ال�ستخدام, 

املطلوبني وت�صليم  املتبادلة  القانونية  4- امل�صاعدة 

املطلوبني ت�سليم  ب�ساأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  النموذجي  • القانون 

•  القان���ون النموذج���ي ملكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن امل�ساعدة املتبادلة يف 
�سواء()45( على حد  العام  والقانون  املدين  القانون  لنظامي  )بالن�سبة  اجلنائية  امل�سائل 

•  قان���ون جمل����ض الحت���اد الأوروبي C197/01/2000, الذي ين�سئ وفقًا للمادة 34 من معاهدة الحتاد 
الأوروب���ي, التفاقي���ة الأوروبي���ة للم�ساع���دة املتبادل���ة يف امل�سائل اجلنائية بني ال���دول الأع�ساء يف 

الأوروبي)46( الحتاد 
•  التفاقي���ة اخلا�س���ة بامل�ساعدة املتبادل���ة والتعاون بني اإدارات اجلمارك, التي �سيغت ا�ستنادا اإىل 

الأوروبي)47( الحتاد  معاهدة  من  كاف-3  املادة 
•  الق���رار الإط���اري ال���ذي اتخذه املجل�ض الأوروب���ي يف 13 حزيران/يونيه 2002 ب�ساأن اأمر التوقيف 

الأوروبي)48( الحتاد  الأع�ساء يف  الدول  بني  ما  الت�سليم  واجراءات 

)44( ترتيب فا�سنار ب�ساأن �سوابط ت�سدير الأ�سلحة التقليدية وال�سلع والتكنولوجيات املزدوجة ال�ستخدام, املتفق 

.2005 لعام  العام  الجتماع  واملعدل خلل   ,1999 لعام  العام  الجتماع  عليه يف 
.112/53 بالقرار  املعدلة  ب�سيغته   ,117/45 العامة,  اجلمعية  قرار  )45( مرفق 

.2000 12 متوز/يوليه   ,C 197  ,Official Journal of the European Communities  )46(

.1998 الثاين/يناير  كانون   23  ,C 24 نف�سه,  )47( املرجع 

.2002 18 متوز/يوليه   ,L 190 نف�سه,  )48( املرجع 





الثالث املرفق 

الوطنية التعطيل  معايري 

التعليق
حتدد املادة 9 من بروتوكول مكافحة �سنع الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها والذخرية والجتار بها ب�سورة 
غ���ري م�سروع���ة, املب���ادَئ العام���ة املتعلقة بالتعطيل, لكنه���ا ل تت�سمن مبادئ توجيهية تقنية حمددة حول تعطيل 
الأ�سلح���ة الناري���ة. ويع���ود لل���دول اأمر حتديد معايري التعطيل اخلا�سة بها. وترد فيما يلي اأمثلة على املوا�سفات 

الوطنية.

2006 النارية،  بالأ�صلحة  املتعلقة  التنظيمية  اللوائح  ويلز،  �صاوث  اأ�صرتاليا: نيو 

النارية الأ�صلحة  هواية جمع   34 البند 
...

)3( وفق���ا للب���اب 20 )اأ( م���ن ]قانون الأ�سلحة النارية لع���ام 1996[, تخ�سع رخ�سة جمع الأ�سلحة النارية 
الفئة  التي تنطبق عليها الرخ�سة املندرجة يف  اأي �سلح ناري حمظور )كالبنادق  ل�سرط يق�سي بوجوب جعل 

التالية: بالطريقة  وذلك  طلقات,  اإطلق  على  دائمة  ب�سفة  قادر  املجموعة غري  من  ي�سكل جزءًا  "دال"( 

)اأ(  يج���ب اإدخ���ال ق�سي���ب من ال�سلب اللني بقطر جتويف يف ما�سورة ال�سلح الناري, ليمتد على 
كامل. املا�سورة  طول 

ال�سلب: ق�سيب  يجب حلم  )ب(  
بها متاما؛ واإل�ساقه    ‘1’       بالفوهة 

القت�ساء(؛ )عند  الناري  ال�سلح    ‘2’       وبخزانة 
املا�سورة؛ اإزالة  ملنع  املغلق  بعلبة  املا�سورة  يجب حلم  )ج(   

يغلق؛ الإطلق حتى  م�سمار  ثقب  الإطلق وحلام وحلم  م�سمار  اإزالة  يجب  )د(   
)ه�(   يجب اإزالة كل الزنربكات واملكونات الداخلية التي ميكن اإزالتها دون امل�سا�ض باملظهر اخلارجي 

الناري؛ لل�سلح 
ال�ستغال؛ من  الزناد  ملنع  ثابتة  و�سعية  الناري يف  لل�سلح  زناد  اأي  يجب حلم  )و(   

)ز(    يجب حلم كل املكونات الداخلية لل�سلح الناري )اإذا اأمكن( ملنع ال�سلح الناري من ال�ستغال؛
ثابتة؛ و�سعية  زند خارجي يف  اأو  م�سمار  كل  يجب حلم  )ح(    

149
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)ط(   يج���ب حل���م كل جه���از اأو مك���ون اآخر لل�سلح الناري يف و�سعية اإغلق ملنع ال�سلح الناري من  
ال�ستغال.

)4( ووفق���ا للب���اب 20 )اأ( م���ن القان���ون, تخ�سع رخ�ض هواة جمع الأ�سلحة النارية ل�سرط جعل اأي �سلح 
ناري حمظور )كبنادق الر�ض التي تنطبق عليها الرخ�سة املندرجة يف الفئة  "دال"( ي�سكل جزءًا من املجموعة 

التالية: بالطريقة  وذلك  طلقات,  اإطلق  على  دائمة  ب�سفة  قادر  غري 

)اأ(  يج���ب اإدخ���ال ق�سي���ب من ال�سلب اللني بقطر جتويف يف ما�سورة ال�سلح الناري, ليمتد على 
�سنتمرتات؛  5 طول 

الفوهة؛ مع  ليثبت متاما  الق�سيب  يجب حلم  )ب(  

تام؛ ب�سكل  اخلزانة وحلمها  �سنتمرتات يف   5 ال�سلب طولها  من  �سدادة  اإدخال  يجب  )ج(  

املا�سورة؛ اإزالة  ملنع  املغلق  بعلبة  املا�سورة  يجب حلم  )د(    

)5( وعل���ى الرغ���م م���ن اأح���كام البنود الفرعية )3( و)4(, ميكن جع���ل اأي �سلح ناري حمظور غري قادر 
ب�سفة دائمة على اإطلق طلقات عن طريق جتزيئه )عن طريق َبْرد الأجزاء اخلارجية لل�سلح الناري لك�سف 

معتمدة؛ بطريقة  الداخلية(  الآليات 

الفرعني: البندين  مقت�سيات هذين  اإىل  واإ�سافة  و)4(,   )3( الفرعيني  البندين  )6( لأغرا�ض 

اإجنازه: يلزم  لأي حلام  )اأ( ينبغي 

التقطري؛ بوا�سطة  يتم  واأل  �سميكا,  يكون    ‘1’      اأن 
ان�سهاري  اأو  بالأقطاب  يدوي  اأو حلام  تنج�ستي غازي  قو�سي  اأو  بقو�ض معدين غازي,  يتم     ‘2’       اأن 

فولذي؛ �سلك  با�ستعمال 

اأن من  ي�سمل مكونا غري حديدي ول ميكن حلمه بطريقة جيدة رغم  الناري  ال�سلح  )ب(    اإذا كان 
ال�ستغال؛ من  منعه  بغية  وتثبيته مب�سامري  بالغراء  املكون  هذا  ل�سق  يجوز  املطلوب حلمه, 

)ج(     يج���وز �س���د ما�س���ورة ال�سلح الناري امل�سنوعة من م���ادة ل ت�سلح للحام بق�سيب من ال�سلب 
اأي طريقة مماثلة؛ اأو  النحا�سي  اللحام  با�ستعمال حملج  اللني وحلمها 

اإغلقها. اأجل  من  تو�سيل  و�سلة  كل  يجب حلم  )د(    

النارية الأ�صلحة  لت�صجيل  الكندي  باملكتب  اخلا�س  التعطيل  كندا: دليل 

ينط���وي تعطي���ل الأ�سلح���ة النارية على انت���زاع اأجزاء اأو قطع من الأجزاء من ال�سلح الناري واإ�سافة م�سامري 
منه. اإطلقها  اأو  فيه  الذخرية  تخزين  املمكن  من  يعود  ل  كي  وحلامات 
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اأقل اأو  20 مم  عيار  ال�صغرية من  الأ�صلحة  1- تعطيل 

اأ- الأ�سلحة النارية الأوتوماتيكية و�سبه الأوتوماتيكية وذات الإطلق النتقائي والأ�سلحةاملحورة

1- يجب تثبيت م�سمار غري نافذ من ال�سلب املقوى بقطر اأكرب تثبيتا قويا يف املا�سورة عند اخلزانة, 
يف الهي���كل اأو علب���ة املغ���لق يف نف����ض الوق���ت اإذا اأمك���ن ملنع تخزين الذخرية. ويج���ب, علوة على ذلك, حلم 
امل�سم���ار غ���ري الناف���ذ يف امل���كان امللئم بحيث يكون ط���رف امل�سمار مغطى متاما باللحام. ويجب اأن تكون قوة 
و�سلبة اللحام هذه مماثلة لقوة و�سلبة املعدن امل�ستخدم يف �سنع ال�سلح الناري. ويف حالة الأ�سلحة النارية 
الت���ي يزي���د عياره���ا ع���ن 12.7 مم )0.5 بو�س���ة(, ل حاج���ة لأن يكون قطر امل�سمار اأكرب من 12.7 مم. ويف 
حال���ة الأ�سلح���ة الناري���ة ذات املوا�س���ري املتعددة, يجب تثبيت جمي���ع املوا�سري مب�سامري, با�ستخدام كل ما يلزم 

اخلزانات. ل�سد جميع  منها 

ا�ستبدالها. ملنع  املغلق  علبة  اأو  بالهيكل  املا�سورة  2- يجب حلم 

3- يج���ب انت���زاع �سط���ح املغ���لق اأو جزء مزلج املغلق الذي ي�سند اخلرطو�سة اأو ثقبه متاما بقطر 
اخلرطو�سة. املزلج  ي�سند  اأن  يعود ممكنا  ل  اخلرطو�سة حتى  قاعدة  يقل عن طول  ل 

املغلق. مزلج  ا�ستبدال  ملنع  تغلق  بحيث  املغلق  علبة  4- يجب حلم 

5- يف حال���ة الأ�سلح���ة الناري���ة امل�سممة للتمكني من اإطلق النار الأوتوماتيكي بالكامل, يجب جعل 
اأو مكّون من جهاز الإطلق يكون �سروريا لإطلق  جهاز الإطلق )الزناد( غري ممكن ال�ستخدام. واأي جزء 
ل�ستبداله. منعًا  مو�سعه  لتثبيته يف  يلحم  واأن  ال�سحق  اأو  بالتقطيع  يدمر  اأن  يجب  بالكامل  الأوتوماتيكي  النار 

امل�سد�سات اليدوية غري  والبنادق  الر�ض  وبنادق  ب- البنادق 

1- يجب تغيري خ�سائ�ض املا�سورة واملزلج والهيكل اأو علبة املغلق كما هو مو�سح يف الفقرة 1- اأ.

ا�ستبداله. ملنع  املغلق  علبة  اأو  بالهيكل  منف�سلة,  قطعة  كان  اإذا  املزلج,  يلحم  اأن  2- يجب 

واملقذوفات الكب�سولت  وم�سد�سات  الر�ض  وبنادق  الدوارة  والبنادق  ج- امل�سد�سات 
التجوي���ف  بقط���ر  املق���وى  ال�سل���ب  م���ن  مب�سم���ار  والأ�سطوان���ة  املا�س���ورة  اإغ���لق  1- يج���ب 
الفوه���ة  عن���د  مو�سع���ه  يف  لتثبيت���ه  امل�سم���ار  حل���م  ويج���ب  بطولهم���ا.  والأ�سطوان���ة  املا�س���ورة  يخ���رتق 
الت���ي  الناري���ة  الأ�سلح���ة  با�ستثن���اء  الهي���كل,  مغ���لق  ط���رف  عن���د  وكذل���ك  املا�سورة/الأ�سطوان���ة  وفتح���ة 
 تلق���م بالذخ���رية م���ن الفوه���ة. ويج���ب اأن تك���ون ق���وة و�سلب���ة اللحام���ات مماثل���ة لق���وة و�سلب���ة ال�س���لح

الناري.

الر�ض وبنادق  الأ�سود  البارود  د- بنادق 
1- يج���ب �س���د املا�س���ورة اأمام ثقب الوم�سات مبا�سرة با�ستخدام م�سمار غري نافذ بالطريقة املبينة 

- ج-1.  1 الفقرة  يف 
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2- يجب حلم ثقب الوم�سات حتى يغلق. ويف حالة بنادق الإطلق بالقدح, ميكن حلم الو�سلة حتى 
ا�ستبدالها. ملنع  باملا�سورة  ثم حلمها  تقفل 

الذخرية ه - خزانات 

بالذخرية. الإلقام  ملنع  اخلزانة  بداخل  اخلزانة  تابع  1- يجب حلم 

ا�ستبدالها. اأو  اإزالتها  ملنع  املغلق  علبة  اأو  بالهيكل  اخلزانة  بدن  2-  يجب حلم 

معتادة مواد غري  امل�صنوعة من  اأو  املعتادة  الت�صميم غري  ذات  النارية  2- الأ�صلحة 

اأ- ميك���ن ال�سم���اح باإدخ���ال تغي���ريات على الإج���راءات املبينة يف الفقرات م���ن 1- اأ اإىل 5 اإذا كان 
الإجراءات  اأي تغيري يف  اأن  بيد  اأو كان ذا ت�سميم غري معتاد.  الناري م�سنوعا من مواد غري معتادة  ال�سلح 

الأ�سلية. الإجراءات  التي حتققها  الأهداف  نف�ض  يحقق  اأن  يجب 

2007 النارية،  الأ�صلحة  مراقبة  بتعديل  املتعلقة  التنظيمية  اللوائح  اأفريقيا:  جنوب 

النارية الأ�صلحة  107 تعطيل  البند 

...

التالية: الطريقة  باعتماد  الناري  ال�سلح  تعطيل  النارية  الأ�سلحة  بائع  على  )9( يجب 

واخلزانة:  )اأ( املا�سورة 
يتع���ني اإدخ���ال �س���دادة معدني���ة بطريقة حمكمة من اخللف وحلمه���ا لتثبيتها يف مو�سعها ملنع 

بالبارود. ملئها  اأو  اخلرطو�سة  تخزين 
امل�سد�ض:  اأ�سطوانة  )ب(   

يتع���ني اإدخ���ال �س���دادة معدنية بطريقة حمكمة من اخللف وحلمه���ا لتثبيتها يف مو�سعها منعًا 
بالبارود. ملئها  اأو  اخلرطو�سة  لتخزين 

النار:  اإطلق  دبو�ض  )ج(    
يغلق. املغلق حتى  �سطح  النار يف  اإطلق  م�سمار  ثقب  تق�سريه وحلم  يتعني 

املغلق:  �سطح  )د(    

اإزالة 75% اأو اأكرث منه بزاوية 45 درجة. وبالن�سبة للم�سد�سات, يق�سد بعبارة "�سطح املغلق" 
املا�سورة. مع  امل�سطفة  اخلرطو�سة  قاعدة  ي�سند  الذي  املكان 

املغلق:  كتلة  اأو  املغلق  اأو  املزلق  )ه�(   
درجة.  45 بزاوية  الإقفال  اأ�سطح  من  اأكرث  اأو   %75 اإزالة 
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املغلق:  علبة  اأو  الهيكل  )و(   
الإغلق وحلام وحلم حاجز معدين  ال�سحن وم�ساند ودعامات  اأكرث من من�سة  اأو  اإزالة %75 

عادي. مغلق  كتلة  اأو  مغلق  اأو  مزلق  لتثبيت  منعًا  مو�سعه  لتثبيته يف 

ال�صمالية واإيرلندا  العظمى  املتحدة لربيطانيا  اململكة 

ت���رد املعاي���ري اخلا�س���ة بتعطي���ل الأ�سلح���ة الناري���ة باململكة املتح���دة لربيطانيا العظم���ى واإيرلن���دا ال�سمالية, 
يف "املوا�سف���ات املتعلق���ة بتكيي���ف خم���ازن بن���ادق الر����ض وتعطي���ل الأ�سلح���ة الناري���ة" الت���ي تتاأل���ف م���ن 47 
الناري���ة",  الأ�سلح���ة  بتعطي���ل  املتعلق���ة  "املوا�سف���ات   4 اجل���دول  ويت�سم���ن   .)2010 ع���ام  )ُنقح���ت  �سفح���ة 
www.homeoffice.gov.uk/publications/police/firearms/( :وميك���ن الط���لع عليه عل���ى الراب���ط الإلك���رتوين(

.)deactivation-of-firearms-2010?view=Binary

www.homeoffice.gov.uk/publications/police/firearms/deactivation-of-firearms-2010?view=Binary
www.homeoffice.gov.uk/publications/police/firearms/deactivation-of-firearms-2010?view=Binary




الرابع املرفق 

التدمري طرائق 

التعليق
تن����ض الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 6 م���ن بروتوكول مكافح���ة �سنع الأ�سلحة الناري���ة واأجزائه���ا ومكّوناتها والذخرية 
والجت���ار به���ا ب�س���ورة غري م�سروع���ة على تف�سيل تدمري الأ�سلحة النارية واأجزائه���ا ومكّوناتها وذخريتها التي 
ت�سبطه���ا الدول���ة, اإل اأن الربوتوك���ول ل يت�سم���ن اأي مب���ادئ توجيهية اأو مقت�سي���ات حمددة فيما يخ�ض طرائق 
التدمري. ولذلك, يرتك للدولة اأمر حتديد الطرائق التي ت�ستعملها لتدمري الأ�سلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها 
وذخريته���ا امل�سبوط���ة وامل�س���ادرة. وميك���ن لل���دول, عند حتدي���د طرائق التدمري التي �ستعتمده���ا, اأن تنظر يف 
الطرائ���ق الت���ي بّينه���ا واأو�س���ي بها تقرير الأمني العام ب�ساأن ط���رق تدمري الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة 
والذخائ���ر واملتفج���رات (S/2000/1092). وي���رد اأدن���اه مقتطف من اجلزء املتعلق عل���ى وجه اخل�سو�ض بطرائق 
"تدمري الأ�سلحة" من املعايري  ع الدول على الطلع على الوحدة 5-50, املعنونة   التدمري يف التقرير. كما ت�سجَّ
 الدولي���ة ملراقب���ة الأ�سلح���ة ال�سغ���رية, الت���ي تق���وم بتحديث وتو�سيع تقري���ر الأمني الع���ام للأمم املتحدة لياأخذ

دويل. معيار  �سفة 

...

التدمري ب-  طرائق 

20- فيما يلي و�سف لبع�ض الطرائق الأكرث ا�ستعمال يف تدمري الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة. ولي�ض 
الغر�ض من ذلك املفا�سلة بني الطرائق اأو التو�سية باتباع طريقة معينة, واإمنا تقدمي املتطلبات والقيود التقنية 
ل���كل طريق���ة, اإىل جان���ب اإيجابياته���ا و�سلبياتها على العموم. وهذه القائمة لي�ست �ساملة, لأن ثمة عددا كبريا 

تدمريه. اأو  لل�ستغال  قابل  ال�سلح غري  الطرائق جلعل  من 

احلرق

التعقيد: ودرجة  التكاليف  نطاق  على طرفي  اأدناه  الواردتان  احلرق  21- توجد طريقتا 

)اأ(   احلرق يف حفرة مفتوحة:

  ‘1’     ا�سُتخدم���ت طريق���ة احل���رق يف حف���رة مفتوح���ة ب�س���كل فع���ال يف موا�س���ع عدي���دة. فه���ي عملية 
ب�سيط���ة ورخي�س���ة لتدم���ري الأ�سلح���ة بنج���اح. واملادة الوحي���دة ال�سرورية له���ذه الطريقة هو نوع 
مع���ني م���ن الوق���ود )اخل�س���ب اأو الفح���م( وم���ادة قابل���ة لل�ستعال لزي���ادة احل���رارة )كالبنزين 
مث���ل(. وامله���ارات الوحي���دة املطلوب���ة ه���ي جع���ل الأ�سلح���ة اآمن���ة وتكدي����ض الأ�سلح���ة لت�سهي���ل 
تدمريه���ا والتاأك���د م���ن تدمريه���ا بالكام���ل. وم���ن الإج���راءات الأمني���ة الإ�سافي���ة توجيه فوهات 

155
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 كاف���ة الأ�سلح���ة يف اجت���اه واح���د ومن���ع ح�س���ور الأ�سخا����ض غري املرخ����ض لهم اأو حترك���م اأثناء 
احلرق. عملية 

ال�سعوب  اإىل  وا�سحة جدا  ونف�سية  �سيا�سية  ر�سالة  توجيه  تتجلى يف  اإ�سافية    ‘2’     ولعملية احلرق ميزة 
الن زاعات. من  املت�سررة 

  ‘3’      وبالرغم من ذلك, فمن بني اأكرب �سلبيات هذه الطريقة عدم فعاليتها يف حالة عدم توليد حرارة 
بعيدا بحيث ي�سبح  اأو طمرها  الأ�سلحة  تدوير  اإعادة  اأو  باإعادة احلرق  كافية. وميكن جتاوز هذا 

ثقيلة. كا�ستعمال مطرقة  للتعطيل  مكملة  و�سيلة  با�ستعمال  اأو  التكلفة  باهظ  ا�سرتدادها 

  ‘4’      وم���ن العتب���ارات الإ�سافي���ة يف ه���ذا ال�سي���اق اأنه, ما مل يكن لدى البل���د �سناعة �سلب قوية, فاإن 
قيمة خردة الأ�سلحة املحروقة رمبا لن تغطي م�ساريف النقل. ولهذا, من الأف�سل طمر اخلردة, 

اأمكن. اإن  لل�سلم  ن�سب  بناء  اأو 

  ‘5’     املزايا:
التكلفة؛ من حيث  والفعالية  الب�ساطة  اأ-  

قربها؛ اأو  التجميع  نقطة  التنفيذ يف  ب- اإمكانية 
واملعدات؛ التدريب  من  اأدنى  ج- حّدًا 

و�سيا�سية. نف�سية  قيمة  ذو  اأثر ظاهر جدا  د-  

  ‘6’     ال�سلبيات:
الأ�سلحة؛ تدمري  املائة يف  100 يف  بن�سبة  الفعالية  عدم  اأ-  

احلرق؛ الناجتة عن  للخردة  بالن�سبة  دنيا  ب- قيمة 
ج-  �سواغ���ل بيئي���ة بفع���ل تلوي���ث اجل���و موؤقت���ا, خا�سة عند وج���ود ن�سب عالية م���ن البل�ستيك 

الأ�سلحة؛ والبوليمرات يف 

الالفحة: ال�صهر/الأفران  اأفران  يف  ال�صهر  )ب(  
  ‘1’     حيثما اأمكن ا�ستعمال اأفران كهربائية اأو اأفران ال�سهر اأو الأفران اللفحة, قد تكون هذه اأف�سل طريقة 
للتدمري. وهذا يعني حتما نقل الأ�سلحة عرب م�ساحة معينة. وحيث اإّن اأماكن ال�سهر نادرا ما توجد 
يف نف�ض مكان وجود اأو تخزين الأ�سلحة, فيحتمل اأن تطرح م�سكلة ارتفاع التكاليف. كما ت�ستدعي 
هذه الطريقة اإعداد خمطط �سامل للتدمري يت�سمن اإزالة جميع املكونات غري املعدنية منها والقيام 
 بعمليات مراقبة ال�سلمة وتاأمني و�سائل النقل وا�ستمرار الإ�سراف على هذه العملية التي هي عملية 

بالأ�سا�ض. جتارية 
  ‘2’      ل ت�س���كل عملي���ة ال�سه���ر خماط���ر م���ن الناحي���ة التقني���ة وله���ا ح���د اأدن���ى م���ن التاأث���ري عل���ى 
البيئ���ة, ول حتت���اج اإىل اأي عملي���ة تكميلي���ة, با�ستثن���اء اإزال���ة الأج���زاء غ���ري املعدني���ة واملع���دات 
اإمكاني���ة  هن���اك  النوعي���ة,  اجلي���د  ال�سل���ب  ون�سب���ة  الأ�سلح���ة  كمي���ة  وح�س���ب  الإ�سافي���ة. 
ال�سه���ر خدماته���ا  اأف���ران  توف���ر  وق���د  امل���ذاب.  املع���دن  بقاي���ا  تدوي���ر  اإع���ادة  تت���م  لأن  كب���رية 
 جمان���ا مقاب���ل البقاي���ا. وق���د ي�ساع���د ه���ذا عل���ى تعوي����ض تكالي���ف النق���ل والتكالي���ف الأخ���رى 

ال�سلة؛ ذات 
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  ‘3’     لئن كان من املمكن بناء اأفران تقليدية �سغرية لتدمري كميات �سغرية من الأ�سلحة, فمن املحتمل 
فعالية. اأكرث  ال�سغرية  الكميات  لتدمري  اأخرى  تكون طرائق  اأن 

  ‘4’     املزايا:
وال�سامل؛ التام  التدمري  اأ-  

التكاليف. ا�سرتداد  ب- اإمكانية 

  ‘5’     ال�سلبيات:
ثابتا؛ مرفقا  وجود  �سرورة  اأ-  

باهظة. نقل  تكاليف  تكّبد  ب- اإمكانية 

التفجري يف حفرة مفتوحة
22- يعت���رب التفج���ري يف حف���رة مفتوح���ة عملي���ة �سهل ن�سبيا, �سريط���ة توفر تقنيني موؤهل���ني. وميكن القيام 
ر علبة املغلق واملغلق واملا�سورة  بالتدمري برمي الأ�سلحة يف حفرة �سحلة وو�سع �سحنات متفجرة بحيث تدمَّ
وغط���اء الزن���اد يف حال���ة تدم���ري بن���ادق هجومية. وقد تكون هذه عملية مكلفة اإل اإذا تاأّتت بع�ض التكاليف من 
ع يف اإطار عملية لن زع ال�سلح. ويجب اأن تكون تدابري ال�سلمة  املن���ح, مث���ل املتفج���رات البل�ستيكي���ة التي جتمَّ
�سارم���ة, لي����ض اأثن���اء مناول���ة املتفج���رات وا�ستعمالها فح�سب, بل يجب اأي�سا, �سمان���ًا لل�سلمة, �سمان وجود 
م�ساف���ة منا�سب���ة ب���ني موق���ع التدمري والقائمني بالتفجري وعامة ال�سكان واملمتلكات. ويحتمل يف بع�ض احلالت 
اأن تتطاي���ر بع����ض الأ�سلح���ة اأو اأج���زاء منه���ا من احلفرة بفعل التفجري, ويف ه���ذه احلالة, يجب اإجراء معاينة 
لة ل�سمان التدمري  القيام بعملية حتقق مف�سّ اإىل ذلك, يجب  واإ�سافة  �ساملة للأماكن املحيطة بعد النفجار. 
ال�سام���ل. وميك���ن التقلي���ل م���ن ح���دة هذه املخاوف من خلل �سّد احلفرة بال���رتاب اأو اأكيا�ض الرمل اأو اأكيا�ض 

ال�ستعمال. لإعادة  �ساحلة  الأ�سلحة غري  �ست�سبح  ب�سكل جيد,  العملية  وبتنفيذ  املاء. 
23- ه���ذه العملي���ة اأج���دى يف تدم���ري مدافع الهاون واملدافع امل�سادة للدباب���ات والقاذفات املحمولة للقذائف 
امل�س���ادة للطائ���رات. وف�س���ل ع���ن ذلك, ميكن تدمري كميات �سغرية م���ن الأ�سلحة ذات العيار الكبري بتفجري 

اخلزانة: كبرية يف  متفجرات  �سحنة 

)اأ( املزايا:
الكربى؛ للأ�سلحة  بالن�سبة  التدمري جيدة جدا, خا�سة    ‘1’        ن�سبة 

رمزية كربى.؛ قيمة  وذات  للعيان    ‘2’        بادية 
ال�سلبيات: )ب(  

موؤهلني؛ تقنيني  وجود    ‘1’        �سرورة 
اآمنة؛ عمليات غري  منطقة  اإىل  متفجرات  اإح�سار    ‘2’        اإمكانية 

مف�سلة؛ اأمنية  تدابري  اتخاذ    ‘3’        �سرورة 
دفنها؛ اأو  املخلفات  اإزالة    ‘4’        �سرورة 

التدوير؛ اإعادة  اإمكانيات    ‘5’        قلة 
الرتبة؛ وتلوث  والهوائي  ال�سمعي  التلوث  ب�سبب  البيئة  تاأثر    ‘6’        اإمكانية 
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  ‘7’         عدم الفعالية من حيث الكلفة فيما يتعلق بتدمري الأ�سلحة ال�سغرية, اإل يف حالة وفرة التكاليف 
مانحة. تتحملها جهات  التي 

القطع

24- ا�سُتعمل���ت طريق���ة القط���ع عل���ى نط���اق وا�س���ع وبطرائ���ق خمتلف���ة. اإل اأن الطرائق املختلف���ة ت�سفر عن 
نتائ���ج خمتلف���ة م���ن حي���ث الفعالي���ة. فعل���ى وجه التحديد, ت���رتك الطرائق املتقدم���ة تقنيا �سيئا م���ا واملتمثلة 
يف ا�ستعم���ال حمال���ج الأك�سج���ني والأ�سيتل���ني اأو قواط���ع البلزما عو�ض ن�سل املن�سار التقلي���دي اإمكانيات اأقل 
بكث���ري ل�ستخ���دام الأ�سلح���ة املعطلة باعتبارها قطع غيار. وعموما, وعند قطع الأ�سلحة ال�سغرية, من البنادق 
اليدوي���ة اإىل البن���ادق الهجومي���ة, تقط���ع الأ�سلحة متاما عرب ال�سبطانة وكتلة املغلق واملغلق وجهاز الإطلق. 
وكلم���ا ارتفع���ت درج���ة احل���رارة التي تولدها اآلة القطع, كان ال�سرر الذي يلحق باملعدن اأكرب و�سعفت اإمكانية 
 اإع���ادة تركي���ب ال�س���لح اأو اأجزائ���ه. وهن���اك طرائ���ق عدي���دة لتدمري الأ�سلح���ة ال�سغ���رية والأ�سلحة اخلفيفة 

القطع: بوا�سطة 

والأ�صيتلني: الأك�صجني  بوا�صطة  القطع  )اأ(  

  ‘1’         يعت���رب القط���ع بوا�سط���ة الأك�سج���ني والأ�سيتل���ني طريق���ة ثبت���ت جدواه���ا يف تدم���ري كل اأن���واع 
الأ�سلح���ة. كم���ا اأن املع���دات �سهل���ة ال�ستعم���ال وميك���ن تدري���ب املوظفني عل���ى ا�ستخدامها يف 
ي���وم واح���د. واإىل جان���ب ذل���ك, فاملع���دات ال�سروري���ة متوف���رة للإيج���ار اأو البي���ع عرب العامل 
وميك���ن نقله���ا ع���رب مروحي���ة اأو طائ���رة �سغ���رية اأو �ساحن���ة خفيف���ة. وف�س���ل ع���ن ذل���ك, ل 
 يحت���اج املح���لج تقريب���ا لأي���ة �سيان���ة وميك���ن العث���ور عل���ى قط���ع الغي���ار اخلا�سة ب���ه يف كل 

تقريبا. بلد 

  ‘2’         ت���رتاوح كلف���ة قاط���ع الأك�سج���ني والأ�سيتلني امللئم لهذا الن���وع من العمليات ما بني 200 و500 
كهربائية. اأي طاقة  يتطلب  ل  وهو  دولر. 

  ‘3’         اجلانب ال�سلب ي احلقيقي الوحيد لهذه الطريقة هو عدد الأ�سلحة التي ميكن تدمريها يف وقت 
مع���ني. ويختل���ف الوق���ت الت���ي ت�ستغرقه عملي���ة القطع من �سلح لآخر ح�س���ب احلجم. كما اأن 
البنادق  متو�سط عدد  وي�سل  التنفيذ.  �سرعة  على  تاأثريا  العملية وخربته  بتنفيذ  القائم  ملهارة 
الهجومي���ة الت���ي ميك���ن تدمريه���ا ع���ادة خ���لل يوم عمل م���ن ثماين �ساع���ات اإىل ما بني 300 
و400 بندقي���ة. وق���د يظه���ر جان���ب �سلب ي اآخر ح�سب املكان الذي تت���م فيه عملية التدمري )اأي 
م���ا اإذا كان التدم���ري عل���ى ي���د وحدة متحركة اأو يف موق���ع ثابت موؤّمن ب�سكل جيد(, ويتمثل يف 
م���دى الهتم���ام ب�سرق���ة الأ�سلحة. وهذا اجلانب ال�سلب ي قا�سم م�سرتك بني كل الطرائق, مهما 

امل�ستعملة؛ الآليات  كانت 

  ‘4’        املزايا:
التدريب؛ من  اأدنى  وحد  والأمان  الب�ساطة  اأ-   

مّرتني؛ القطع  اإذا مت  الأ�سلحة, خا�سة  تعطيل  تقريبا يف  املائة  100 يف  بن�سبة  ب-    الفعالية 
والنقل؛ ال�سيانة  ج-    �سهولة 

ال�سامة؛ الأدخنة  بع�ض  انبعاث  من  بالرغم  البيئية  ال�سلمة  د-    
التدوير. لإعادة  املواد  بع�ض  اإتاحة  ه -   
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  ‘5’        ال�سلبيات:
كبرية؛ تدمريها  الواجب  الأ�سلحة  كمية  كانت  اإذا  وقتا طويل  العملية  ا�ستغراق  اأ-     

العمالة؛  ب-   كثافة 

والبن زين: الأك�صجني  بوا�صطة حمالج  القطع  )ب(    
  ‘1’         يق���وم حم���لج الأك�سج���ني والبن زين بقطع ال�سلب با�ستعم���ال البن زين وقودًا, وميكن ا�ستعماله 
بدي���ًل مبا�س���رًا ملح���لج الأ�سيتل���ني. وميّك���ن الت�سمي���م م���ن الإبق���اء على الوق���ود �سائل حتى 
نهاي���ة القط���ع, مم���ا يح���ول دون ارت���داد الله���ب يف اأنب���وب الوق���ود, مبا اأن البن زي���ن ل ي�ستعل 
يف غي���اب الأوك�سج���ني. وكم���ا ه���و احل���ال بالن�سب���ة ل مح���لج الأك�سج���ني والأ�ستيل���ني, حي���ث 
ُيح���رق بع����ض البوليم���ريات والبل�ستي���ك, يج���ب اتخاذ تداب���ري وقائية �سحي���ة وبيئية, كتوفري 
التهوي���ة الكافي���ة و/اأو ارت���داء اأقنع���ة الرت�سي���ح امللئم���ة. ولنظ���ام الأك�سج���ني والبن زين عدة 
مزاي���ا باملقارن���ة م���ع حملج الأ�سيتل���ني, منها: قطع اأ�سرع واأنظف )وه���ذا ل يعترب ميزة فيما 
 يتعل���ق بتدم���ري الأ�سلح���ة(, وتكالي���ف اأق���ل فيما يتعل���ق بالوقود وزيادة ال�سلم���ة اأكرب وتخزين 

للوقود. اأ�سهل 

  ‘2’        املزايا:
التدريب؛ من  اأدنى  وحد  والأمان  الب�ساطة  اأ-   

ال�سامة؛ الأدخنة  الدخان  بع�ض  انبعاث  من  بالرغم  البيئية  الناحية  من  ال�سلمة  ب-    
التكلفة؛ من حيث  الت�سغيل  ج-     فعالية 

والنقل؛ ال�سيانة  د-  �سهولة 

  ‘3’        ال�سلبيات:
مرة؛ لأول  القتناء  عند  اأكرب  اأ-    كلفة 

كبرية؛ تدمريها  الواجب  الأ�سلحة  كمية  كانت  اإذا  وقتا طويل  العملية  ا�ستغراق  ب-   
العمالة؛ كثافة  ج-    

البالزما: بوا�صطة  )ج(     القطع 
  ‘1’         م���ن حي���ث كلف���ة املع���دات, يعترب قاطع البلزما اأغلى من حم���لج الأك�سجني والأ�سيتلني, غري 
اأن���ه ي�ستطي���ع القي���ام بنف�ض العمل ال���ذي يوؤديه املحلج يف حوايل ن�سف املدة, اإ�سافة اإىل اأنه 
اأ�سه���ل ا�ستعم���اًل, مم���ا ميّكن من توفري تكاليف العمالة. ولتحدي���د الطريقة الأكرث فعالية من 
حي���ث التكلف���ة, ينبغ���ي ح�س���اب الفرق من حيث تكاليف العمالة واملعدات. كما اأن نتيجة القطع 
بوا�سط���ة قاط���ع البلزم���ا اأنظف بكث���ري مقارنة مبحلج الأ�سيتل���ني. والبلزما يقوم بالقطع ل 
احل���رق, مم���ا يجعل���ه اأف�سل بالن�سبة للأ�سلح���ة ذات الن�سب العالية من البوليمر والبل�ستيك, 
اإ�ساف���ة اإىل اأن���ه يطل���ق ن�سب���ة اأقل من الأدخن���ة ال�سامة. وحيث اإن هذا القاطع الأنظف ل ينتج 
نف����ض الكمي���ة م���ن ال���ركام, فهذا قد يجعل القطع املتبقية قابلة للإ�سلح اأو اإعادة ال�ستعمال. 
اإل اأن ه���ذا اجلان���ب ذو اأهمي���ة ثانوي���ة, خا�سة اأن من املمك���ن القيام بقطع مزدوج مبزيد من 

البلزما. قاطع  بوا�سطة  الفعالية 

  ‘2’         ي�س���ل متو�س���ط كلف���ة قاط���ع البلزما اإىل 000 2 دولر. وهو يتطلب تي���ارا كهربائيا بقوة 220 
فولت���ا, كم���ا ميك���ن ا�ستعماله م���ع مولد كهربائي حممول. وت�سل كلفة مولد كهربائي من فئة 5 

هوائي. �ساغط  اإىل  القاطع  يحتاج  كما  دولر.   800 اإىل حوايل  كيلوواط 
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  ‘3’        املزايا:
التدريب؛ من  الكثري  لزوم  وعدم  الأمان  اأ- 

ال�سامة؛ الأدخنة  بع�ض  انبعاث  من  بالرغم  البيئية  الناحية  من  ال�سلمة  ب- 
ج-  الفعالي���ة بن�سب���ة 100 يف املائ���ة تقريب���ا يف تعطيل الأ�سلحة, خا�سة اإذا مت تنفيذ القطع 

مّرتني؛
د-   اإمكاني���ة القي���ام ب�سع���ف العم���ل الذي يقوم به حملج الأوك�سج���ني والأ�سيتلني يف نف�ض 

املدة.

  ‘4’        ال�سلبيات:
الأ�سلحة؛ من  قليلة  كميات  لتدمري  ال�ستعمال  عند  باهظة  كلفة  تكّبد  اأ-  اإمكانية 

ب-   اإمكانية اأن يوؤدي القطع الأنظف اإىل زيادة احتمال اإعادة ا�ستعمال اأجزاء معينة )جانب 
كثريًا(؛ للقلق  مثري  غري 

ما. اإىل حد  العمالة  كثافة  ج- 

املائي: باملق�س  القطع  )د(  

  ‘1’         ا�ستخ���دم العدي���د م���ن قوات ال�سرطة يف العامل طريقة التدمري هذه بالن�سبة للأ�سلحة املجّمعة 
اأو املحج���وزة. ويوّف���ر مق����ضّ القط���ع طريقة ب�سيطة ووفعالة �سليم���ة بيئيا لتدمري الأ�سلحة من 
جمي���ع الأحج���ام والأن���واع. واإ�ساف���ة اإىل ذلك, ميكن للمق�ض املائي اأن يدمر اآلف الأ�سلحة يف 
التكاليف.  اأنها قد تكون باهظة  اإل  يوم واحد. وبالرغم من كون هذه الطريقة ب�سيطة وفعالة, 
فقد يرتاوح �سعر املق�ض ما بني 000 10 و000 15 دولر, تبعا مل�سدر الطاقة و�سماكة ال�سلب 
ال���ذي �سيت���م ثني���ه اأو قطع���ه, وكذا ح�س���ب �سرعة الآلة يف القطع. وميكن �س���راء الآلة اللزمة 
)التدمري  الفردية  لت�ستجيب للحتياجات  اأو م�ستعملة, كما ميكن ت�سميمها خ�سي�سا  جديدة 
بوا�سطة وحدة متنقلة اأو يف مرفق الثابت(. وبالرغم من اأن هذه املعدات باهظة التكاليف اإىل 
حد كبري, اإل اأنها متينة وت�ستطيع قطع اخل�سب والبل�ستيك والبوليمر, كما اأن مدة �سلحيتها 
طويل���ة و�سيانته���ا �سهل���ة, وميكنها ال�ستعانة  بالعمال���ة املنخف�سة التكلفة لت�سغيلها بالنظر اإىل 
�سهول���ة ا�ستعماله���ا. وله���ذا, ق���د تكون لل�ستثمار يف مق�ض مائي جدواه يف حالة تنفيذ برنامج 

وتدمريها. الأ�سلحة  لتجميع  الأجل  وطويل  التخطيط  حمكم 

  ‘2’         يعترب املق�ض املائي املرّكب م�سبقا يف مرفق �سناعي قائم خيارا وجيها, لأن من املمكن تغطية 
التدمري. اأخرى غري  بعمليات  القيام  الأولية من خلل  التكاليف 

  ‘3’        املزايا:
التدريب؛ من  اأدنى  وحد  ال�ستعمال  اأ-  �سهولة 

مّرتني؛ القطع  اإذا مت  فائدة,  بدون  الأ�سلحة  تعطيل  املائة يف  100 يف  بن�سبة  ب-   الفعالية 
ملدة طويلة؛ وال�سلحية  واملوثوقية  ال�سرعة  ج- 

النفايات؛ حالة عدم طمر  البيئية يف  الناحية  من  د-  ال�سلمة 
الأ�سلحة. من  كبرية  كميات  تدمري  اإمكانية  ه - 

  ‘4’        ال�سلبيات:
الأ�سلحة؛ من  قليلة  كميات  لتدمري  ال�ستعمال  حالة  باهظة يف  كلفة  تكّبد  اأ-   اإمكانية 
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ال�سيانة؛ من  الكثري  ب- 
وزنا؛ الأثقل  اخلفيفة  والأ�سلحة  ال�سغرية  الأ�سلحة  ببع�ض  يتعلق  فيما  ج-  قيود 

اأخرى: )هـ(    طرائق قطع 

  ‘1’         هن���اك طرائ���ق قط���ع عدي���دة اأخ���رى ميك���ن ا�ستعماله���ا لتدم���ري الأ�سلح���ة, كمن�س���ار املعادن 
واملن�س���ار الن�س���دي واملن�س���ار ال�سريط���ي. وم���ن الوا�سح اأن هذه الطرائق ق���د تكون غري عملية 
يف تدم���ري كمي���ات كب���رية م���ن الأ�سلح���ة. اأم���ا مزاياه���ا فه���ي �سهولة النق���ل وقل���ة التكاليف. 
وميك���ن النظ���ر يف الأخ���ذ به���ذه الطرائ���ق اإذا تع���ني تنفيذ برنام���ج لتجميع الأ�سلح���ة بالتنقل 
 ع���رب بل���د اأو منطق���ة م���ا وكان م���ن املتوق���ع جتمي���ع كمي���ة حم���دودة م���ن الأ�سلح���ة فق���ط يف

موقع. كل 

  ‘2’        املزايا:
ال�ستعمال؛ �سهولة  اأ- 

التكاليف؛ ب-  انخفا�ض 
النقل. ج-  قابلية 

  ‘3’        ال�سلبيات:
مرة؛ كل  الأ�سلحة يف  من  كمية حمدودة  على  يقت�سر  التدمري  اأن  العمالة, مبا  اأ-  كثافة 

ب-  عدم الفعالية بن�سبة 100 يف املائة يف تدمري الأ�سلحة, ما مل يتم القطع مرات عديدة.

الثن ي/ال�صحق
اأو �سحقها ما بني النظم ال�سناعية املتطورة  اأو تعطيلها من خلل ثنيها  25- يرتاوح طرائق تدمري الأ�سلحة 

امليدانية: العملية  والنظم  جدا 

املائي: املكب�س  التك�صري عن طريق  )اأ(   

  ‘1’         ميك���ن ا�ستعم���ال املكاب����ض املائية لثني الأ�سلحة وتك�سريها جزئيا. وعادة ما تكون هذه املكاب�ض 
عب���ارة ع���ن اآلت ثابت���ة وكب���رية وثقيلة ج���دا يتعني تثبيتها على قاعدة �سلب���ة وتزويدها بطاقة 

الكربى. ال�سناعية  للمعدات  اللزم  ال�سيانة  من  امل�ستوى  نف�ض  املكاب�ض  تتطلب  كما  كافية. 

للتاأكد من عدم تكّون جمموعات  اأن املراقبة ال�سارمة �سرورية  اإل    ‘2’         ُتقطع الأ�سلحة ب�سكل حاد, 
م���ن قط���ع الغي���ار اخلا�س���ة بالأ�سلحة. وقد يكون من ال�سروري اعتم���اد طرائق تدمري اإ�سافية 
للدبابات  امل�سادة  للمدافع  تكون  ما  اأن�سب  الطريقة  وهذه  املعنية.  الأ�سلحة  اأنواع  اأو  نوع  ح�سب 

املماثلة. والنظم  القذائف  اإطلق  واأجهزة  املرتدة  والبنادق غري 

  ‘3’        املزايا:
كبرية؛ كميات  اأ- 

الأ�سلحة؛ اأنواع  لأغلب  بالن�سبة  ب-  املوثوقية 
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  ‘4’        ال�سلبيات:
معينة؛ اإ�سافية يف حالت  ا�ستعمال طريقة  �سرورة  اأ- 

ب-  اإمكاني���ة اأن يك���ون الوق���ود وم���واد الت�سحي���م اللزمة من دواعي الن�سغ���ال من الناحية 
البيئية؛

اإلخ. والبل�ستيك,  والكربون  الورني�ض  لوجود  نظرا  التدوير  اإعادة  تقييد  ج-  اإمكانية 

املَْركبات: با�صتعمال  التك�صري  )ب(  

  ‘1’         هن���اك طريق���ة ب�سيط���ة نوعا ما لتعطي���ل الأ�سلحة على الأقل وهي ا�ستعم���ال املركبات الثقيلة. 
واملركب���ات الأك���رث فعالي���ة هي ال�ساحنات الت���ي تزن ما بني 30 و40 طنا, كالدبابات واملركبات 
امل�ستخدمة يف اأعمال بالبناء. وكل ما على املرء فعله هو اإزالة م�ساند ال�ساحنة وو�سع الأ�سلحة 
عل���ى �سط���ح م�ست���و و�سل���ب كالأ�سفل���ت اأو الأ�سمنت ثم ده�ض الأ�سلح���ة باملركبة مرات عديدة. 
ويج���ب احلر����ض عل���ى ت���رك م�سافة كافية ب���ني الأ�سلحة ل�سمان ده����ض كل �سلح ب�سكل جيد.  
وباملث���ل, اإذا كان���ت الأ�سلح���ة مو�سوع���ة على �سكة من اخلر�سان���ة اأو اخل�سب اأو املعدن, فيمكن 
فيها  ت�ستعمل  التي  كل احلالت  الثقيلة. ويف  املركبات  نوع من  اأي  با�ستعمال  تك�سريها  اأو  ثنيها 
اإىل  اأخريا  وي�سار  لل�سغط.  تعر�سها  عند  تتطاير  قد  التي  الأجزاء  اإىل  النتباه  يجب  الدعائم, 
اأن���ه , ميك���ن للعرب���ات ذات التحمي���ل الأمامي اأن ت�ستعمل تركيبة الدلو والن�سل لثني اأو تك�سري 

املق�ض. ل�ستخدام  بطريقة مماثلة  الأ�سلحة 

  ‘2’         م���ن اجلوان���ب ال�سلبي���ة لهذه الطريقة اأنها غ���ري تامة. وميكن �سد هذه الثغرة بالقيام بعمليات 
معاين���ة م���ن ط���رف م�سرف���ني موؤهل���ني لتحديد عدد امل���رات اللزمة للده�ض م���ن اأجل تدمري 
لتعطيل  و�سطية  الطريقة كطريقة  اإىل هذه  بب�ساطة  اللجوء  وف�سل عن ذلك, ميكن  الأ�سلحة. 

مثل. كاحلرق  اأخرى  با�ستعمال طريقة  تدمريها متاما  قبل  الأ�سلحة 

  ‘3’        املزايا:
التدريب؛ من  اأدنى  وحد  التنفيذ,  �سهولة  اأ- 

اللزمة؛ الأجهزة  وفرة  ب- 
التكاليف؛ انخفا�ض  ج- 

واحد؛ يوم  الأ�سلحة يف  من  كبرية  كميات  تدمري  اإمكانية  د- 
النفايات؛ حالة عدم طمر  البيئية يف  الناحية  من  ال�سلمة  ه - 

و�سيا�سية. نف�سية  قيمة  وذي  اأثر ظاهر جدا  لإحداث  الفر�سة  اإتاحة  و- 

  ‘4’        ال�سلبيات:
كافة؛ الأ�سلحة  تدمري  املائة يف  100 يف  بن�سبة  الفعالية  عدم  اأ- 

الدقيقة؛ املراقبة  �سرورة  ب- 
ريفية؛ اأو  نائية  مناطق  التنفيذ يف  �سعوبة  ج- 

متنقلة. وحدات  اإطار  النطاق يف  الوا�سع  التدمري  بالن�سبة ملخططات  عملي  د-   طابع غري 
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التفتيت
26- التفتيت من اأ�سرع الطرائق املذكورة كافة واأكرثها فعالية يف تدمري الأ�سلحة؛ اإذ متّكن اآلة تفتيت كبرية 
متحرك���ة م���ن تدم���ري اآلف الأ�سلح���ة بكل �سهولة يف يوم واحد, ولي�ض من املمكن على الإطلق اإعادة ا�ستعمال 
اأي ج���زء م���ن ه���ذه الأ�سلح���ة بعد تفتيتها. واإ�سافة اإىل ذلك, ميكن اإع���ادة تدوير اخلردة ل�سرتداد بع�ض من 
 تكاليف ا�ستعمال هذه الطريقة, بالرغم من �ساآلتها نتيجة ل�سعف جودة اخلردة اإذا مل تتم اإزالة الأجزاء غري 

م�سبقا. املعدنية 

27- ومن اأبرز �سلبيات هذه الطريقة ارتفاع التكلفة وعدم وفرة املعدات اللزمة. فحتى يف البلدان التي اأن�ساأت 
مرافق لإعادة التدوير, هناك عدد قليل من هذه الآلت. وت�سل كلفة الآلت الأكرب حجما منها اإىل عدة مليني 
اأ�سغر ت�سل كلفتها اإىل حوايل 000 350 دولر. ول تكون هذه العملية فعالة  اأي�سا مناذج  من الدولرات. وثمة 
 من حيث التكلفة اإل اإذا ا�ستعملت لتدمري الآلف من الأ�سلحة اأو اإذا كان لدى البلد م�سبقا مرفق جمهز للتفتيت 

التدوير: واإعادة 

املزايا: )اأ(  
ال�ستعمال؛   ‘1’         �سهولة 

املائة؛ 100 يف  بن�سبة  الكامل  التدمري    ‘2’          �سمان 
التدوير؛ اإعادة  التكاليف من خلل  بع�ض  ا�سرتداد    ‘3’         اإمكانية 

واحدة. مرة  الأ�سلحة  اآلف  تدمري    ‘4’         اإمكانية 
)ب(   ال�سلبيات:

بالبلد؛ م�سبقا  متاحة  تكن  اإذا مل  التكلفة جدا,  باهظة  �سراوؤها  الواجب    ‘1’         املعدات 
الوعرة؛ الت�ساري�ض  املتنقلة حمدودة يف  النظم    ‘2’         قدرات 

  ‘3’          عدم الفعالية من حيث التكلفة بالن�سبة للأ�سلحة التي تقل كميتها عن عدة اآلف اأو التي يتعني 
ثابت. مرفق  نحو  طويلة  مل�سافات  نقلها 

البحر الإغراق يف 

دوما  تنال  اأن  يجب  البيئة  اأّن حماية  وبالرغم من  بيئية.  لأ�سباب  التدمري هذه  ُت�ستبعد طريقة  ما  28- عادة 
اهتمام���ا بالغ���ا, اإل اأن هن���اك بع����ض احلالت التي تكون فيها هذه الطريقة مقبولة. وكانت هذه الطريقة دوما 
املعادن  اإل  ت�سمل  ل  اإنها  كثرية, حيث  اأخرى  بالبيئة من طرائق  رفقا  اأكرث  وهي  ا�ستعمال,  الطرائق  اأكرث  من  
ثة. ويف كل الأحوال, وجب الطلع على املعايري وال�سكوك  اخلامدة التي حتتوي على كميات قليلة من املواد امللوِّ
 الدولي���ة والإقليمي���ة والوطني���ة طبق���ا لأحكام اتفاقي���ة منع التلوث البحري الناجم عن اإغ���راق النفايات ومواد

لندن(.)1( )اتفاقية  اأخرى 
29- وق���د تك���ون ه���ذه الطريق���ة باهظة التكاليف, لأنها تتطلب نقل الأ�سلحة اإىل ميناء وتعبئتها يف براميل اأو 
حاوي���ات بحري���ة )ُتثق���ب ل�سمان غرقها وملء الأماك���ن الفارغة بح�سى من الإ�سمنت(, وتوفري باخرة مزّودة 

)1( فت���ح ب���اب التوقي���ع عليه���ا يف لندن ومدينة مك�سيكو ووا�سنط���ن العا�سمة, يف 29 كانون الأول/دي�سمرب 1972 

.(http://untreaty.un.org)



وذخريتها  ومكّوناتها  واأجزائها  النارية,  الأ�سلحة  �سنع  ملكافحة  قانون منوذجي       164

برافع���ات ومم���ر للتوج���ه اإىل منطق���ة بها اأخدود عميق يف املحيط يتجاوز اجلرف القاري. وهناك �سيغ علمية 
فوق  التاأكد من عدم طفوها  بغية  وكثافتها,  اإغراقها  �سيتم  التي  املعباأة  ال�سحنات  قابلية طفو  متوفرة حل�ساب 
امل���اء. وه���ذه العملي���ة جتاري���ة بالأ�سا����ض, لذا فهي ل تتطل���ب اأي تدريب خا�ض. ويتطل���ب �سمان ال�سلمة قبل 

واملوارد:. التخطيط  بع�ض  بالفعل  الإغراق مت  اأّن  من  والتاأكد  البحر  الإغراق يف 

)اأ( املزايا:

الأ�سلحة؛ من  كبري  عدد  تدمري  على    ‘1’         القدرة 
تقريبًا. الأ�سلحة  ا�سرتجاع    ‘2’         ا�ستحالة 

ال�سلبيات: )ب(  

بح�سب احلجم؛ التكاليف    ‘1’         ارتفاع 
اللوجي�ستية؛ الناحية  من    ‘2’         ال�سعوبة 

التدوير؛ اإعادة  اإمكانية    ‘3’         عدم 
النزاع. من  املت�سررة  لل�سعوب  بالن�سبة  اأثرها  بروز  عدم  اإىل  بالنظر  �سلب ي  نف�سي    ‘4’         اأثر 

الأر�س الطمر يف 
30- ت�ستعم���ل ه���ذه الطريق���ة ع���ادة لتكمي���ل اإح���دى الطرائ���ق امل�س���ار اإليه���ا اآنف���ا. وق���د يتم اللج���وء اإليها 
اإمكاني���ة  لع���دم  الكافي���ة  ال�سمان���ات  توّف���رت  اإذا  بذاته���ا  قائم���ة  طريق���ة  باعتباره���ا  احل���الت  بع����ض  يف 
احلفري���ات  املقالع/مواق���ع  اأو  املناج���م  ا�ستعم���ال  عل���ى  العملي���ة  ه���ذه  تنط���وي  وق���د  الأ�سلح���ة.  ا�سرتج���اع 
اأّن ه���ذه العملي���ة  اإذا ا�ستعمل���ت ال�سحن���ات املتفج���رة لتغطي���ة الأ�سلح���ة. وبالرغ���م م���ن  املهج���ورة, خا�س���ة 
 ل تدم���ر الأ�سلح���ة فع���ل, فيمك���ن اجلم���ع بينه���ا وب���ني طم���ر الأ�سلح���ة بالإ�سمن���ت, مما �سيجع���ل احتم���ال 

اأبعد. ا�سرتدادها 

31- وميك���ن القي���ام بالطم���ر يف الأر����ض اأي�سا بو�سع الأ�سلحة يف حفرة وتغطيتها بامللح العادي واإعادة اإهالة 
ال���رتاب عل���ى الأ�سلح���ة ث���م ر����ضّ املكان باملاء م���ن اأجل ت�سريع التحّل���ل. وبذلك ت�سب���ح الأ�سلحة غري �ساحلة 

املكان: يجب حرا�سة  الأثناء,  ويف  اأ�سابيع.  عدة  لل�ستعمال يف غ�سون 

املزايا: )اأ(  
وال�سرعة؛ والب�ساطة  التكلفة,    ‘1’         انخفا�ض 

الأخرى؛ الطرائق  عن  الناجتة  اخلردة  لتدمري  ال�ستعمال    ‘2’         اإمكانية 

ال�سلبيات: )ب(  
البيئة؛ على  �سلب ي حمتمل    ‘1’         اأثر 
التدوير؛ اإعادة  اإمكانية    ‘2’         عدم 

ال�سرتجاع لحقا.   ‘3’         خطر 
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احلديثة التقنيات 
ر تكنولوجي���ات وتقني���ات ومع���دات حديث���ة اأو تظه���ر يف ال�س���وق با�ستمرار. وقد يحت���اج املخططون  32- ُتط���وَّ
واملدي���رون واملدرب���ون اإىل ر�س���د ه���ذه التط���ورات والتكيف معها. ويرد اأدناه و�سف لإح���دى التقنيات اجلديدة 

البلدان. بع�ض  املعتمدة يف 

33- فق���د اأ�سبح���ت تقني���ة القط���ع باملاء امل�سغ���وط, وي�سار اإليها اأحيانا بالقطع بال�س���خ املائي, معروفة لدى 
ف���رق اإبط���ال مفع���ول الذخائ���ر املتفجرة وعمليات نزع ال�سلح. وهي فعالي���ة جدا يف تدمري الأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلح���ة اخلفيف���ة, خا�س���ة الأ�سلحة والذخائر ذات اجلودة العالي���ة. ومن مزاياها باملقارنة بالنظم الأخرى 
للحالة  التدوير نظرا  �سام(, و�سلحيتها لإعادة  بيئيا )ل وجود لدخان  �سليمة  تعتمد على املحلج كونها  التي 
اجلي���دة للخ���ردة الناجت���ة ع���ن عملية القطع.  وكلفة هذه العملية اأعلى حاليا من كلفة النظم املماثلة املقارنة, 

تدمريها. املراد  الأ�سلحة  عدد  زاد  كلما  تقّل  الكلفة  هذه  اأن  اإل 
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