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ه ��ذه الطبعة الثانية م ��ن القانون النموذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ت�سنَّت مراجعته ��ا وطباعتها جزئيا بف�ضل التمويل
ال ��ذي تك� � َّرم به االحت ��اد الأوروب ��ي واليابان من خ�ل�ال م�ساهمتهم ��ا يف الربنامج العامل ��ي ب�ش�أن
الأ�سلحة النارية.
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ملحوظة
تت�أ َّل ��ف رم ��و ُز وثائ ��ق الأمم املتح ��دة من حروف و�أرقام مع ًا .ويد ُّل �إيراد رمز منها على
�إحالة مرجعية �إىل �إحدى وثائق الأمم املتحدة.

© الأمم املتحدة� ،آذار/مار�س  .2015جميع احلقوق حمفوظة ،يف جميع �أنحاء العامل.
امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض َّمنها على الإعراب عن � ِّأي
ال تنطوي الت�سميات
َ
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة
�أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.

مق ِّدمة الطبعة الأوىل

*

القانون النموذجي
باملخدرات واجلرمية (املكتب) ه ��ذا
َو َ�ض� � َع مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني
َ
ِّ
ملكافح ��ة �صن ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية واالجت ��ار بها ب�صورة غري
م�شروع ��ة و�أ�ص ��دره ا�ستجاب� � ًة لطل ��ب اجلمعي ��ة العام ��ة �إىل الأمني العام بالعم ��ل على تعزيز
جه ��ود ال ��دول الأع�ض ��اء وتق ��دمي امل�ساع ��دة �إليه ��ا �سعي� � ًا �إىل ان�ضمامه ��ا �إىل اتفاقية الأمم
()2
املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطني ��ة( )1والربوتوكوالت امللحقة بها وتنفيذها.
�ون النموذجي على وج ��ه اخل�صو�ص بغية تقدمي امل�ساع ��دة �إىل الدول
وق ��د �أُ ِع� � َّد ه ��ذا القان � ُ
يف تطبي ��ق نظ ��ام ت�شريع ��ي يتما�ش ��ى مع الأحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة
الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية واالجت ��ار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املك ِّمل التفاقية
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
حث م�ؤمت ُر الأطراف يف
املنظمة عرب الوطني ��ة )3(.وعليهَّ ،
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها يف املق َّرر ،6/4
ال ��ذي اعتم ��ده يف دورت ��ه الرابعة ،الدولَ الأط ��راف يف بروتوكول الأ�سلحة النارية على تعزيز
ت�شريعاتها الوطنية على نحو م َّت�سق مع الربوتوكول ،وطلب �إىل الأمانة �أن ت�س ِّهل ،حيثما �أمكن
ٍ
�صعوبات يف تنفيذه .وطلب
لها ذلك ،تقد َمي امل�ساعدة التقنية �إىل الدول الأطراف التي تواجه
م�ؤمتر الأطراف �أي�ض ًا �إىل الأمانة ا�ستحداث �أدوات للم�ساعدة التقنية بغية م�ساعدة الدول
الأع�ضاء يف تنفيذ بروتوكول الأ�سلحة النارية.
وي�أت ��ي القان ��ون النموذجي �أي�ض ًا ا�ستجاب ��ة لالحتياجات التقنية اخلا�صة التي ح َّددتها
ال ��دول الأع�ض ��اء يف اال�ستبيانات/القائمة املرجعي ��ة امل�ستعملة جلمع املعلومات وتقييم تنفيذ
االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها( )4والذي �أ�شارت العديد من الدول فيه �إىل احلاجة �إىل
قانون منوذجي �أو مبادئ توجيهية ق�صد مالءمة الت�شريعات الداخلية مع متطلبات االتفاقية
يقدمها املكتب يف
وبروتوكوالتها .ومن �ش�أن هذا القانون النموذجي �أن ي�س ِّهل امل�ساعدة التي ِّ
املجال الت�شريعي وي�ساعد على منهجتها ،كما من �ش�أنه ت�سهيل قيام الدول نف�سها مبراجعة
املقدم ��ة ه ��ي مبثاب ��ة ملحوظ ��ة تف�سريية لن�شوء القان ��ون النموذجي ملكافحة �صنع الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها
* ه ��ذه ِّ
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة ،وطبيعة هذا القانون ونطاقه؛ وهي لي�ست جزء ًا من ن�ص القانون
النموذجي نف�سه.
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2225الرقم .39574
( )2املرجع نف�سه ،املجلَّدات  2237و 2241و ،2326الرقم .39574
( )3املرجع نف�سه ،املجلَّد  ،2326الرقم .39574
( )4انظ ��ر مذ ِّك ��رة الأمان ��ة املعنون ��ة "ملح ��ة جممل ��ة ع ��ن االحتياجات م ��ن امل�ساع ��دة التقنية التي ح َّددته ��ا الدول يف
ردوده ��ا عل ��ى اال�ستبيانات/القائم ��ة املرجعي ��ة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها" ( )CTOC/COP/WG.2/2009/2والتقرير ذا ال�صلة املعنون "ا�ستعرا�ض عام لطلبات امل�ساعدة
التقني ��ة املق َّدم ��ة م ��ن الدول م ��ن خالل اال�ستبيانات/القوائم املرجعية ب�ش�أن تنفي ��ذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها" (.)CTOC/COP/WG.2/2009/3
iii

الت�شريع ��ات القائم ��ة وتعديله ��ا واعتم ��اد ت�شريعات جديدة .وهو ُمع ٌّد ب�صيغ ��ة قابلة للتكييف
وفق� � ًا الحتياج ��ات كل دول ��ة� ،أ ًّيا كانت نظمها القانونية و�أو�ضاعه ��ا االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية واجلغرافية.
وينق�سم القانون النموذجي �إىل ثالثة �أجزاء:
•

ن�ص القان ��ونِ النموذجي املتعلقَ بالأحكام
 اجل ��زء الأول (الأح ��كام التمهيدية) يت�ض َّمن َّ
التمهيدية والتعاريف التي يجوز للدول �أن تختار �إدراجها يف ت�شريعاتها الداخلية .وقد
�ات امل�ستعمل ��ة يف بروتوكول الأ�سلحة النارية ويف اتفاقيته الأم �ضمن
�أُدرج ��ت امل�صطلح � ُ
التعاري ��ف .وع�ل�اوة على ذلك ،تُقرتح م�شاري ��ع تعاريف مل�صطلحات �أخرى م�ستعملة يف
هذا القانون النموذجي.

•

ن�ص القانون النموذج ��ي املتعلقَ بجميع
 اجل ��زء الث ��اين (الأح ��كام الإلزامية) يت�ض َّم ��ن َّ
الأح ��كام الإلزامي ��ة ال ��واردة يف الربوتوك ��ول التي يتعني على ال ��دول �ضمان �إدراجها يف
ت�شريعاته ��ا الداخلي ��ة .وي�شم ��ل ه ��ذا الف�صولَ املتعلق ��ة بالتدابري الوقائي ��ة الرامية �إىل
التنظيم الرقابي ل�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وو�سمها وحفظ
�كام اجلنائية الإلزامية
�سجالته ��ا ونقله ��ا دول ًّي ��ا .كما ت ��رد يف ف�صول هذا اجلزء الأح � ُ
املنبثقة من التدابري الوقائية وتدابري التعاون الدويل الإلزامية.

أحكام الواردة يف
•  اجلزء الثالث (الأحكام غري الإلزامية) يتناول بقدر من التف�صيل ال َ
بروتوك ��ول الأ�سلح ��ة الناري ��ة ب�ش�أن ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة التي يتعينَّ على الدول
احلكم الوارد
النظ ��ر يف �إدراجه ��ا �ضم ��ن ت�شريعاته ��ا الوطنية .كما يناق�ش ه ��ذا اجلز ُء
َ
مب�سطة ب�ش�أن ا�سترياد
يف الربوتوك ��ول ال ��ذي يج ��وز مبوجبه للدول �أن تعتمد �إج ��راءات َّ
وت�صدير وعبور الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية م�ؤقَّت ًا.
املرفق الأول (اعتبارات �إ�ضافية) يت�ض َّمن �أحكام ًا �أخرى ميكن للدول �أي�ض ًا �أن تنظر يف
�إدراجها يف ت�شريعاتها الوطنية .وقد �أُدرجت هذه الأحكام مل�ساعدة الدول يف و�ضع ت�شريعات
�شاملة ب�ش�أن خمتلف جوانب تنظيم الأ�سلحة النارية الرقابي .وهذه املقرتحات م�ستم َّدة من
()5
�صكوك دولية �أخرى ومن املمار�سة الوطنية.
ويت�ض َّم ��ن ك ُّل ف�ص ��ل وحك ��م من القانون النموذجي تعليق� � ًا يو�ضح مقت�ضيات بروتوكول
الأ�سلح ��ة الناري ��ة ويب�ي�ن م�ص ��در احلك ��م داخ ��ل الربوتوك ��ول .وق ��د ُبذلت العناي ��ة الواجبة
( )5ب ��د�أ النظ ��ام القان ��وين ال ��دويل املتعل ��ق بالأ�سلحة النارية يتط� � َّور يف ت�سعينات القرن املا�ضي ح�ي�ن ُو�ضعت م�س�ألة
�صن ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة على ج ��دول الأعمال الدويل بفعل القل ��ق املتزايد ب�ش�أن انت�شار
الأ�سلح ��ة الناري ��ة (غ�ي�ر امل�شروع ��ة) .ومنذ ذلك احلني ،اعتُمدت ع َّد ُة �صكوك دولي ��ة و�إقليمية ،ملزمة وغري ملزمة قانون ًّيا.
و�أغل ��ب ه ��ذه ال�صك ��وك �إم ��ا َ�س َبقت اعتما َد بروتوكولِ الأ�سلحة الناري ��ة �أو �أَثَّرت فيه (مثل اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة
ت�صني ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة والذخرية واملتفج ��رات واملواد الأخرى ذات ال�صلة واالجتار بها بطريقة غري م�شروعة� )1997 ،أو
اعتُمدت بعده ،باال�ستفادة من مكت�سبات بروتوكول الأ�سلحة النارية ثم موا�صلة تطويرها (انظر املرفق الثاين لالطالع على
القائمة املف�صلة بال�صكوك).
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بامللحوظات التف�سريية للأعمال التح�ضريية للربوتوكول( )6والأدلة الت�شريعية التفاقية الأمم
املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها )7(،وكذلك دليل
املكت ��ب التقن ��ي ب�ش� ��أن تنفيذ بروتوك ��ول مكافحة �صنع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومكوناتها
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعةِّ ،
َّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطني ��ة )8(.والتعليق ��ات عل ��ى الف�صول والأحكام الفردية ج ��زء ال يتجز�أ من
القانون النموذجي وينبغي �أن تُقر�أ مقرتن ًة ب�أحكام القانون النموذجي.
ويه ��دف القان ��ون النموذج ��ي يف املق ��ام الأول �إىل م�ساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول
الأ�سلحة النارية .وهو لي�س �ص ًّكا �شام ًال ملراقبة الأ�سلحة النارية .كما � َّأن القانون النموذجي
ال يقدم �صيغ ًا مقرتح ًة لأحكام ت�شريعية �أخرى (�سواء �أكانت جنائية �أم �إدارية �أم تنظيمية)
ِّ
قد تدعو احلاجة �إىل ا�ستعرا�ضها ومالءمتها نتيجة لإقرار قانون للأ�سلحة النارية ،بالإ�ضافة
�إىل الأحكام امل�شار �إليها مبا�شرة يف هذا القانون النموذجي.
وينبغ ��ي الت�أكي ��د عل ��ى � َّأن ال�ش� ��ؤون ذات ال�صلة بالتعاون ال ��دويل يف امل�سائل اجلنائية،
وكذل ��ك جرائ ��م امل�شارك ��ة يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة والف�س ��اد وعرقلة �سري العدالة وغ�سل
الأم ��وال ،الت ��ي كث�ي�ر ًا م ��ا ترافق االجت ��ار بالأ�سلحة النارية ،ترد �أ�ص�ل ً�ا يف اتفاقية اجلرمية
املنظم ��ة .ولذل ��ك ف�ل�ا ب� � َّد من قراءة وتطبيق �أح ��كام بروتوكول الأ�سلح ��ة النارية مع �أحكام
االتفاقي ��ة ،وم ��ن و�ض ��ع ت�شريع ��ات داخلية ال لتنفيذ الربوتوكول فح�س � ُ�ب ،بل االتفاقية �أي�ض ًا.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن يكون � ُّأي ت�شريع ب�ش�أن �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة متما�شي ًا مع املبادئ الد�ستورية للدولة املعنية
واملفاهي ��م الأ�سا�سي ��ة لنظامها القان ��وين وبنيانها القانوين القائم وترتيباتها اخلا�صة ب�إنفاذ
امل�ستخدمة يف الت�شريعات املتعلقة ب�صنع
القوانني .وف�ض ًال عن ذلك ،ينبغي �أن تكون التعاريف
َ
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخ�ي�رة واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة م َّت�سقة
م ��ع م ��ا ي�شابهه ��ا م ��ن التعاريف امل�ستخدمة يف القوانني الأخرى .ولي� ��س الق�ص ُد ِم ْن القانون
ا�ستعرا�ض دقيقٍ ملجمل �سياق
إدراجه حرف ًّيا يف قانون الدولة املعنية ،و�إمنا �إجرا ُء
ٍ
النموذجي � َ
الدول ��ة الت�شريع ��ي .و ُيذك ��ر يف هذا اخل�صو�ص �أنه ال ميكن العمل بالقانون النموذجي مبعزلٍ
ع ��ن غ�ي�ره م ��ن القوانني� ،إذَّ � إن الت�شريعات املحلية املن ِّف ��ذة لأحكام االتفاقية هي �أي�ض ًا ذات
�أهمية جوهرية يف نفاذه.

( )6ملحوظ ��ات تف�سريي ��ة للوثائ ��ق الر�سمي ��ة ("الأعمال التح�ضريية") لعملي ��ة التفاو�ض حول بروتوكول مكافحة �صنع
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية (.)A/55/383/Add.3
( )7من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.2
يقدم الدليل التقني الذي و�ضعه املكتب يف الفرتة ما بني  2007و� 2010أمثلة عملية وي�سدي امل�شورة �إىل الدول
(ِّ )8
الأع�ضاء ب�ش�أن كيفية تنفيذ بع�ض اجلوانب اخلا�صة لربوتوكول الأ�سلحة النارية.
v

�سن ت�شريعات تتناول الأ�سلحة على نطاق �أو�سع واعتماد تدابري
وبو�سع الدول �أن تختار َّ
تن�ص عليه االتفاقية والربوتوكول ق�صد منع ومكافحة �صنع الأ�سلحة
�أخرى بالإ�ضافة �إىل ما ُّ
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،وما يت�صل بذلك
م ��ن جرائ ��م مرتكب ��ة عرب احلدود الوطنية ،عل ��ى �أن ت�ضع يف االعتبار � َّأن خمتلف مقت�ضيات
التع ��اون ال ��دويل ال تَ�شم ��ل � َّأي حتقيق ��ات �أو مالحقات �أو �إجراءات �أخ ��رى ُت َنفَّذ خارج نطاق
االتفاقية �أو الربوتوكول.
وق ��د تو َّل ��ت خبريت ��ان ا�ست�شاريتان قانونيتان ،هما كلري دا �سيلفا و�سارة باركر� ،صياغة
القان ��ون النموذج ��ي ملكافح ��ة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار
بها ب�صورة غري م�شروعة؛ وذلك بتوجيه و�إ�شراف من �سيمونيتا غرا�سي ،املوظفة القانونية
بق�س ��م دع ��م املعلومات ،الف ��رع املعني باجلرمية َّ
املنظمة واالجتار غري امل�شروع� ،شعبة �ش�ؤون
املعاهدات التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
وق ��د ا�س ُتع�ي�ن بفري ��ق خ�ب�راء( )9ينتم ��ون �إىل  23بل ��د ًا وثماين منظم ��ات دولية وخم�س
متخ�ص�صني يف ميدان �صنع الأ�سلحة النارية
منظمات من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص،
ِّ
ِ
اخللفيات
و�إ�صدار تراخي�صها ومنع ومراقبة االجتار بها على نحو غري م�شروع ،مي ِّثلون �ش َّتى
القانوني ��ة واملناط ��ق اجلغرافي ��ة ،من �أجل ا�ستعرا�ض م�ش ��روع القانون النموذجي �أثناء ثالثة
اجتماع ��ات خ�ب�راء ُعق ��دت يف فيين ��ا يف ت�شرين الثاين/نوفم�ب�ر  2009ثم يف �شباط/فرباير
املكتب عن عميق امتنانه ِّ
لكل ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إزاء ما� أبدوه
وحزيران/يونيه  .2010و ُيعرب
ُ
ٍ
تعقيبات على امتداد عملية �إعداد القانون النموذجي .وترد
من تفانٍ �شخ�صي وما ق َّدموه من
يف املرفق اخلام�س قائم ٌة ب�أ�سماء ه�ؤالء اخلرباء.

(ُ )9دع ��ي للح�ض ��ور خ�ب�راء من البلدان التالية� :إثيوبيا والأرجنتني و�إ�سبانيا و�أ�سرتاليا و�أوغندا و�إيطاليا والربازيل وبلجيكا
وب�ي�رو وجمهوري ��ة تنزاني ��ا املتح ��دة وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا وال�سنغ ��ال و�شيلي وال�صني وغواتيماال وكرواتيا وكينيا
واملك�سيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية ونيجرييا و�سانت فن�سنت وجزر غرينادين والهند والواليات املتحدة
الأمريكية .كما ح�ضر مم ِّثلون عن املنظمات التالية :املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب و�آلية الأمم املتحدة لتن�سيق الأعمال
املتعلق ��ة بالأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة وجماعة �شرق �أفريقيا واملفو�ضية الأوروبية واملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ومنظمة
الأمن والتعاون يف �أوروبا ومنظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي وترتيب فا�سنار ب�ش�أن �ضوابط ت�صدير
الأ�سلح ��ة التقليدي ��ة وال�سل ��ع والتكنولوجيات املزدوجة اال�ستخدام .و�شم ��ل امل�شاركون من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص جمموع َة
الأبحاث واملعلومات ب�ش�أن ال�سالم والأمن و�شركة  FN Herstalو�شبكة العمل الدويل املعنية بالأ�سلحة ال�صغرية والرابطة الوطنية
الإيطالي ��ة ل�صانع ��ي الأ�سلح ��ة والذخائر وهيئة  Saferworldللفكر وامل�شورة ،والدرا�سة اال�ستق�صائية للأ�سلحة ال�صغرية واملنتدى
العاملي املعني مب�ستقبل �أن�شطة الرماية الريا�ضية.
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مق ِّدمة الطبعة الثانية
من ��ذ َو ْ�ض ��ع ال�صيغ ِة النهائية ،يف ت�شري ��ن الثاين/نوفمرب  ،2010للقانون النموذجي ملكافحة
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعةُ ،ن�شر
التعقيبات
وع ِّمم على نطاق وا�سع على الدول الأع�ضاء واملمار�سني .و�إجما ًال ،جاءت
ُ
ُ
القانون ُ
على القانون النموذجي �إيجابي ًة يف غالبيتها الكا�سحة.
ا�ستعرا�ض
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �إجرا َء
ٍ
ويف عام  2013ق َّرر ُ
داخلي �شامل للقانون النموذجي بغية تب�سيط �أ�سلوب �صياغته القانونية وال�سعي ،حيثما كان
ٍّ
ً
ً
جمدي� �ا ومالئم� �ا� ،إىل ط ��رح خي ��ارات لغوية بديل ��ة تَ�صلح لنظامي القان ��ون الأنغلو�سك�سوين
والقانون املدين ،خا�صة فيما يتعلق ب�أحكام التجرمي .و ُيعزى توخِّ ي هذا الغر�ض الأخري �إىل
اال�ستجابة للتعليقات واملالحظات املح َّددة التي وردت من املمار�سني الذين ر�أوا � َّأن من �ش�أن
أعظم فائد ًة للممار�سني وامل�شرعني يف الواليات الق�ضائية التي
القانون النموذجي � ْأن َ
يكون � َ
ٍ
النظم.
خيارات �صياغي ًة بديل ًة تُنا�سب تلك
نظم القانون املدين �إذا ت�ض َّمن
َ
َت َّتبع َ
التطورات
تنقيح القانون النموذجي وحتدي ِثه
ُ
ومن الأمور الأخرى التي كانت حافز ًا على ِ
املتعددة التي طر�أت خالل العامني املا�ضيني يف جمال احلد من الأ�سلحة النارية ،والتي تتعلق
ِّ
اجلوانب بقدر ما ،والتي
مبا�ش ��ر ًة بجوان � َ�ب هام� � ٍة من بروتوكول الأ�سلحة النارية وت َك ِّمل تلك
َ
ت�ستح ��ق �أن ُيع�َّب� ررَّ عنه ��ا يف �صل ��ب القان ��ون النموذجي �أحيان� � ًا� ،أو يف التعليق عليه يف معظم
التطورات �إن�شا َء املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) يف
الأحي ��ان .وتت�ض َّم ��ن تل ��ك
ُ
غ�ضون الفرتة  2012-2011منظومتَها اجلديد َة لإدارة �سجالت الأ�سلحة املحظورة واقتفاء
�أثرها ،وهي �أدا ٌة هامة ُت َي ِّ�سر اقتفا َء �أثر الأ�سلحة النارية و�إجرا َء التحقيقات اجلنائية املتعلقة
بها؛ واعتما َد الئحة االحتاد الأوروبي  2012/258من جانب الربملان الأوروبي وجمل�س االحتاد
الأوروبي يف � 14آذار/مار�س  2012ب�ش�أن تنفيذ املادة  10من بروتوكول الأ�سلحة النارية ،وهي
َ
بتفا�صيل مفيد ٍة وخيارات �صياغية
الالئح ��ة الت ��ي ت ��ز ِّود الدولَ الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
تتعل ��ق مبا�ش ��ر ًة بتنفي ��ذ جزء هام ج� � ًّدا من بروتوكول الأ�سلحة الناري ��ة؛ و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا
اعتم ��ا َد اجلمعي ��ة العام ��ة ،يف قرارها  234/67باء ال�صادر يف ني�سان�/أبريل  ،2013معاهد ًة
عاملي ��ة ملزم� � ًة قانون� � ًا ب�ش�أن جت ��ارة الأ�سلحة .وت�ضيف تلك املعاه ��دةُ ،بوجه خا�ص ،عنا�ص َر
جدي ��د ًة ُت�ث�ري وتدع ��م املراقب َة املحلي ��ة والدولية لعمليات نقل الأ�سلح ��ة النارية؛ كما تتناول
جوانب هام ٍة من النظام احلايل ملراقبة الأ�سلحة النارية ،معطي ًة
تلك املعاهد ُة مبا�شر ًة ع َّد َة
َ
زخم ًا جديد ًا للجهود الرامية �إىل منع تهريب تلك الأ�سلحة ومكافحته .وبوجه خا�ص ،مبا � َّأن
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تكمل بروتوكولَ الأ�سلح ِة النارية واتفاقيتَه الأم ،لع َّل
املق�صود �أي�ض ًا من تلك املعاهدة هو �أن ِّ
ذات
أحكام املعاهد ِة َ
ال ��دول الأط ��راف (�أو غ�ي�ر الأط ��راف) فيها َت َو ُّد � ْأن ت�أخ ��ذَ يف ح�سبانها � َ
ال�صل ��ة م ��ن �أج ��ل دع ��م قانونها الوطني؛ م َّتبِع ًة بذلك نهج ًا جامع� � ًا ومتكام ًال حيال مكافحة
الأن�شط ��ة غ�ي�ر امل�شروع ��ة و�صفقات الأ�سلحة غري اخلا�ضعة للرقابة .وبنا ًء عليه �أويل اهتما ٌم
خا� ��ص ،عن ��د تنقيح القانون النموذجي ،لتعزيز �أحكامه التجرميية ولإدراج �إحاالت مرجعية
حم َّددة �إىل "معاهدة جتارة الأ�سلحة" يف �شتى �أبواب القانون النموذجي؛ خا�صة يف ُمرفقيه
الأول والثاين.
ِ
تعليقات وم�ساهمات خرباء دوليني وممار�سني من
املكتب ،يف ذلك ُك ِّل ��ه،
وق ��د التم� ��س ُ
�شتى البلدان والنظم القانونيةَّ ،
مط ِلعني على النظام القانوين الدويل ،وخا�صة على بروتوكول
الأ�سلح ��ة الناري ��ة والقان ��ون النموذج ��ي ،قاموا بتنقيح العديد من الأح ��كام املعنية وبالتعليق
ٍ
اقرتاحات ق ِّيم ًة تهدف �إىل حت�سني الوثيقة .وبعد ذلك ،تولىَّ خبريان� ،أحدهما
عليها وق َّدموا
إدراج تلك
ٌ
متخ�ص�ص يف القانون اجلنائي الدويل والآخر يف عمليات النقل الدولية للأ�سلحةَ � ،
()10
ن�ص القانون النموذجي .ويو ُّد املكتب �أن يعرب عن �شكره
التعليق ��ات واالقرتاح ��ات داخ ��ل ِّ
ِّ
لكل اخلرباء الذين �شاركوا يف هذا اجلهد على ما ق َّدموه من دعم عظيم.
القانون النموذجي ب�صيغته املنقَّحة مزيد ًا من امل�ساعدة
والأم ��ل معق ��و ٌد عل ��ى � ْأن ُيق َِّدم
ُ
�إىل ال ��دول يف جهوده ��ا الرامي ��ة �إىل تعزي ��ز ت�شريعاتها وممار�ستها الوطنية املتعلقة مبراقبة
الأ�سلحة النارية على نحو ي َّت�سق مع بروتوكول الأ�سلحة النارية وغريه من ال�صكوك الإقليمية
والدولي ��ة ذات ال�صل ��ة؛ و� ْأن ُيع ��زِّ ز و ُي َي ِّ�س ��ر َ
�سبل التعاون الدويل عل ��ى منع ومكافحة الأن�شطة
الإجرامية املتعلقة بالأ�سلحة النارية.

( )10ق َّدم اخلرباء التالون تعليقات وتعقيبات ب�ش�أن القانون النموذجي ،و�ساهموا يف تعزيز عملية ا�ستعرا�ضه :فابيان بروفاو،
امل�ست�ش ��ار القان ��وين ،وزارة الدف ��اع (�أوروغواي)؛ جورج دي ليللو ،امل َّدعي العام االحتادي املخت�ص بالأ�سلحة النارية (الأرجنتني)؛
�أندري ��ا كوتي� ��س ،نائ ��ب امل َّدع ��ي العام االحتادي املخت�ص بالأ�سلحة النارية (الأرجنت�ي�ن)؛ يا�سنتا نيامو�سي ،النائب العام (كينيا)؛
فان�سان باري�س ،الهيئة امللكية املخت�صة باملالحقات الق�ضائية� ،أونتاريو (كندا)؛ جيواكت�شينو بوليميني ،القا�ضي ال�سابق واخلبري
يف ال�ش�ؤون اجلنائية الدولية (�إيطاليا)؛ �إدواردو فيتريي ،اخلبري يف ال�ش�ؤون الدولية (�إيطاليا)؛ زيراي يهديغو (�إثيوبيا) .و ُي َو َّجه
�شك ٌر خا�ص �إىل جيواكت�شينو بوليميني وزيراي يهديغو على ما قاما به من ا�ستعرا�ض نهائي لن�ص القانون النموذجي ومن ت�ضمينه
ك َّل التعليقات التي �أُبديت.
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اجلزء الأول�  -أحكا ٌم متهيدية
التعليق
ن�ص القانون النموذجي املتعلقَ بالأحكام التمهيدية والتعاريف التي يجوز
يت�ض َّمن اجلز ُء الأول َّ
إدماجها �ضمن ت�شريعاتها الداخلية.
للدول �أن تختار � َ

الف�صل الأول�  -أحكا ٌم عامة
التعليق
تبع� � ًا للنظ ��ام القان ��وين الوطني واملمار�سة املتبع ��ة يف �صياغة الت�شريعات ،يجوز للدول � ْأن تختا َر
�ّي  النطاقَ العام للقانون وعملي� � َة اعتماده .واملرا ُد من م�شاريع املواد
إدراج ديباج ��ة و�أح ��كام تب نّ
� َ
التالي ��ة ه ��و م�ساع ��دة ال ��دول يف �صياغة تلك الأح ��كام اال�ستهاللية والتمهيدية م ��ن ت�شريعاتها
الداخلي ��ة ،وه ��ي لي�س ��ت �إلزامي� � ًة مبوج ��ب بروتوكول مكافح ��ة �صنع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة ،املك ِّم ��ل التفاقي ��ة الأمم املتحدة
ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة عرب الوطنية(� )1أو مبوج ��ب معاهدة جتارة الأ�سلحة ،التي اعتمدتها
�ون النموذجي،
اجلمعي ��ة العام ��ة يف قراره ��ا  234/67ب ��اء ،الت ��ي يحيل �إليه ��ا �أي�ض ًا هذا القان � ُ
ح�سب االقت�ضاء.

املادة  -1العنوان
قانون الأ�سلحة النارية و�أجزائها
يج ��وز �أن ُي�س َّم ��ى ه ��ذا
�وان القانون ،مث ًال ُ
القانون [يُدرَج عن � ُ
ُ
ُ
ا�سم الدولة] [تُد َرج �سنة اعتماده].
ومك ِّوناتها والذخرية] لـ[يُدرَج ُ
التعليق
إدراج ه ��ذا احلك ��م و�صياغ ُت ��ه عل ��ى النظ ��ام القان ��وين الوطن ��ي وينبغ ��ي تكييف ��ه تبع ًا
يتوق ��ف � ُ
لذل ��ك .وت�صب ��ح ه ��ذه امل ��ادة زائ ��دة يف ح ��ال وج ��ود قان ��ون �آخر م�ستق ��ل َي�ص� � ُدر مبوجبه هذا
القان ��ون اخلا� ��ص ب�صن ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا
�وان القان ��ون �ضم ��ن قان ��ون الإ�ص ��دار.
ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة .ويف تل ��ك احلال ��ةُ ،يذ َك ��ر عن � ُ
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2326الرقم .39574
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 2قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

ومن �أمثلة عناوين هذا القانون ما يلي:
• قانون الأ�سلحة والذخرية
• قانون الأ�سلحة النارية
• قانون الأ�سلحة

املادة  -2بدء النفاذ
اخليار 1
يبد أ� ُ
نفاذ هذا القانون يف [يُدرَج التاريخُ ].
اخليار 2
يب ��د�أ نف � ُ
ا�سم
�اذ ه ��ذا القانون بعد انق�ضاء [...يوم ًا�/أيام] على ن�شره ر�سم ًّيا يف [يُدرَج ُ
اجلريدة الر�سمية �أو ما يعادلها].
التعليق
ينبغ ��ي لل ��دول اتب ��ا ُع �إجراءاتها الت�شريعية التي ِّ
ُ
تكييف هذه املادة من
تنظم بد َء النفاذ؛ وينبغي
نظام
خ�ص �أح ُدهما َ
القانون النموذجي تبع ًا لذلكُّ .
وتن�ص املاد ُة احلالية على خيارين بديلني َي ُّ
نظام القانون الأنغلو�سك�سوين.
القانون املدين والآخ ُر َ

املادة  -3الأغرا�ض العامة والتطبيق
أغرا�ض هذا القانون هي:
ُ � 	-1
(�أ) من ُع �صنعِ الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة
غري م�شروعة ومكافح ُتهما والق�ضا ُء عليهما؛
�ان التحقي ��قِ يف اجلرائ ��م املن�صو� ��ص عليه ��ا يف ه ��ذا القان ��ون ومالحق ِة
(ب) �ضم � ُ
مرتكبيها؛
(ج) ت�شجي� � ُع التع ��اون عل ��ى ال�صعيدين الوطن ��ي والدويل وت�سهي ُله وتعزيزُه من �أجل
حتقيق هذه الأهداف.

التعليق
امل�صدر :املادة  2والفقرة  1من املادة  4من الربوتوكول.
بالإ�ضافة �إىل الأحكام العامة املتعلقة بعنوان القانون وبدء نفاذه ،قد يكون من املالئم يف بع�ض
أغرا�ض العامة للقان ��ون وتطبيقه .وينبغي �أن يكون
إدراج أ�ح ��كام تتن ��اول ال َ
الوالي ��ات الق�ضائي ��ة � ُ
ً
القان ��ون الوطن ��ي املتعل ��ق بالأ�سلحة النارية �شام�ل�ا مبا فيه الكفاية ملنع ومكافحة �صنع الأ�سلحة
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الناري ��ة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروع ��ة .وهذا ين�سجم مع املق َّرر  6/4ال�صادر عن م�ؤمتر
الأط ��راف يف اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ،الذي يحثُّ الدولَ
الأع�ضاء على �أن تعزِّ ز ت�شريعا ِتها الوطني َة على نحو متَّ�سق مع الربوتوكول.
وينح�صر انطباقُ بروتوكول الأ�سلحة النارية ،مبوجب املادة  4منه ،يف منع اجلرائم ذات
الطابع العابر للحدود الوطنية التي تكون جماعة �إجرامية َّ
منظمة �ضالعة فيها ،والتح ِّري عنها
ً
ومالحق ��ة مرتكبيه ��ا .ورغ ��م ذلك ،فهذه املقت�ضيات لي�ست ج ��زءا من تعريف اجلرائم املحددة
املن�صو�ص عليها يف املادة  5من الربوتوكول؛ وينبغي �أن تجُ َّرم تلك الأفعالُ يف القوانني الوطنية
ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن طابعها العابر للحدود الوطنية �أو عن �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
منظمة فيها
()2
(انظر الفقرة  2من املادة  34من االتفاقية).

ُ�ص عليه هو خالف ًا لذلك ،على جميع
 -2ت�سري � ُ
أحكام هذا القانون ،با�ستثناء ما َين ُّ
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية امل َّتجر بها.

التعليق
تن� ُّ��ص الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  4م ��ن الربوتوكول على �أنه ال ينطب ��ق على ال�صفقات من دولة �إىل
�أخرى �أو على عمليات النقل بني الدول يف احلاالت التي يكون من �ش�أن تطبيق الربوتوكول فيها
مي�س بحق دولة طرف يف اتخاذ �إجراءات حر�ص ًا على م�صلحة الأمن الوطني مبا يتَّ�سق مع
�أن َّ
ميثاق الأمم املتحدة .ويو�ضح الدليل الت�شريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية
املكمل التفاقية الأمم املتحدة
و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعةِّ ،
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية("( )3الدليل الت�شريعي") � َّأن عبارة "ال�صفقات من دولة
ِ
ال�صفقات
�إىل �أخرى" ال ت�شري �إال �إىل ال�صفقات التي تقوم بها الدولة ب�صفتها ال�سيادية وتَ�ستبعد
التي تقوم بها الدولة ب�صفتها التجارية (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)64
وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن "معاهدة جتارة الأ�سلحة" ت�شري �أي�ض ًا يف ديباجتها �إىل "�ضرورة
من ��ع االجت ��ار غ�ي�ر امل�ش ��روع بالأ�سلحة التقليديةوالق�ضاء عليه ،ومن ��ع ت�سريبها �إىل ال�سوق غري
امل�شروع ��ة،�أو بغر� ��ض ا�ستخدامه ��ا يف �آخر املطاف ب�ص ��ورة غري م�أذون بها ومن قبل �أ�شخا�ص
غري م�أذون لهم با�ستخدامها ،مبا يف ذلك ا�ستخدامها الرتكاب �أعمال �إرهابية"� .إ َّال � َّأن معاهدة
جتارة الأ�سلحة ت�سري ،خالف ًا لربوتوكول الأ�سلحة النارية ،على كل ال�صفقات املتعلقة بالأ�سلحة
التقليدي ��ة با�ستثن ��اء الأ�سلح ��ة الت ��ي تنقلها الدولة نق�ل ً�ا دول ًّيا من �أج ��ل ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا
يخ�صها هي (الفقرة  3من املادة .)2

( )2املرجع نف�سه ،املجلَّد  ،2225الرقم .39574
( )3من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.05.V.2اجلزء الرابع.

الف�صل الثاني -التعاريف
التعليق
 -1لي�س هناك �إلزا ٌم بتعريف امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الربوتوكول يف القانون الداخلي،
تعاريف ت�شريعي ٍة �أو تعدي َلها
رغم � َّأن الهيئات الت�شريعية الوطنية قد ترى من ال�ضروري اعتما َد
َ
ل�ضمان انطباق املتطلبات الت�شريعية الأخرى على جميع جوانب املو�ضوع املح ّدد يف الربوتوكول.
وال يحت ��وي الف�ص ��ل الث ��اين �إ َّال عل ��ى تعاريف امل�صطلحات التي تخ�ص على وجه التحديد
نظم مراقبة الأ�سلحة النارية� .إ َّال � َّأن بع�ض تلك امل�صطلحات ال يقت�صر ا�ستخدامها ح�صري ًا على
َ
الأ�سلح ��ة الناري ��ة (مثل "م�ص ��ادرة املوجودات" �أو "جتميد املوجودات" �أو "حجز املوجودات")؛
ومن ثم يكون �إدراجها يف القوانني الوطنية العامة � َ
أف�ضل من �إدراجها يف قانون يخ�ص الأ�سلحة
ً
الناري ��ة نظ ��ر ًا الت�س ��اع نط ��اق انطباقه ��ا .و�إذا كان ��ت تل ��ك امل�صطلحات مدرجة فع�ل�ا ،فينبغي
للم�شرع�ي�ن �أن ي�ستعر�ضوه ��ا ويكفل ��وا �إمكاني ��ة تطبيقها �أي�ض ًا يف احل ��االت التي تخ�ص الأ�سلحة
الناري ��ة حتدي ��د ًا� .أما امل�صطلحات العامة (مثل "التواط� ��ؤ" ،و"امل�ساعدة والتحري�ض" ،وما �إىل
ذل ��ك) فه ��ي لي�س ��ت مدرج� � ًة يف ه ��ذا القانون النموذجي ،ل َّأن من املفرت� ��ض �أن تكون واردة من
ُ
قبل يف القوانني الوطنية.
وينبغ ��ي �أن تُ�ست َم� � َّد التعاري ��ف كلما �أمكن من الربوتوكول واالتفاقية الأم و�سائر ال�صكوك
تعاريف للم�صطلحات الواردة يف هذا
َ
الدولي ��ة القائم ��ة .وينبغ ��ي ،يف حال و�ضع الدول م ��ن قبلُ
القان ��ون النموذج ��ي� ،إع ��اد ُة النظر فيها لكفالة مالءمة التعاريف القائمة لهذا القانون .وينبغي
تعديل القانون الوطني �إذا كان ال يت�ض َّمن التعاريف ال�ضرورية .وقد تختار الدول اعتماد تدابري
�أك�ث�ر �صرام ��ة م ��ن التداب�ي�ر املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول �أو �س � ّ�ن ت�شريعات تتناول الأ�سلحة
على نطاق �أو�سع .ومع ذلك ،ي�ستح�سن ب�صفة عامة �أن تعتمد الدول تعاريف تتفق مع االتفاقية
والربوتوك ��ول م ��ن �أج ��ل تي�سري التعاون مع الدول الأخ ��رى ق�صد التحري عن الأن�شطة املندرجة
داخل نطاق االتفاقية وبروتوكولها� ،أو املالحقة ب�ش�أنها �أو غري ذلك من الإجراءات املتعلقة بها
وكفالة االمتثال ملختلف مقت�ضيات التعاون الدويل.
إدراج ف�صل عن التعاريف يف القانون� ،إ ّما يف بدايته
َّ
ويف�ضل يف بع�ض الواليات الق�ضائية � ُ
�أو نهايته .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية الأخرى ،حتتوي املدونة اجلنائية �أو القانون اجلنائي على
التعاريف ،ويف كلتا احلالتني ميكن �إدراج التعاريف املذكورة �أدناه جزئي ًا �أو
ف�صل عام يت�ض ّمن
َ
امل�ستح�سن َ
ترك �أمر التف�سري للمحاكم.
كلي ًا .ويف بع�ض احلاالت ،قد ترى بع�ض الدول � َّأن من
َ
جرائم جنائي ًة ،لعله يجدر النظر
يخ�ص ت�ضمني هذا الف�صل م�صطلحات ملا ُي�ش ِّكل
َ
وفيما ُّ
يف تفاوت املمار�سات القائمة يف هذا ال�صدد .ففي بع�ض النظم القانونية (خا�صة نظام القانون
بع�ضها �أو كلُّها ،يف مادة منف�صلة من القانون تت�ض َّمن
أركان اجلرميةُ ،
الأنغلو�سك�سوين) تُ�شرح � ُ
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النهج؛ حيث يع ِّرف يف املادة ( 3ا�ستخدام
التعاريف .ويتبع بروتوكول الأ�سلحة النارية �أي�ض ًا هذا َ
امل�صطلحات) ال�سلوكني الإجراميني املتمثلني يف "ال�صنع غري امل�شروع" و"االجتار غري امل�شروع"،
ث ��م َي�ستخ ��دم الت�سميت�ي�ن املع َّرفت�ي�ن يف ت�سمية هاتني اجلرميت�ي�ن وين�شئ يف مادة منف�صلة ،هي
املادة  ،5التزام ًا بتجرمي هذين ال�سلوكني من خالل جمرد الإ�شارة �إىل هاتني الت�سميتني .وبهذه
الطريق ��ة تك ��ون جرميت ��ا ال�صنع غري امل�شروع واالجتار غري امل�شروع مو�صوفتني على نحو وا�ضح
تو�ضيح كل �أركان اجلرمية
ف�ضل عاد ًة
وملزم يف املادة � .3إ َّال � َّأن امل�شرع ،يف نظم قانونية �أخرىُ ،ي ِّ
َ
داخ ��ل احلك ��م التجرمي ��ي ذاتهْ � .أي � َّأن كلتا املمار�ست�ي�ن ممكنتان و�شائعتان يف العرف القانوين
املتبع يف بلدان كثرية .وعند تنفيذ بروتوكول الأ�سلحة النارية يجوز �أي�ض ًا للم�شرعني الوطنيني
�أن ي�أخ ��ذوا بالنه ��ج الث ��اين .وبذلك ُيع�ِّب� ررِّ القانون النموذجي عن كلت ��ا املمار�ستني ال�صياغيتني
القانونيتني املتبعتني عاد ًة يف نظامي القانون الأنغلو�سك�سوين والقانون املدين ،ح�سب االقت�ضاء؛
وذلك هنا �أي�ض ًا على هيئة خيارين �صياغيني بديلني هما اخليار  1واخليار .2

املادة  -4التعاريف
 -1ي�ؤخذ بالتعاريف التالية يف هذا القانون:
�ات الكاملة ،مب ��ا يف ذلك [ ُت ��د َرج املك ِّونات
(�أ) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "الذخ�ي�رة" الطلق � ُ
الت ��ي تخ�ض ��ع ل�ل��إذن �أو التنظي ��م القانوين مبوجب الت�شريعات الوطني ��ة القائمة ،مثل ظرف
اخلرطو�ش ��ة وال�شعيل ��ة (الكب�سول ��ة) وامل�سحوق الدا�سر والر�صا�ص ��ة واملقذوف] التي تُ�ستعمل
يف �سالح ناري؛

التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ج) من املادة  3من الربوتوكول.
ي�شم ��ل تعري ��ف "الذخرية" ال ��وارد يف الربوتوكول جميع �أنواع الذخرية التامة ال�صنع واملجمعة،
مب ��ا يف ذل ��ك مك ِّوناته ��ا ،حينما تكون هذه املك ِّونات نف�سها خا�ضعة للإذن/التنظيم الرقابي من
الدول ��ة�" :شريط ��ة �أن تك ��ون هذه املك ِّونات نف�سه ��ا خا�ضعة للرتخي�ص/للإذن يف الدولة الطرف
املعنية" (انظر الفقرة الفرعية (ج) من املادة .)3
وي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول فر�ض قدر ُمع�َّي� ننَّ من التنظيم الرقابي على مك ِّونات الذخرية لأنه
ميك ��ن نقله ��ا ب�سهول ��ة لتجميعه ��ا يف نقط ��ة الو�صول .غ�ي�ر � َّأن بع�ض الدول جت ��د � َّأن هذا العبء
التنظيمي كبري ج ًّدا وتتجنب و�ضع لوائح تنظيمية ت�سري على جميع املك ِّونات ،وت ِ
ُق�صر بالتايل
تل ��ك اللوائ � َ�ح عل ��ى اخلراطي� ��ش املجمع ��ة فق ��ط .كما قد يكون ل ��دى بع�ض ال ��دول فعال تعريفٌ
لـ" املتفجرات" يف ت�شريعاتها الوطنية ،ب�سبب م�شاركتها يف �صك من ال�صكوك الإقليمية املتعلقة
بالأ�سلح ��ة الناري ��ة (عل ��ى �سبيل املثال ،اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية
والذخائر واملتفجرات واملواد الأخرى ذات ال�صلة واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة) ومن ثم
قد تكون �أخ�ضعت للتنظيم بالفعل ال�شعيلة والدا�سر �أو و�ضعت عليهما قيودا ب�صفتهما من املواد
املتفجرة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرات .)54-52

(ب) ُيق�صد بتعبري "ال�سالح الناري العتيق" ك ُّل �سالح ناري �صنع خالل عام 1899
�أو قبل هذا العام؛
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التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3من الربوتوكول.
ين�ص الربوتوكول على �ضرورة تعريف الأ�سلحة النارية العتيقة ومناذجها املقلدة وفق ًا للقانون
الداخلي .غري �أنه ال يجوز "يف �أية حال �أن ت�شمل الأ�سلحة النارية العتيقة �أ�سلحة نارية ُ�صنعت
بع ��د ع ��ام ْ � ."1899أي أ�ن ��ه يجوز للم�شرعني الوطني�ي�ن الإبقا ُء على تعريف يختلف عن التعريف
انتقا�ص
املق�ت�رح يف ه ��ذا الن� ��ص �أو الأخ ��ذُ مبث ��ل هذا التعريف املختلف دون �أن يك ��ون يف ذلك
ٌ
الحرتامهم احل َّد الزمني الذي يفر�ضه الربوتوكول.

الكيان الذي يعمل و�سيط ًا بني الأطراف
ال�شخ�ص �أو
ُيق�صد بتعبري "�سم�سار"
(ج)
ُ
ُ
إبرام �صفقات حمتملة للأ�سلحة النارية يف مقابل � ِّأي �شكل من املنفعة،
املعنية و ُيرتِّب �أو ي�س ِّهل � َ
�سواء كانت مالي ًة �أو غ َري ذلك؛

التعليق
ويقدم تقري ُر فريق اخلرباء
ال يع� � ِّرف الربوتوك ��ول م�صطلح ��ي "�سم�سار" و"�أن�شطة ال�سم�سرة"ِّ .
احلكوميني ،الذي �أن�شئ عمال بقرار اجلمعية العامة  81/60للنظر يف اتخاذ مزيد من اخلطوات
لتعزي ��ز التع ��اون ال ��دويل عل ��ى من ��ع ال�سم�سرة غري امل�شروع ��ة يف الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة
بع�ض التوجيهات املفيدة يف هذا
اخلفيفة ومكافحتها والق�ضاء عليها ( A/62/163وَ ،)Corr.1
ال�ش�أن .ويف غياب تعريف متفق عليه دول ًّيا لتعبري "�سم�سار" ،فقد ا�ستُمد التعريف احلايل من
تقرير فريق اخلرباء احلكوميني عن ال�سم�سرة.

(د) ُيق�صد بتعبري "�أن�شطة ال�سم�سرة":
ُ
العمل على ا�ستك�شاف الفر�ص التجارية لواحد �أو �أكرث من الأطراف يف �صفقة
‘’1
للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية؛
ُ
الربط ما بني الأطراف املعنية يف �صفقة للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
‘’2
والذخرية؛
‘ ’3م�ساع ��د ُة الأط ��راف يف اق�ت�راح م ��ا ميكن �أن ُي َربم بينها م ��ن اتفاقات �أو عقود
متعلقة بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية �أو يف ترتيبها �أو ت�سهيلها؛
‘ ’4م�ساع ��د ُة الأط ��راف يف �صفقة للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
يف احل�صول على الوثائق الالزمة؛
‘ ’5م�ساع ��د ُة الأط ��راف يف �صفقة للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
يف ترتيب املدفوعات الالزمة.

التعليق
امل�ص ��در :ا�س ُتم ��د ه ��ذا التعريف م ��ن تقرير فريق اخلرباء احلكومي�ي�ن عن ال�سم�سرة
( A/62/163و ،Corr.1الفقرة .)9
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ير ِّكز هذا التعريف املقرتح على �أن�شطة ال�سم�سار املبا�شرة وال ي�شمل الأن�شط َة املرتبطة
ارتباطا وثيقا بها والتي ميكن �أن ي�س ِّه َلها ال�سما�سر ُة يف �إطار عملية ترتيب �أو ت�سهيل
م ��ا ق ��د ُي�ب�رم م ��ن �صفقات ،و�إن كانوا ال يقوم ��ون بها مبا�شرة .وميكن �أن ي�شمل ذلك،
َ
على �سبيل املثالَ ،
والتمويل والت�أم َني (تتناول الفقرة
والتخزين
و�شحن الب�ضائع
النقل
َ
َ
 10من التقرير املتعلق بال�سم�سرة "الأن�شطة املرتبطة ارتباطا وثيقا بال�سم�سرة" بقدر
ُ
ال�ضوابط على �أن�شطة هذه اجلهات الفاعلة غري
من التف�صيل) .وب�صفة عامة ،تُط َّبق
املبا�شرة (مثل امل�صارف �أو �شركات الت�أمني �أو النقل) من خالل � ِ
رقابي
آليات
ٍ
تنظيم ٍّ
ونظم ت�شريعي ٍة منف�صل ٍة .ومع ذلك ،ميكن � ْأن تختار ُ
الدول و�ض َع تعريف �أو�سع لأن�شطة
ٍ
إدراج الأن�شطة املذكورة �أعاله املرتبطة بها ارتباطا وثيقا.
�
و
ال�سم�سرة
َ
(ﻫ) ُيق�صد بتعبري "امل�صادرة" ،التي ت�شمل احلجزَ حيثما انطبق ،التجري ُد النهائي
من املمتلكات مبوجب �أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛

التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ز) من املادة  2من االتفاقية.
انظر التعليق التمهيدي على الف�صل الثاين .وينبغي من الناحية املثالية عدم �إدراج تعريف هذا
امل�صطل ��ح يف قان ��ون خا� ��ص بالأ�سلحة النارية و�إمنا ينبغ ��ي �إدراجه ،عند االقت�ضاء ،يف القانون
الوطني العام لكل بلد� .إال �أنه ينبغي للم�شرعني الوطنيني �أن يكفلوا انطباقَ تلك التدابري �أي�ض ًا
على احلاالت املتعلقة بالأ�سلحة النارية.

اخليار 1
(و) ُيق�صد بتعبري "ال�سالح الناري ّ
املعطل" ال�سالح الناري الذي مت تعطيله؛
التعليق
ُ
مبادئ التعطيل يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  9من الربوتوكول.
امل�صدر :تبينَّ
وال يك ��ون تعري ��ف "ال�س�ل�اح الن ��اري ّ
املعطل" مهما و�ضروريا �إال �إذا ج ��رى التمييز بني الأ�سلحة
املعطلة والأ�سلحة النارية امل�شغلةْ � ،أي �إذا مل تعترب الدولة ال�سالح الناري ّ
النارية ّ
املعطل �سالحا
ناريا يف قانونها/قوانينها املنظم(ة) للأ�سلحة النارية.
ويف بع� ��ض الوالي ��ات الق�ضائية ،تُ�ستخ ��دم عبارة "جعل [ال�سالح] غري قابل ب�صفة دائمة
للت�شغيل" بدل عبارة " ّ
معطل".

اخليار 2
(و) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "الأ�سلحة النارية املعطلة" الأ�شياء التي تطابق تعريف ال�سالح
الن ��اري ال ��ذي ُجع ��ل غري قابل ب�صفة دائمة لال�ستخدام بفعل التعطيل ،مع كفالة جعل جميع
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الأج ��زاء الأ�سا�سي ��ة م ��ن ال�سالح الناري غري قابلة ب�صف ��ة دائمة للت�شغيل وغري قابلة ب�صفة
دائمة للنزع �أو التبديل �أو التعديل على نحو من �ش�أنه �أن ي�سمح ب�إعادة ت�شغيل ال�سالح الناري
ب� ِّأي طريقة من الطرائق؛

التعليق
امل�ص ��در :الفق ��رة الفرعي ��ة (ب) ‘�( ’1أ) م ��ن املادة  13من توجيه الربمل ��ان الأوروبي وجمل�س
املعدل لتوجيه املجل�س رقم  91/477/EECب�ش�أن مراقبة اقتناء
االحتاد الأوروبي ِّ 2008/51/EC
الأ�سلح ��ة وحيازته ��ا .وي ��رد التعري ��ف نف�سه يف الفقرة  5من املادة  2من الئحة االحتاد الأوروبي
رقم : 2012/258
" ُيق�صد بتعبري ‘الأ�سلحة النارية املعطلة’ الأ�شياء التي تطابق على نحو �آخر تعريف ال�سالح
الناري الذي ُجعل غري قابل ب�صفة دائمة لال�ستخدام بفعل التعطيل ،مع كفالة جعل جميع
الأجزاء الأ�سا�سية من ال�سالح الناري غري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل وغري قابلة ب�صفة
دائم ��ة للن ��زع �أو التبدي ��ل �أو التعدي ��ل على نحو من �ش�أنه �أن ي�سم ��ح ب�إعادة ت�شغيل ال�سالح
الناري ب� ِّأي طريقة من الطرائق.
وتتخ ��ذ ال ��دول الأع�ض ��اء ترتيب ��ات تكفل قي ��ام �سلطة خمت�صة بالتحقق م ��ن هذه التدابري
التعطيلية .وعلى الدول الأع�ضاء �أن ت�شرتط ،يف �سياق هذا التحقق� ،إ�صدا َر �شهادة �أو بيان
يفيد بتعطيل ال�سالح الناري �أو و�ض َع عالمة وا�ضحة على ال�سالح الناري تدل على تعطيله".
وتع ِّرف الالئح ُة نف�سها (يف الفقرة  3من املادة " )2املك ِّونات الأ�سا�سية" ب�أنها "�آلية غلق ال�سالح
الناري وخزانته وما�سورته التي تُد َرج ،باعتبارها �أ�شياء منف�صلة ،يف فئة الأ�سلحة النارية التي
ُر ِّكبت فيها �أو التي يعتزم تركيبها فيها".

امل�صدر" كل �شخ�ص م�شتغل بت�صدير الأ�سلحة النارية و�أجزائها
(ز) ُيق�صد بتعبري " ِّ
ومك ِّوناتها والذخرية �أو �إر�سالها من �إقليم دولة �إىل �إقليم دولة �أخرى؛

التعليق
تقرتح الئحة االحتاد الأوروبي ( 2012/258يف الفقرة  8من املادة  )2تعريف ًا �أ�ضيق نطاق ًا ين�ص
يقدم ،ه ��و بنف�سه �أو �شخ�ص ينوب
عل ��ى � َّأن "امل�ص � ِّ�در" ه ��و "� ُّأي �شخ� ��ص م�ستقر داخل االحتاد ِّ
ال�شخ�ص الذي يكون لديه ،وقت قبول �إقرار الت�صدير،
عن ��ه� ،إق ��را َر ت�صدي ��رٍ ؛ � ْأي بعبارة �أخرى
ُ
َ
عق� � ٌد م ��ع املر�س ��ل �إلي ��ه يف البل ��د الثالث وميلك �صالحي� �ة تقرير �إر�سال ال�سلع ��ة خارج املنطقة
اجلمركية لالحتاد".

(ح) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "ال�س�ل�اح الناري" � ُّأي �سالح حممول ذي َ�س َبطانة يطلق� ،أو هو
م�ص ّمم� ،أو ميكن حتويله ب�سهولة ،ليطلق طلقة �أو ر�صا�صة �أو مقذوفا �آخر بفعل مادة متفجرة،
با�ستثناء الأ�سلحة النارية العتيقة �أو مناذجها املقلدة؛
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التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3من الربوتوكول.
�سيكون تعريف "ال�سالح الناري" عن�صرا حا�سما يف التنفيذ الداخلي للت�شريع .ويتوقع �أن يكون
هناك �أ�صال لدى دول عديدة تعريف قانوين داخلي واحد �أو �أكرث لهذا امل�صطلح .ويتعني على
الدول التي لي�س لديها تعريف يف القانون الداخلي �أن تُد َرج تعريفا يتفق على الأقل مع التعريف
ال ��وارد يف الربوتوك ��ول م ��ن �أج ��ل عدة �أمور ،منها �ضمان تطبيق خمتلف �أ�شكال التعاون مبوجب
الربوتوكول واالتفاقية (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرتان  34و.)35
وق ��د اع ُتم ��د يف بع� ��ض ال�صك ��وك العاملية والإقليمي ��ة وكذلك بع� ��ض الت�شريعات الوطنية
�وك على الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلح ��ة اخلفيفة .وت�شمل
نط ��ا ٌق �أو�س ��ع حي ��ث تنطبق تلك ال�صك � ُ
تلك ال�صكوك ،على �سبيل املثال ،برنامج عمل الأمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري امل�شروع
بالأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة ب ��كل جوانبه ومكافح ��ة ذلك االجت ��ار والق�ضاء عليه
(اخت�ص ��ار ًا "برنام ��ج العم ��ل") ،وال�ص ��ك الدويل الذي مي ّكن الدول م ��ن التع ّرف على الأ�سلحة
ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة غ�ي�ر امل�شروعة وتعقّبها يف الوقت املنا�س ��ب وبطريقة يع ّول عليها
(اخت�ص ��ار ًا "�ص ��ك التعق ��ب الدويل") (الفقرة  ،)4واتفاقي ��ة اجلماعة االقت�صادية لدول غرب
�أفريقي ��ا ب�ش� ��أن الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة ،والذخ�ي�رة وما يت�صل به ��ا من مواد
(امل ��ادة  ،)1وبروتوك ��ول نريوب ��ي ب�ش� ��أن منع الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلح ��ة اخلفيفة يف منطقة
البح�ي�رات العظم ��ى والق ��رن الأفريقي ومراقبتها واحلد منها (املادة  .)1وت�شري �صكوك �أخرى
�إىل الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها واملتفجرات والذخرية مثل بروتوكول الأ�سلحة النارية
واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد الأخرى
ذات ال�صل ��ة واالجت ��ار به ��ا ب�ص ��ورة غري م�شروعة (اخت�ص ��ار ًا" :اتفاقية البل ��دان الأمريكية")
وبروتوكول مراقبة الأ�سلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات ال�صلة يف منطقة اجلماعة
الإمنائية للجنوب الأفريقي .وينبغي �أن تكون الدول التي �سبق لها �أن تبنت قوان َني وطني ًة بناء
على تعريف مل�صطلح "الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة" على علم بالفوارق و�أن تتكيف مع
ذلك عند �صياغة ت�شريعاتها الوطنية با�ستخدام هذا القانون النموذجي.
وتن�ص املادة  2من معاهدة جتارة الأ�سلحة على ما يلي:
"تنطبق هذه املعاهدة على كل الأ�سلحة التقليدية التي تقع �ضمن الفئات التالية:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)
(و)
(ز)
(ح)

دبابات القتال؛ 
مركبات القتال املدرعة؛ 
منظومات املدفعية من العيار الكبري؛ 
الطائرات املقاتلة؛ 
طائرات الهليكوبرت الهجومية؛ 
ال�سفن احلربية؛ 
القذائف و�أجهزة �إطالق القذائف؛ 
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة.

وال تع� � ِّرف املعاه ��د ُة الأ�سلح� � َة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيف ��ة و�إمنا ت�ستخدم تعابري متفق ًا
عليها بالفعل م�ستمد ًة من �صكوك �أخرى؛ منها بروتوكول الأ�سلحة النارية وبرنامج العمل
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و�ص ��ك التعق ��ب ال ��دويل .كما تغطي معاهدة جتارة الأ�سلحة الأجزا َء واملك ِّونات والذخري َة
(املادتان  3و".)4

التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (و) من املادة  2من االتفاقية.

(ط) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "امل�ستورد" ك ُّل من ي�شتغ ��ل ب�أعمال ا�سترياد �أو جلب الأ�سلحة
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية من �إقليم دولة �إىل �إقليم دولة �أخرى؛
اخليار 1
[(ي) ُيق�صد بتعبري "ال�صنع غري امل�شروع" �صن ُع �أو جتمي ُع �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها
ومكوناتها �أو ذخري ٍة:
‘ ’1من �أجزاء ومك ّونات م َّتجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛
‘ ’2بدون ترخي�ص �أو �إذن من ال�سلطة املخت�صة يف الدولة التي يجري فيها ال�صنع
�أو التجميع؛
بدون و�سم الأ�سلحة النارية بعالمات وقت �صنعها ،وفق ًا للقانون؛]
‘’3
اخليار 2
ُ
[(ك) ُيق�صد بتعبري "ال�صنع غري امل�شروع"
ال�سلوك غري امل�شروع امل�شار �إليه يف تو�صيف
اجلرمية اجلنائية التي حددتها املواد  33-31من هذا القانون].
التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (د) من املادة  3من الربوتوكول.
إدراج
كما جاء يف التعليق على الف�صل الثاين قد يلزم �أو ال يلزم ،تبع ًا للنظام القانوين املعنيُ � ،
ه ��ذا امل�صطل ��ح يف ه ��ذه املادة .وميكن للم�شرعني الوطني�ي�ن �أن يختاروا �أحد النهجني التاليني:
إدراج تعريف �إ�ضافي يف
إدراج تو�صيف للجرائم يف الأحكام التجرميية ال يلزم � ُ
عند اختيارهم � َ
باب �آخر من �أبواب القانون؛ �أما عند اختيارهم الإبقا َء على تعريف منف�صل ،فيجب �أن يكفلوا
احتوا َء ذلك التعريف على كل العنا�صر املك ِّونة لل�سلوك الذي يعتزمون جتر َميه.
لكن يف بع�ض احلاالت قد يظل امل�شرعون يف النظم التي ت�أخذ بالقانون املدين يعتربون
من املالئم الإبقا َء على تعريف موازٍ للم�صطلح الذي ي�ش ِّكل اجلرمي َة �أي�ض ًا يف جزء منف�صل من
يج�سد تعريفا م�صطلحي "ال�صنع غري امل�شروع"
قانونهم .ومن املهم ج ًّدا يف هذه احلاالت �أن ِّ
و"االجتار غري امل�شروع" الواردان يف املادة  4هذه جت�سيد ًا دقيق ًا التعريفني الواردين يف احلكمني
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التجرمييني املناظرين .وميكن �أي�ض ًا ،كبديل ،القيام بذلك عن طريق ت�ضمني امل�صطلح �إ�شار ًة
مبا�شرة �إىل احلكم التجرميي املناظر؛ وذلك مث ًال على النحو التايل:
ُ
ال�سلوك غ�ي�ر امل�شروع امل�ش ��ار �إليه يف تو�صيف
" ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر ‘ال�صن ��ع غ�ي�ر امل�شروع’
اجلرمية املحددة يف املادة  30وما بعدها".

اخليار 1
[(ك) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "االجت ��ار غري امل�شروع" ا�ست�ي�را ُد الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية �أو ت�صديرها �أو اقتنا�ؤها �أو بيعها �أو ت�سليمها �أو حتريكها �أو نقلها من
�إقليم دولة �أو عربه �إىل �إقليم دولة �أخرى �إذا كان � ٌّأي من الدولتني املعنيتني ال ت�أذن با�سترياد
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية �أو اقتنائها �أو بيعها �أو ت�سليمها �أو حتريكها
�أو نقلها �أو �إذا كانت الأ�سلحة النارية غري مو�سومة بعالمات وفق ًا للقانون؛]

اخليار 2
ُ
[(ك) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "االجت ��ار غري امل�ش ��روع"
ال�سلوك غري امل�ش ��روع امل�شار �إليه يف
تو�صيف اجلرائم املحددة يف املادتني  34و 35من هذا القانون].
التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3من الربوتوكول.
انظر التعليق على الفقرة (ي) من املادة .4

(ل) يتمث ��ل "الت�صني ��ع" يف تطوير الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
و�إنتاجها [وهند�ستها عك�سيا] وجتميعها و�إنتاجها مبوجب ترخي�ص وكذلك يف حتويل �أو تبديل
�شيء [لي�س �سالحا ناريا] �إىل �سالح ناري [و�إعادة ت�شغيل �سالح َّ
معطل]؛

التعليق
امل�ص ��در :يع� � ِّرف الربوتوك ��ول "ال�صن ��ع غري امل�ش ��روع" لكنه ال يع ِّرف م�صطل ��ح "ال�صنع" .وقد
ا�س ُتم ��د التعري ��ف ال ��وارد يف هذا القانون النموذجي من تعريف "ال�صنع" الذي يت�ض َّمنه املرفق
الأول م ��ن تقري ��ر فري ��ق اخل�ب�راء احلكومي�ي�ن املُن�ش�أ عم�ل�ا بقرار اجلمعية العام ��ة  54/54تاء
( .)A/CONF.192/2والن�ص الوارد بني معقوفتني لي�س جزءا من التعريف الأ�صلي.
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ومبوجب الربوتوكول ،يتعني على الدول الأطراف التي ال تعترب الأ�سلحة النارية َّ
املعطلة "�أ�سلح ًة
ناري ��ة" �أن تتخ ��ذ التداب�ي�ر ال�ضرورية ملنع إ�ع ��ادة ت�شغيلها .ولهذا ،ال يكون �إدراج عبارة "و�إعادة
ت�شغي ��ل �س�ل�اح ّ
معط ��ل" �ضروري ��ا �إال �إذا كان ��ت للدول ��ة معاي ُري تعطيلٍ ال تَ�ستل ��زم َ
جعل الأ�سلحة
الناري ��ة ّ
املعطل ��ة غ�ي�ر قابل ��ة ب�صف ��ة دائمة للت�شغي ��ل ،وال تَ�ستبعد �إعاد َة ت�شغي ��ل ال�سالح الناري
املعطل.

(م) ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "الأجزاء واملك ِّون ��ات" � ُّأي عن�صر �أو عن�صر ا�ستبدال ،م�ص ّم ٌم
ال�س َبطانة ،والهيكل �أو علبة املغالق،
أ�سا�سي لت�شغيله ،مبا يف ذلك َ
خ�صي�ص� � ًا ل�س�ل�اح ن ��اري و� ٌّ
واملزلق �أو الأ�سطوانة ،واملغالق �أو كتلة املغالق ،و� ُّأي جهاز م�ص َّمم �أو مع َّدل خلف�ض ال�صوت
الذي يحدثه الرمي ب�سالح ناري؛

التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ب) من املادة  3من الربوتوكول.

�شخ�ص اعتباري؛
�شخ�ص طبيعي �أو
ُيق�صد بتعبري "�شخ�ص"
(ن)
ٌ
ٌ
(�س) ُيق�صد بتعبري "�إعادة الت�شغيل" عملي ُة ا�سرتجاع قدرة �سالح ناري معطل على
العمل ك�سالح ناري م�شغل؛

التعليق
ين� ��ص الربوتوك ��ول بو�ض ��وح على � َّأن �أحد مب ��ادئ التعطيل يتمثل يف وجوب "جعل جميع الأجزاء
الأ�سا�سي ��ة م ��ن ال�س�ل�اح الناري املعطل غري قابلة ب�صف ��ة دائمة للت�شغيل" بحيث ال ميكن �إعادة
ت�شغيل ال�سالح الناري؛ ويتعني على الدول الأطراف التي ال تعترب ال�سالح الناري ّ
املعطل "�سالحا
ناري ��ا" �أن تتخ ��ذ التداب�ي�ر الالزم ��ة ملنع إ�ع ��ادة ت�شغيله (الفقرة الفرعي ��ة (�أ) من املادة  9من
ن�ص ،يف البلدان التي ت�سمح فيها معايري التعطيل ب�إعادة
الربوتوك ��ول) .وم ��ع ذل ��ك ،ينبغي � ْأن ُي َّ
ت�شغي ��ل �س�ل�اح ن ��اري ّ
معط ��ل لي�صبح �سالحا ناري ��ا م�شغال ،على ما ي�ضمن ع ��دم �إعادة ت�شغيل
الأ�سلحة النارية ّ
املعطلة دون �إذن م�سبق وعلى � َّأن �إعادة ت�شغيل ال�سالح الناري غري امل�أذون بها
ت�ش ِّكل "�صنع ًا غري م�شروع"ْ � ،أي � َّأن "�إعادة الت�شغيل" ت�شكل "ت�صنيع ًا" وبناء عليه فهي م�شمولة
بالأحكام التي تنظم ال�صن َع.

(ع) ُيق�صد بتعبري "ال�شخ�ص امل�س�ؤول" ممث ُل �شخ�ص اعتباري؛
(ف) ُيق�صد بتعبري "ال�ضبط" احلظ ُر امل�ؤقَّت لنقل املمتلكات �أو تبديلها �أو الت�صرف
إخ�ضاعها للحرا�سة �أو ال�سيطرة امل�ؤقَّتة بناء على �أمر �صادر عن حمكمة
فيها �أو حتريكها �أو �
ُ
�أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛
(�ص) ُيق�صد بتعبري "اجلرمية اخلطرية" ٌ
�سلوك ميثل جرم ًا يعا َقب عليه باحلرمان
التام من احلرية ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد؛

اجلزء الأول�  -أحكا ٌم متهيدية
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التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2من الربوتوكول.
تعاريف �أخرى لتعبري "اجلرمية اخلطرية"
من غري امل�ستبعد � ْأن تط ِّبق القوان ُني اجلنائية الوطنية
َ
ٍ
املفهوم لكن دون �أن تُع ِّرفه .وال تفر�ض
عتبات خمتلفة لتعريف هذا التعبري� ،أو �أن تَ�ستخدم
�أو
َ
االتفاقية التزام ًا باتباع تعريف عام لتعبري "اجلرمية اخلطرية" .وكان الغر�ض من �إدراج هذا
التعريف يف االتفاقية هو �إر�ساء �أ�سا�س قانوين لتو�سيع نطاق انطباقها بحيث ي�شمل فئة �أو�سع،
غري م َع َّرفة على نحو �آخر ،من اجلرائم التي تُعترب على قدر معني من اخلطورة.

التعقب املنهجي للأ�سلح ��ة النارية ،ولأجزائها
ُيق�ص ��د بتعب�ي�ر "اقتف ��اء الأثر"
(ق)
ُ
ومكوناته ��ا والذخ�ي�رة حيثم ��ا �أمك ��ن ،من ال�صان ��ع �إىل امل�شرتي بغر�ض م�ساع ��دة ال�سلطات
املخت�ص ��ة عل ��ى ك�ش ��ف ال�صنع غري امل�ش ��روع واالجتار غري امل�ش ��روع والتحري عنهما وحتليل
تفا�صيلهما؛

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

(ر) ُيق�صد بتعبري "العبور" ُ
نقل الأ�سلحة النارية �أو �أجزائها �أو مك ِّوناتها �أو الذخرية
امل�ستوردة عرب �إقليم دولة واحدة �أو �أكرث بحيث يكون مق�صدها النهائي يف دولة �أخرى.

التعليق
ال يع ِّرف الربوتوكولُ تعب َري "العبور"� .إال �أنه ي�شري �إليه �ضمن ًا يف املادة ( 10املقت�ضيات العامة
�ستخدم �أي�ض ًا تعريفٌ
ب�ش� ��أن نظ ��م �إ�صدار تراخي� َ��ص �أو �أذونٍ للت�صدير واال�سترياد والعبور) .و ُي َ
مماثل للتعريف املقرتح يف الئحة االحتاد الأوروبي ( 2012/258الفقرة  12من املادة .)2

ُ
حتريك الأ�سلحة النارية
ُيق�صد بتعبري "اال�سترياد والت�صدير والعبور امل�ؤقَّت"
(�ش)
[و�أجزائها ومكوناتها والذخرية] خارج �أو عرب �إقليم دولة �إىل �إقليم دولة �أخرى بغر�ض �إعادة
ا�ستريادها يف غ�ضون فرتة ال تتجاوز الفرت َة املقررة قانون ًا وهي [يُدرَج عدد الأ�شهر].

التعليق
يت�ض َّمن الربوتوكول يف الفقرة  6من املادة  10حكم ًا اختياري ًا يجيز للدول �أن تعتمد �إجراءات
مب�سطة ب�ش�أن ا�سترياد �أو ت�صدير �أو عبور الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية م�ؤقَّت ًا
َّ
(انظ ��ر الب ��اب ب ��اء ،الف�صل ال�ساب ��ع ع�شر من هذا القانون) ،لكنه ال يع� � ِّرف تعبري "اال�سترياد
والت�صدير والعبور امل�ؤقَّت" .والتعريف املقرتح هو ن�سخة م�ستمدة من تعريف "الت�صدير امل�ؤقَّت"
امل�ستخدم يف الئحة االحتاد الأوروبي ( 2012/258الفقرة  11من املادة :)2
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"يق�ص ��د بتعب�ي�ر ‘الت�صدير امل�ؤقَّت’ حتري ��ك الأ�سلحة النارية خارج املنطقة اجلمركية لالحتاد
بغر�ض �إعادة ا�ستريادها يف غ�ضون فرتة ال تتجاوز � 24شهر ًا".
كما تع ِّرف الئحة االحتاد الأوروبي تعبري "�إعادة ال�شحن العابر" ب�أنه "عبور ينطوي على العملية
املادي ��ة املتمثل ��ة يف إ�ن ��زال ب�ضائ ��ع من و�سيلة النقل امل�ستخدمة يف اال�سترياد ثم �إعادة حتميلها،
بغر�ض �إعادة ت�صديرها ،عاد ًة على منت و�سيلة نقل �أخرى".

ُف�س ��ر التعاب�ي ُ�ر الت ��ي ال ي ��رد تعري ��ف لها يف هذه املادة على نح ��و يت�سق مع [يُدرَج
 -2ت َّ
عنوان الت�شريع ذي ال�صلة ب�ش�أن تف�سري �صيغة القوانني والأنظمة ،مثل قانون التف�سري].
ُ

اجلزء الثاين -الأحكام الإلزامية
التعليق
ن�ص قانون منوذجي ب�ش�أن جميع الأح ��كام الإلزامية لربوتوكول الأ�سلحة
ي�شم ��ل اجل ��ز ُء الث ��اين َّ
الف�صولَ
التي
الناري ��ة الت ��ي عل ��ى ال ��دول �ضمان �إدراجها يف ت�شريعاتها الداخلي ��ة .وي�شمل ذلك
تتن ��اول التداب�ي َ�ر الوقائي ��ة التي ته ��دف �إىل التنظيم الرقابي ل�صنع الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة وو�سمه ��ا وحفظ ال�سجالت املتعلق ��ة بها والنقل الدويل لها والف�صولَ التي
�كام اجلزائي ��ة الإلزامي ��ة امل�ستمدة م ��ن التدابري الوقائية وتداب�ي�ر التعاون الدويل
تتن ��اول الأح � َ
الإلزامية.

الباب �ألف -التدابري الوقائية
الف�صل الثالث -ال�صنع
التعليق
يتن ��اول الف�ص ��ل الثال ��ث ال�ش ��روط الواردة يف الربوتوك ��ول من �أجل منع �صن ��ع الأ�سلحة النارية
و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة .ويقت�ضي الربوتوك ��ول �ضمنيا حيازة
ال�صانع�ي�ن لرتخي� ��ص �أو �إذن �آخ ��ر ل�صن ��ع الأ�سلحة النارية والذخ�ي�رة ،لكنه يرتك للدول حرية
ا�ش�ت�راط ترخي� ��ص �أو �إذن ل�صن ��ع الأجزاء واملك ِّونات ح�س ��ب تقديرها .كما ي�شرتط الربوتوكول
�ضمنيا على الدول �إن�شاء هيئة خمت�صة م�س�ؤولة عن الرتخي�ص �أو الإذن ب�صنع الأ�سلحة النارية.
وال يو�ضح الربوتوكول بالتف�صيل ال�شكل الذي يجب �أن يتخذه نظام ترخي�ص ال�صانعني
الذي تن�شئه دولة ما ،و�إمنا تُرك بدرجة كبرية لتقدير الدول .ويرد يف املرفق الأول (اعتبارات
�إ�ضافية) �أدناه ن�ص �إ�ضايف ميكن ل�صائغي القوانني النظر يف �إدراجه �ضمن ت�شريعاتهم الوطنية.
كما ترد توجيهات اختيارية �إ�ضافية يف النميطة  10-03املعنونة "ال�ضوابط الوطنية على �صنع
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة" من املعايري الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية.

املادة  -5ترخي�ص �صنع الأ�سلحة النارية
[والأجزاء واملك ِّونات �أو الذخرية]

اخليار 1
 -1يلت ��زم � ُّأي �شخ� ��ص ي�صن ��ع �أ�سلح� � ًة ناري ��ة �أو ذخري ًة ب�أن يعم ��ل مبوجب ،ووفق ًا
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة] وفق ًا
لـ[ترخي� ��ص] [�إذن] �صحي ��ح ت�صدره [يُدرَج ُ
لهذا القانون.
15

 16قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة (�( )1أ) من املادة  5والفقرة الفرعية (د) ‘ ’2من املادة  3من الربوتوكول.
يفرت�ض الربوتوكول وجود هيئة ُمرخِّ �صة �أو هيئة خمت�صة �أخرى مبوجب تعريف "ال�صنع غري
امل�شروع" ،الذي ي�شمل ال�صنع "بدون ترخي�ص �أو �إذن من �سلطة خمت�صة" .ويعد �إن�شاء �أو وجود
�سلط ��ة خمت�ص ��ة م�س�ؤول ��ة عن الرتخي�ص �أو الإذن لل�صانعني أ�م ��را �إلزاميا .ويف بع�ض الواليات
الق�ضائي ��ة ،تعط ��ى �صالحية�/سلط ��ة منح ترخي� ��ص �صنع الأ�سلحة الناري ��ة ل�ضابط �شرطة يتم
تعيين ��ه (مث ��ل مفو� ��ض ال�شرطة) .ويف واليات ق�ضائية �أخرى ،تكون الوزارة املعنية هي امل�س�ؤولة
عن ذلك� ،أو قد يتوىل تلك املهمة معهد �آخر �أو وزارة �أخرى .وترد يف املرفق الأول (املادة )3
مقرتحات ب�ش�أن املحتوى غري الإلزامي للت�شريعات �أو اللوائح امل�صاحبة لها التي تف�سر بالتف�صيل
�إجراءات التطبيق.
و َي�ستخ ��دم بروتوك ��ول الأ�سلح ��ة الناري ��ة م�صطلح ��ي "الرتاخي�ص/ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة"

و"الأذون/ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة" دون �أن ميي ��ز بينهم ��ا .ويب ��دو � َّأن الدلي ��ل الت�شريع ��ي ال يقيِم هو
الآخ ��ر � َّأي ف ��ارق جوه ��ري ب�ي�ن املفهومني بل يذهب يف بع�ض �أجزائه �إىل الإ�شارة على نحو �أكرث
عمومية �إىل "الت�صاريح القانونية" .وهذه الإجراءات هي كلها �إجراءات موجودة ومقبولة مبوجب
الربوتوكول.
لذل ��ك ُيبق ��ي القان ��ون النموذجي على هذا النهج املرن؛ ت ��ارك ًا للدول حري َة اتباع النظام
امل�ستخدم �أو النظام الأن�سب يف الوالية الق�ضائية الوطنية اخلا�صة بكل منها.

ٍ
ومكونات ب�أن يعمل مبوجب ،ووفق ًا
 -2يلتزم � ُّأي �شخ�ص ي�صنع �أجزا ًء
ً
[�إذن] �صحي ��ح ت�ص ��دره [ي ُ��درَج ا�س � ُ�م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة] [ال�سلط� � ُة املخت�ص ��ة] وفق� �ا لهذا
القانون.

لـ[ترخي�ص]

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة (�( )1أ) من املادة  5والفقرة الفرعية (د) من املادة  3من الربوتوكول.
�صنع (كما
ال يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول �صراح ��ة �أن تن�ش ��ئ الدول نظاما لإ�ص ��دار
ِ
تراخي�ص �أو �أذونِ ٍ
هو ال�ش�أن بالن�سبة للت�صدير واال�سترياد (الفقرة ( )1من املادة  10من الربوتوكول) .غري � َّأن
َ
ال�شرط فعليا من خالل جعل
الفق ��رة الفرعي ��ة (د) م ��ن امل ��ادة  3من الربوتوكول تفر�ض ذل ��ك
ع ��دم حي ��ازة "ترخي� ��ص �أو �إذن م ��ن �سلطة خمت�صة يف الدولة الطرف التي يجري فيها ال�صنع
�أو التجميع" ركنا من �أركان جرمية "ال�صنع غري امل�شروع" .ويقت�صر هذا ال�شرط على الأ�سلحة
النارية والذخرية ،ومتلك الدول ال�سلطة التقديرية يف ا�شرتاط ترخي�ص �صنع الأجزاء واملك ِّونات
مبوج ��ب اجلمل ��ة الأخ�ي�رة" :ويتع�ي�ن �أن يكون الرتخي�ص �أو الإذن ب�صنع الأجزاء واملك ِّونات وفق ًا
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لأحكام القانون الداخلي" .وكما ورد يف الدليل الت�شريعي (الفقرة  ،)189ف� َّإن �أثر ذلك هو �أنه
يجوز للدول فر�ض الرتخي�ص �أو الإذن ب�صنع الأجزاء واملك ِّونات ولكنها لي�ست ملزمة بذلك.
و�إذا اخت ��ارت الدول ��ة �إل ��زام ال�شخ�ص باحل�صول على ترخي�ص ل�صن ��ع الأ�سلحة النارية
والذخ�ي�رة وكذل ��ك الأج ��زاء واملك ِّونات� ،أمك ��ن �إذ ذاك دمج الفقرت�ي�ن 1 و 2واعتماد ال�صياغة
البديلة التالية:

اخليار 2
 -1يلت ��زم � ُّأي �شخ� ��ص ي�صن ��ع �أ�سلح� � ًة نارية �أو �أجزاءها �أو مك ِّوناتها �أو ذخري ًة ب�أن
�م ال�سلطة املرخِّ �صة]
يعم ��ل مبوج ��ب ،ووفق� � ًا لـ[ترخي� ��ص] [�إذن] �صحيح ت�ص ��دره [يُدرَج ا�س � ُ
[ال�سلط ُة املخت�صة] وفق ًا لهذا القانون.

املادة � -6شروط [الرتخي�ص] [الإذن] لل�صانعني
-1
إذن].
[ال ُ

ترخي�ص ال�صانعني [�إذنِ
ميتثل حام ُل
ِ

الرتخي�ص]
ال�صن ِع] ل ِّأي �شرط يخ�ضع له [
ُ

إذن ال�صن ِع] ل ٍّأي من ال�شروط التالية املفرو�ضة
 -2يخ�ض ��ع [ترخي� ُ��ص] ال�صانعني [� ُ
ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة]
عل ��ى [الرتخي� ��ص] [الإذن] [م ��ن جانب] [يُدرَج ُ
[مبوجب هذا القانون]:
أذون له] ل�شروط الو�سم ذات ال�صلة ،الواردة يف املادة
�ص له] [امل� ُ
(�أ) ميتثل [املرخَّ ُ
 7من هذا القانون؛

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة (�( )1أ) من املادة  8من الربوتوكول التي تفر�ض على الدول �أن ت�شرتط الو�سم
ُ
ال�شروط املف�صلة يف الف�صل الرابع من هذا القانون النموذجي.
وقت ال�صنع .وترد

أذون له] ل�شروط حفظ ال�سجالت ذات ال�صلة ،الواردة
�ص له] [امل� ُ
(ب) ميتثل [املرخَّ ُ
يف الف�صل اخلام�س من هذا القانون؛

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
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يفر�ض هذا احلكم على الدول �أن تكفل االحتفاظ مبعلومات �ضرورية معينة القتفاء �أثر
الأ�سلحة النارية امل�صنوعة �أو املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة .وترد ال�شروط املف�صلة
يف الف�صل اخلام�س من هذا القانون النموذجي.

أذون ل ��ه] ل�ش ��روط التخزين ال ��واردة يف [اجلدول
(ج) ميتث ��ل [املرخَّ � ُ��ص ل ��ه] [امل� �� ُ
امل�صاح ��ب �أو اللوائ ��ح امل�صاحب ��ة له ��ذا القان ��ون والت ��ي تت�ض َّم ��ن �شروط التخزي ��ن اخلا�صة
بال�صانعني �أو يُدرَج ا�سم القانون �أو اللوائح الأخرى املنظمة للتخزين الآمن وقت ال�صنع]؛
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  11من الربوتوكول.
يفر� ��ض ه ��ذا احلك ��م على ال ��دول �أن تتخذ التداب�ي�ر املالئمة "ال�شرتاط �أم ��ن الأ�سلحة النارية
َ
و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وقت ال�صنع" .وال يذْ ُكر الربوتوكولُ
تفا�صيل التدابري التي يتعني
اتخاذها؛ لذا يقع على عاتق الدول حتديد التدابري املنا�سبة .ومن املقرتح �إدراج التدابري الأمنية
حتدده ��ا الدول ��ة يف ج ��دول م�صاح ��ب �أو الئح ��ة م�صاحبة للقان ��ون �أو يف مبادئ توجيهية
الت ��ي ِّ
م�ستقلة ،حتى ميكن حتديثها ب�سهولة.
ويقرتح املرفق الأول (املادة � )7شروط ًا �إ�ضافية غري �إلزامية للرتخي�ص.

أذون له] لـ[يُدرَج � ٌّأي من ال�شروط الإ�ضافية غري الإلزامية
[(د) ميتثل [املرخَّ ُ�ص له] [امل� ُ
املقرتحة يف املادة  7من املرفق الأول من هذا القانون]].

الف�صل الرابع -الو�سم
التعليق
تفر�ض املاد ُة  8على الدول َو ْ�س َم الأ�سلحة النارية وقت �صنعها وا�ستريادها ونقلها من املخزونات
احلكومية �إىل املخزونات املدنية .وت�ساعد عالمات الو�سم هذه على حتديد ماهية الأ�سلحة النارية
واقتفاء �أثرها .كما يقت�ضي الربوتوكول �أن ت�شجع الدول ال�صانعني على ا�ستحداث تدابري م�ضادة
املرفق الأول (اعتبارات �إ�ضافية) ل�صائغي الت�شريعات
ويقدم
لإزالة عالمات الو�سم �أو حتويرهاِّ .
ُ
ن�صا مقرتح ًا �إ�ضاف ًّيا ميكنهم النظر يف �إدراجه يف ت�شريعاتهم الوطنية ،مبا يف ذلك �أحكام غري
ًّ
�إلزامية تتعلق بو�سم الأجزاء واملك ِّونات والذخرية و�أحكام تنظيمية تتعلق بطريقة الو�سم.

�ألف -الو�سم الأويل

املادة  -7و�سم الأ�سلحة النارية وقت ال�صنع
َ  	-1ي ِ�سم ك ُّل �صانع �أ�سلحة نارية َّ
كل �سالح ناري بعالمة مميزة وقت �صنعه ،طبق ًا
للفقرة  2من هذه املادة.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة (�( )1أ) من املادة  8من الربوتوكول.
قد يحتاج �صائغو الت�شريعات �إىل النظر يف تقدمي تفا�صيل �أكرث ب�ش�أن ما ُيق�صد بعبارة "وقت
ال�صنع" �أو ما هو مطلوب وفقها (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)86
يحدد الربوتوكول َم ْن يتعينَّ عليه و�ضع عالمات الو�سم وقت ال�صنع� .أما م�شروع هذه
وال ِّ
�زام على �صانع الأ�سلحة النارية وقت �صنعها.
�
ت
االل
هذا
فيفر�ض
النموذجي
�ون
�
ن
القا
امل ��ادة م ��ن
َ
ويف بع�ض البلدان ،ت�ضع الدولة نف�سها عالمات الو�سم وقت ال�صنع �أي�ض ًا.
و ُيطلب �أي�ض ًا من الدولة ،التي تختار تنفيذ ال�صك الدويل الذي مي ّكن الدول من التع ّرف
عل ��ى الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة اخلفيفة غري امل�شروعة وتعقّبها يف الوقت املنا�سب وبطريقة
يع� � ّول عليه ��ا (اخت�ص ��ار ًا" :ال�ص ��ك ال ��دويل للتعق ��ب") �أو برنام ��ج عمل الأمم املتح ��دة املتعلق
بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة� ،أن ت�سم الأ�سلحة النارية بعالمات وقت ال�صنع.
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ويت�ض َّم ��ن املرف ��ق الأول (املادت ��ان  23و )26ن�ص ��ا مقرتحا اختياريا ح ��ول و�سم الأجزاء
واملك ِّون ��ات والذخ�ي�رة وق ��ت ال�صنع ميكن ل�صائغ ��ي الت�شريعات النظر يف �إدراجه يف ت�شريعاتهم
الوطنية.

 -2تبينِّ العالم ُة املم ِّيزة الفريدة املو�ضوع ُة على ِّ
كل �سالح ناري ُي�صنع يف �إقليم الدولة
الوطني وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ما يلي:
(�أ)  � َّأن [ي ُ��درَج ا�س ��م الدول ��ة التي يتم فيها ال�صنع �أو احلروف الأوىل منه] هي بلد
ال�صنع؛
(ب)
ا�سم ال�صانع؛
َ
الرقم امل�سل�سل الفريد.
(ج)
َ

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 1أ) من املادة  8من الربوتوكول.
يفر�ض الربوتوكول على الدول �إما �أن ت�شرتط و�ض َع عالمة فريدة على الأ�سلحة النارية امل�صنوعة
ا�سم ال�صانع وبلد �أو مكان ال�صنع والرقم امل�سل�سل و�إما "�أن حتتفظ ب� ِّأي عالمة و�سم
تت�ض َّمن َ
فري ��دة بديل ��ة تك ��ون �سهلة اال�ستعمال وتت�ض َّمن رموزا هند�سية ب�سيطة مقرونة ب�شفرة رقمية و/
�أو �أبجدي ��ة مت ّك ��ن  ...م ��ن التع� � ّرف مبا�شرة على بل ��د ال�صنع" .وهذا يوحي ب�أنه ال ُي�سمح للدول
با�ستخدام رموز هند�سية مقرونة ب�شفرة رقمية و�/أو �أبجدية لو�سم الأ�سلحة النارية �إال �إذا كان
نظام الو�سم �سابقا للربوتوكول.
ويت�ض َّم ��ن ال�ص � ُّ�ك ال ��دويل للتعق ��ب ال�ش � َ
�رط نف�سه (الفقرة �( 8أ)) ال ��ذي ين�ص على � ْأن
ا�سم ال�صانع وبلد ال�صنع والرقم امل�سل�سل� ،أو
و�سم ال�سالح بعالمة فريدة تت�ض َّمن َ
ت�شرتط الدولُ َ
َ
االحتفاظ ب� ِّأي عالمة و�سم فريدة بديلة تكون �سهلة اال�ستعمال وتت�ض َّمن رموز ًا هند�سية ب�سيطة
مقرونة ب�شفرة رقمية و�/أو �أبجدية مت ّكن من التعرف مبا�شر ًة على بلد ال�صنع.
كم ��ا ي�ش�ت�رط برنامج عمل الأمم املتحدة املتعل ��ق بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
و�سم بلد ال�صنع وا�سم ال�صانع والرقم امل�سل�سل على كل �سالح
(الفقرة  7من الف�صل الثاين) َ
ناري وقت ال�صنع.
وف�ض�ل�ا ع ��ن االعتبارات ال ��واردة �أعاله ،ين�ص ال�صك ال ��دويل للتعقب (الفقرة �( 8أ))
و�سم معلوم ��ات �إ�ضافية وقت ال�صنع ،من قبيل �سنة ال�صنع ومنوذج/
عل ��ى �أن " ِّ
ت�شج ��ع" ال ��دولُ َ
طراز ال�سالح وعياره.
َ
االحتفاظ ب�سجالت للأ�سلحة النارية امل�صنوعة ملدة ال تقل
ومبا � َّأن الربوتوكول ي�شرتط
عن ع�شر �سنوات (انظر م�شروع املادة  16من هذا القانون النموذجي) ،فمن املهم و�ض ُع عالمة
�ّي� �سن� � َة ال�صن ��ع ل�ضمان االمتثال لواجب حفظ ال�سجالت .وين�ص التوجيه رقم 2008/51/EC
تب نّ
ِ
العالمات املو�ضوع َة وقت ال�صن ��ع ينبغي �أن تت�ض َّمن
ال�ص ��ادر ع ��ن اجلماع ��ة الأوروبية عل ��ى � َّأن
�سن� � َة ال�صن ��ع �إذا مل تك ��ن تل ��ك ال�سنة جزءا من الرقم امل�سل�س ��ل (الفقرة �( 2أ) من املادة .)4
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كم ��ا تق�ض ��ي اتفاقي� � ُة اجلماع ��ة االقت�صادية لدول غرب �أفريقي ��ا (الفقرة �( 2أ) من املادة )18
واملب � ُ
�ادئ التوجيهي ��ة لفا�سن ��ار ب�ش� ��أن �أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف جمال ت�صدي ��ر الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة (الفق ��رة ثانيا )2-والوثيق ُة ال�صادرة عن منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة( ،الباب الثاين�( 2 -أ)) بالإ�شارة �إىل �سنة ال�صنع
تو�ضع وقت ال�صنع.
يف العالمات التي َ
خ�صائ�ص
وي�شري الدليل الت�شريعي (الفقرة � )71إىل �أنه يجوز للدول �أن ت�أخذ يف احل�سبان
َ
حتدد الهويةَ ،مثل الطراز والنموذج والنوع والعيار لتعزيز الطابع الفريد لعالمات الو�سم.
�أخرى ِّ
كما ترد الإ�شارة �إىل اخل�صائ�ص التي ت�ستخدمها املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)
يف منظومة تت ّبع الأ�سلحة النارية اخلا�صة بها (التي كانت تعرف با�سم نظام الإنرتبول لتعقب
الأ�سلح ��ة واملتفج ��رات) والت ��ي ت�شم ��ل الطراز والنموذج والعيار وط ��ول املا�سورة وعدد الطلقات
(و�إن مل يك ��ن ه ��ذا منا�سب ��ا ومفيدا فيما يتعلق ببع� ��ض �أنواع الأ�سلحة النارية) .ويف عام 2013
ا�ستعي� ��ض ع ��ن نظ ��ام الإنرتبول لتعقب الأ�سلحة واملتفج ��رات مبنظومة جديدة �أكرث �شمو ًال وهي
منظومة �إدارة �سجالت الأ�سلحة النارية املحظورة واقتفاء �أثرها.
وتبع ��ا لذل ��ك ،يج ��وز للدول �أن تنظر يف ا�شرتاط الو�سم بالعالمات الإ�ضافية التالية وقت
ال�صن ��ع ع�ل�اوة عل ��ى العالم ��ات الإلزامي ��ة امل�س ��رودة يف الفق ��رة �( 2أ)(-ج) م ��ن املادة  7من
القانون النموذجي� :سنة �صنع ال�سالح الناري وطرازه ونوعه �أو منوذجه وعياره .و�إذا كان بلد
اال�سترياد وا�سم امل�ستورد معروفني وقت ال�صنع ،ميكن و�سم ال�سالح الناري بهما �أي�ض ًا .ووفق ًا
التفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ،ينبغي �أن ت�شمل العالمات التي يتعني و�ضعها
وق ��ت ال�صن ��ع "معلوم ��ات ع ��ن هوية امل�شرتي وبل ��د املق�صد � ...إن كان ��ت معروفة وقت ال�صنع"
(الفقرة �( 2أ) من املادة .)18
وال ي�شري بروتوكول الأ�سلحة النارية �إىل مكان �أو طريقة و�سم الأ�سلحة النارية .كما �أنه
يحدد ما �إذا كان ينبغي و�ضع اال�سم الكامل لل�صانع �أو ما �إذا كانت عالمته التجارية كافية.
ال ِّ
الرئي�سي �أو قانونَه املتعل ��قَ بالأ�سلحة النارية قد ال يت�ض َّمنان هذا امل�ستوى
�ون البل � ِ�د
وم ��ع � َّأن قان � َ
َّ
وحتدد
الفرعية.
التوجيهية
املبادئ
أو
�
اللوائح
يف
حتديدها
ينبغي
إنه
�
ف
�ة،
�
ي
التقن
�ل
م ��ن التفا�صي �
ِّ
بع�ض ال�صكوك الإقليمية ،مبا يف ذلك بروتوكول نريوبي وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب
وت�شجع الدول على الرجوع �إىل هذه ال�صكوك وكذلك
الأفريقي ،طريقة ومكان و�ضع العالماتَّ ،
�إىل املبادئ التوجيهية التقنية التي �سي�صدرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
و�إىل النميطة  30-05املعنونة "الو�سم وحفظ ال�سجالت" ،من املعايري الدولية ملراقبة الأ�سلحة
ال�صغرية؛ وذلك من �أجل احل�صول على مزيد من التوجيهات ب�ش�أن اجلوانب التقنية من و�سم
الأ�سلحة النارية.

باء -العالمات الإ�ضافية

املادة  -8و�سم الأ�سلحة النارية وقت اال�سترياد
 -1يكف ��ل ك ُّل �شخ� ٍ��ص �أو جه ��ا ِز خدم � ٍ
و�سم هذا
�ات عمومية ي�ستورد �سالح� � ًا ناري ًا َ
ال�س�ل�اح وفق� � ًا للفق ��رة  2م ��ن هذه املادة يف غ�ض ��ون [ ]...يوم ًا�/أيام من ا�سترياده �إىل �إقليم
الدولة الوطني.
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التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول.
يحدد
يق�ض ��ي الربوتوك ��ول بو�ض ��ع عالمات و�سم ب�سيطة على الأ�سلحة النارية امل�ستوردة لكنه ال ِّ
حتدد يف
الوقت الذي ينبغي �أن تو�ضع فيه تلك العالمات .ولذلك ،يرجع الأمر �إىل الدول يف �أن ِّ
� ِّأي توقيت �أو يف � ِّأي مرحلة من عملية اال�سترياد ينبغي و�ضع عالمات الو�سم .وترد يف النميطة
 30-05املعنون ��ة "الو�س ��م وحف ��ظ ال�سج�ل�ات" من املعاي�ي�ر الدولية ملراقب ��ة الأ�سلحة ال�صغرية
توجيهات اختيارية �إ�ضافية حول هذا املو�ضوع.
ٌ
وتن�ص الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول على �أنه "لي�س من ال�ضروري" و�ضع
عالمات اال�سترياد على الأ�سلحة النارية التي ت�ستورد م�ؤقَّتا لأغرا�ض م�شروعة ميكن الت أ�كّد منها.
وينطب ��ق ه ��ذا احلك ��م يف احل ��االت التي ت�أخذ فيها ال ��دول باخليار املن�صو�ص عليه يف الفقرة 6
مب�سطة ب�ش�أن ا�سترياد وت�صدير وعبور
م ��ن امل ��ادة  10م ��ن الربوتوكولْ � ،أي �أن تعتم ��د �إجراءات َّ
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخ�ي�رة م�ؤقَّتا ،لأغرا�ض م�شروعة ميكن التحقق منها
(انظر الف�صل الثامن ع�شر (�إجراءات مب�سطة ب�ش�أن اال�سترياد والت�صدير والعبور م ؤ�قَّت ًا) من
مب�سط ب�ش�أن
ه ��ذا القان ��ون النموذج ��ي) .وتبعا لذلك ،يتاح �أمام الدول خي ��ار ا�ستحداث نظام َّ
عمليات نقل م�ؤقَّت معينة وعدم و�ضع عالمات اال�سترياد على �سالح ناري ا�ستورد م ؤ�قَّتا لأغرا�ض
وتقدم الفقرة ( )6من املادة  10من الربوتوكول �أمثل ًة "لأغرا�ض
م�شروعة ميكن التحقق منهاِّ .
م�شروعة ميكن التحقُّق منها" وت�شمل ال�صيد وريا�ضة الرماية والتقييم واملعار�ض والإ�صالح.

 -2تب�ِّي�نِّ العالم� � ُة املمي ��زة املو�ضوع ُة على كل �سالح ناري ُي�ستورد �إىل �إقليم الدولة
الوطني وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ما يلي:

(�أ)

بلد اال�سترياد [يُدرَج ا�سم الدولة]؛
َ

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول.
و�سم الأ�سلحة النارية امل�ستوردة
كما ت�شرتط الفقرة (ب) من املادة  8من ال�صك الدويل للتعقب َ
بعالم ��ة تتي ��ح التع ��رف عل ��ى بلد اال�ست�ي�راد� .إال � َّأن معاهدة جتارة الأ�سلح ��ة ال تفر�ض �صراح ًة
االلتزام بو�سم الأ�سلحة التقليدية.
َ

(ب) �سن َة اال�سترياد؛

التعليق
حكم �إلزامي
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امل�صدر :الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول.
يق�ض ��ي الربوتوك ��ول بالإ�ش ��ارة �إىل �سنة اال�ست�ي�راد يف العالمة املو�ضوعة عند اال�سترياد "حيثما
و�سم الأ�سلحة
�أمك ��ن" فق ��ط .كم ��ا تقت�ض ��ي الفقرة (ب) من املادة  8من ال�صك الدويل للتعقب َ
النارية امل�ستوردة بعالمة مت ّكن من حتديد �سنة اال�سترياد "حيثما �أمكن".

ِ
املعلومات امل�سرود َة يف املادة  7من هذا القانون حيثما:
(ج)
‘ ’1كان ��ت العالم ��ة املمي ��زة املوجودة على ال�سالح الن ��اري امل�ستورد ال تت�ض َّمن تلك
املعلومات؛ �أو
‘ ’2كان ال�سالح الناري امل�ستورد ال يحمل � َّأي عالمة مميزة على الإطالق.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول.
تن� ��ص الفق ��رة ( 1ب) م ��ن امل ��ادة  8من الربوتوكول عل ��ى و�سم كل �سالح ناري م�ستورد بعالمة
فريدة وقت ا�سترياده �إذا مل يكن يحمل عالمة و�سم من هذا القبيل .وي�شري الدليل الت�شريعي
�صنع متتثل لل�شروط
(الفق ��رة � )74إىل وج ��وب �أن تو�ض ��ع على ال�سالح الن ��اري امل�ستورد عالم ُة ٍ
الأ�سا�سي ��ة ال ��واردة يف الفق ��رة �( 1أ) م ��ن املادة  8من الربوتوك ��ول� ،إذا مل يكن ال�سالح الناري
يحملها من قبل .وبعبارة �أخرى ،ف� َّإن العالمات الفريدة التي ينبغي و�ضعها على ال�سالح الناري
امل�ست ��و َرد ال ��ذي ال يحم ��ل بع ��د عالم� � َة و�سم يجب �أن ت�شمل ،على الأق ��لَّ ،
كل املعلومات املطلوبة
وقت ال�صنع.
وترد توجيهات اختيارية �إ�ضافية يف النميطة  30-05املعنونة "الو�سم وحفظ ال�سجالت"

من املعايري الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية.
وتقت�ضي اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات
وامل ��واد الأخ ��رى ذات ال�صل ��ة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة (الفق ��رة ( 1ب) من املادة
ال�ساد�سة) و�ض َع عالمات و�سم منا�سبة على الأ�سلحة النارية امل�ستوردة تتيح التعرف على ا�سم
امل�ستورد وعنوانه .وبالإ�ضافة �إىل عالمات الو�سم املحددة يف الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (ج)،
ح�سبم ��ا ين� ��ص علي ��ه بروتوك ��ول الأ�سلح ��ة النارية ،ميك ��ن للدول النظر يف ا�ش�ت�راط و�ضع ا�سم
امل�ستورد �أو هويته و�سنة اال�سترياد على ال�سالح الناري عند ا�سترياده (انظر الفقرة  2من املادة
 3من الت�شريعات النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن و�سم الأ�سلحة النارية وتعقبها).

املادة  -9الو�سم وقت النقل من خمزونات حكومية
�إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة
ٍ
خدمات عمومية َينقل �سالح ًا ناري ًا من خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت
 -1يكفل ك ُّل جها ِز
ً
و�سم ال�سالح الناري وفقا للفقرة  2من هذه املادة قبل وقوع النقل.
مدنية دائمة َ
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 -2حت � ِّ�دد العالم ��ة املمي ��زة املو�ضوع� � ُة عل ��ى كل �سالح ناري منق ��ول من خمزونات
حكومي ��ة �إىل ا�ستعم ��االت مدني ��ة دائم ��ة وفق ًا للفق ��رة  1من هذه املادة [ي ُ ��درَج ا�سم الدولة]
ب�صفتها الدولة التي يقع فيها النقل.
 -3حيثم ��ا كان ال�س�ل�اح الن ��اري امل ��راد نقله من خمزون ��ات حكومية �إىل ا�ستعماالت
مدنية دائمة ال يحمل عالمة مميزة على الإطالق �أو كانت العالمة املميزة املوجودة ال ت�شمل
جميع املعلومات التالية ،يتم و�سم ال�سالح الناري باملعلومات الآتية:
ِ
(�أ)
بلد ال�صنع؛
ا�سم ال�صانع؛
(ب)
ِ
الرقم امل�سل�سل الفريد.
(ج)
ِ

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ج) من املادة  8من الربوتوكول.
يقت�ض ��ي ال�ص ��ك ال ��دويل للتعقب �أي�ض ًا �أن تو�سم الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة املنقولة
م ��ن خمزون ��ات حكومي ��ة �إىل ا�ستعم ��االت مدنية دائمة وغري املو�سوم ��ة بطريقة ت�سمح بتعقبها،
على نحو يتيح التعرف على الدولة التي جرى النقل من خمزوناتها .كما يق�ضي توجيه املجل�س
الأوروب ��ي رق ��م ( 2008/51/ECالفق ��رة  2م ��ن املادة املنقحة  )4ب� �� َّأن على الدول الأع�ضاء "�أن
تكفل ،وقت نقل �سالح ناري من خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة ،و�س َمه بعالمة
فريدة منا�سبة تتيح للدول �أن تتعرف على البلد الناقل".
وفيما يخ�ص الفقرة  ،3لي�س ثمة ٌ
�شرط �صريح يف الربوتوكول تَكفل الدولُ مبوجبه َ
حمل
ٍ
الأ�سلح ��ة الناري ��ة املنقولة من خمزون ��ات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة عالمات مميزة
�أخرى غري بلد النقل .غري � َّأن ال�سبب يف ذلك قد يعود �إىل افرتا�ض � َّأن جميع الأ�سلحة النارية
تك ��ون مو�سوم ��ة فع�ل ً�ا وق ��ت �صنعه ��ا �أو ا�ستريادها (وفق ًا للفق ��رة �( 1أ) و(ب) من املادة  8من
و�سم الأ�سلحة املراد نقلها من خمزونات حكومية �إىل
الربوتوكول) .لذا ينبغي للدول � ْأن تَكفل َ
ا�ستعم ��االت مدني ��ة دائم ��ة بعالمات �صنع وا�سترياد منا�سبة قبل نقلها (انظر الدليل الت�شريعي،
الفق ��رة 88؛ والنميط ��ة  30-05املعنونة "الو�سم وحف ��ظ ال�سجالت" من املعايري الدولية ملراقبة
الأ�سلحة ال�صغرية).

املادة  -10الو�سم وقت الت�صرف بطريقة �أخرى غري التدمري
ٍ
م�ضبوط �أو ُم�صا َد ٍر]
و�سم � ِّأي �سالح ناري [
تكف ��ل [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املخت�صة] َ

-1
مت الت�ص ��رف في ��ه بطريق ��ة �أخ ��رى غري التدمري طبقا للف�ص ��ل الثالث ع�شر من هذا القانون
و�سم ًا يتفق والفقرة  2من هذه املادة قبل وقوع الت�صرف.
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 -2تك ��ون العالم ��ة املمي ��زة املو�ضوع ��ة عل ��ى �سالح ن ��اري مت الت�صرف فيه بطريقة
�أخرى غري التدمري وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة:
(�أ) مطابق ًة للمادة  11من هذا القانون ،حيثما كانت طريقة الت�صرف هي التعطيل؛
(ب) �شامل ًة للمعلومات الواردة يف املادة  7من هذا القانون ،حيثما ا�ستُخدمت طريق ُة
ت ََ�ص ُّرف �أخرى غري التعطيل و:
‘ ’1كان ��ت العالم ��ة املمي ��زة املوج ��ودة عل ��ى ال�س�ل�اح الناري امل ��راد الت�صرف فيه
ال تت�ض َّمن جميع املعلومات الواردة يف املادة  7من هذا القانون؛ �أو
‘ ’2كان ال�س�ل�اح الن ��اري امل ��راد الت�ص ��رف في ��ه ال يحم ��ل � َّأي عالم ��ة مميزة على
الإطالق.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول.
تق�ض ��ي اتفاقي ��ة البل ��دان الأمريكي ��ة ب� ��أن ت�ضع الدول عالم ��ات و�سم عل ��ى كل الأ�سلحة النارية
امل�صا َدرة �أو املحجوزة التي احتُفظ بها لال�ستعمال الر�سمي (ومن ثم مل تد َّمر �أو يتم الت�صرف
فيها) (الفقرة ( 1ج) من املادة ال�ساد�سة).
وال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ول طبيع ��ة عالمات الو�سم املطلوبة بالن�سب ��ة للأ�سلحة النارية املراد
الت�ص ��رف فيه ��ا؛ و إ�من ��ا يكتفي بذك ��ر �أنه يجوز �أن ي�ؤْذَ َن ر�سم ًّيا بالت�ص ��رف يف الأ�سلحة النارية
امل�صادرة بطريقة �أخرى غري التدمري�" ،شريطة �أن تكون الأ�سلحة النارية قد و�سمت بعالمات"،
و�أن تكون طرائق الت�صرف فيها قد ُ�س ِّجلت (الفقرة  2من املادة  .)6وال�شرط املفرت�ض هنا هو
حم ��ل الأ�سلح ��ة لعالم ��ة ممي ��زة فريدة ت�ستوفي ،على الأقل ،املتطلبات الواردة يف الفقرة �( 1أ)
والرقم امل�سل�سل ،مما يعني الإحال َة
م ��ن امل ��ادة ْ � ،8أي ُتب�ِّينِنِّ ا�س � َ�م ال�صانع وبل � َ�د �أو مكان ال�صنع
َ
َ
ٍ
و�سم جديدة� ،إال �إذا مل تكن ثمة عالم ٌة
�إىل عالمة �صانع موجودة فع ًال ال
ا�شرتاط و�ض ِع عالم ِة ٍ
مميزة موجودة من قبل.
ويف ح ��ال كان ��ت طريق ��ة الت�ص ��رف هي التعطي ��ل وكانت الدولة ال تعت�ب�ر ال�سالح الناري
ّ
املعط ��ل "�سالح ��ا ناري ��ا" مبوج ��ب قانونها الداخل ��ي ،ف�إنه يجوز للدول النظ ��ر يف ا�شرتاط دمغ
عالم ��ة التعطي ��ل عن ��د الت�ص ��رف كما هو من�صو�ص عليه يف الفق ��رة الفرعية (ج) من املادة 9
من الربوتوكول.

[املادة  -11الو�سم وقت التعطيل
 -1حيثم ��ا ُع ِّط ��ل �س�ل�ا ٌح ن ��اري وفق ًا للم ��ادة  22من هذا القان ��ون و�أ�صدرت [يُدرَج
ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] �شهاد َة تحَ ُّق ��قٍ ِم ْن التعطيل وفق ًا للمادة  23من هذا القانون ،يقوم
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ال�شخ� ��ص [�صان ��ع الأ�سلح ��ة �أو املتج ��ر فيها �أو بائعها �أو �شخ� ��ص �آخر م�أذون له] الذي ّ
عطل
ال�سالح الناري مبا يلي [اخليار  :1دمغ عالمة مرئية وا�ضحة على ال�سالح ّ
املعطل وفق ًا للفقرة
 2م ��ن ه ��ذه امل ��ادة] و�/أو [اخلي ��ار  :2كفالة و�سم ال�سالح الن ��اري ّ
املعطل من طرف [خمترب
فح�ص معتمد]] وفق ًا لـ[يُدرَج عنوان املوا�صفات التقنية �أو اللوائح القائمة ِّ
املنظمة لإجراءات
الو�سم يف خمترب الفح�ص].

التعليق
حكم �إلزامي
تن� ��ص الفق ��رة الفرعي ��ة (ج) م ��ن امل ��ادة  9من الربوتوكول على �أن ي�شتم ��ل التحقق من تعطيل
�س�ل�اح ن ��اري م ��ن جانب ال�سلطة املخت�صة على �إ�ص ��دار �شهادة تُد ّون فيها واقعة تعطيل ال�سالح
الن ��اري� ،أو "عل ��ى دم ��غ ذلك ال�سالح بعالمة مرئية بو�ضوح عن هذه الواقعة" .وهناك ممار�سة
جي ��دة به ��ذا ال�ش� ��أن ت�شري �إىل وج ��وب ا�شرتاط �شهادة عالوة على و�ضع عالمة منا�سبة .وميكن
لل ��دول الأع�ض ��اء يف اللجن ��ة الدولية الدائمة الختبار الأ�سلحة النارية املحمولة �أن ت�شرتط و�ضع
عالمة منا�سبة من جانب خمترب فح�ص معتمد قبل ت�صنيف ال�سالح الناري باعتباره "�سالحا
معطّال" .ويف هذه احلاالت ،ميكن الأخذ باخليار  .2ويف دول �أخرى رمبا يكفي قيام ال�شخ�ص
ال ��ذي يت� �ولىّ تعطي ��ل ال�سالح الناري بو�سم ال�سالح املعطل بالطريقة املنا�سبة .ويف هذه احلالة،
ميكن الأخذ باخليار .1

 -2ت�شري العالمة املميزة املو�ضوعة على كل �سالح ناري ّ
معطل وفق ًا للفقرة  1من
هذه املادة �إىل � َّأن ال�سالح الناري قد ُع ِّطل [وفق ًا للمادة  22من هذا القانون]].

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ج) من املادة  9من الربوتوكول.
ين�ص هذا احلكم على �أنه يتعني على ال�سلطة املخت�صة ،يف �إطار عملية التحقق� ،إ�صدا ُر �شهاد ٍة
�أو �سج ��ل ُت ��د ّون في ��ه واقع� � ُة تعطيل ال�سالح الناري� ،أو دم ُغ ذل ��ك ال�سالح بعالمة مرئية بو�ضوح
عن هذه الواقعة.
ويج ��وز لل ��دول �أي�ض� � ًا �أن تنظ ��ر يف �إدراج �سنة التعطيل وبل ��د التعطيل يف عالمة التعطيل
رغم � َّأن الربوتوكول ال ي�شرتط ذلك.

الف�صل اخلام�س -حفظ ال�سجالت
التعليق
يتن ��اول الف�ص ��ل اخلام� ��س �ش ��روط حفظ ال�سجالت وفق� � ًا للمادة  7م ��ن الربوتوكول .وي�شرتط

الربوتوكول على الدول �أن "ت�ضمن االحتفاظ" مبعلومات معينة تتعلق بالأ�سلحة النارية وكذلك
يحدد ما �إذا كان
ب�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية حيثما يكون ذلك منا�سبا .غري � َّأن الربوتوكول ال ِّ
حف ��ظ تل ��ك ال�سج�ل�ات يقع على عاتق الدولة نف�سها �أو على عاتق الأ�شخا�ص والكيانات القائمة
بال�صناع ��ة واال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر وم ��ا �إىل ذل ��ك .والأمر مرتوك لكل دولة لتق� � ّرر ما �إذا كان
حف ��ظ ال�سج�ل�ات يق ��ع على عاتقها هي و�/أو على عاتق الأ�شخا�ص والكيانات القائمة بالأن�شطة
ذات ال�صلة بالأ�سلحة النارية .ويرد يف املرفق الأول (اعتبارات �إ�ضافية) ن�ص مقرتح �إ�ضافي
ميكن ل�صائغي الت�شريعات النظر يف �إدراجه يف ت�شريعاتهم الوطنية.
وتقدم م�شاريع الأحكام التالية خيارين اثنني ،ينبغي الأخذ ب�أولهما عندما تقع م�س�ؤولية
حف ��ظ ال�سج�ل�ات عل ��ى الدول ��ة يف املق ��ام الأول .ويف هذه احلالة ،ي�شمل الت ��زام الدولة بحفظ
َ
ت�سجيل تفا�صيل جميع الأ�سلحة النارية امل�صنوعة وجميع ال�صفقات املت�صلة بالأ�سلحة
ال�سجالت
النارية .وينبغي الأخذ باخليار الثاين حيثما كانت امل�س�ؤولية الأوىل عن حفظ ال�سجالت تقع على
عات ��ق الأ�شخا� ��ص القائم�ي�ن ،والكيانات القائمة ،بالأن�شط ��ة املت�صلة بالأ�سلحة النارية .ويف هذه
احلالة ،يقت�صر التزام الدولة بحفظ ال�سجالت على املعلومات امل�ستقاة من طلبات الرتخي�ص
وعمليات التفتي�ش.
وال يت�ض َّم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل �أحكام ��ا تتعل ��ق بحفظ ال�سج�ل�ات املت�صلة بالأ�سلح ��ة النارية
التعقب،
املوجودة يف حوزة الدولة .وينبغي �أن يت�ض َّمن � ُّأي نظام �شامل حلفظ ال�سجالتُ ،ي َي ِّ�سر
َ
�سج�ل ٍ
�ات للمخزون ��ات الت ��ي توج ��د يف حوزة الدولة وحركتها ،رغ ��م � َّأن الربوتوكول ال ي�شري �إىل
ً
تلك ال�سجالت حتديدا .وينبغي �أن تنظر الدول يف � ْأن تُد َرج ،يف القوانني �أو املبادئ التوجيهية
الإداري ��ة املتعلق ��ة بالدف ��اع وكتائ ��ب اجلي�ش/ال�شرطة التي تنظم �إدارة املخ ��ازن� ،أحكام ًا تتعلق
بحف ��ظ �سج�ل�ات الأ�سلح ��ة املوج ��ودة يف ح ��وزة الدول ��ة؛ علم ًا ب� َّأن تلك الأح ��كام ال ترد عادة يف
الت�شريعات الوطنية املتعلقة بالأ�سلحة النارية .وترد يف النميطة  30-05املعنونة "الو�سم وحفظ
�ات اختيارية �أخرى تتعلق
ال�سج�ل�ات" ،م ��ن املعاي�ي�ر الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية ،توجيه � ٌ
بهذا املو�ضوع.
وميكن �أي�ض ًا العثور على مزيد من التوجيهات يف معاهدة جتارة الأ�سلحة التي تُلزِ م مادتها 12
ب�ض ��رورة حف ��ظ �سج�ل�ات تراخي� ِ��ص ت�صدير الأ�سلحة التقليدية �أو �سج�ل�ات عمليات الت�صدير
الفعلية لتلك الأ�سلحة� .إال � َّأن املعاهدة تكتفي ب�أن "ت�شجع" الدولَ الأطراف على حفظ ال�سجالت
املتعلق ��ة بالأ�سلح ��ة الت ��ي تُ�ست ��ورد داخل �إقليم كل منها �أو تمَ ُ َّر عربه �أو يعاد �شحنها فيه .وجتدر
مالحظة � َّأن هذا الإلزام �أو الت�شجيع يخ�ضع لقوانني الدولة ولوائحها.
27
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�ألف� -سجالت ال�صفقات

املادة  -12املعلومات املتعلقة بال�صفقات الدولية للأ�سلحة النارية
م�صدر
[اخليار  :1يحتفظ [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]] [اخليار  :2كل م�ستورِد �أو ِّ
مرخ� ��ص ل ��ه ،ح�س ��ب االقت�ضاء] ب�سجالت بجميع الأ�سلح ��ة النارية املنقولة مبوجب ترخي�ص
يمُ نح وفق ًا لهذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ) حيثما ُ�ص ِّدرت الأ�سلح ُة النارية من �إقليم الدولة الوطني:
‘ 	’1تاريخُ �إ�صدار ترخي�ص �أو �إذن الت�صدير؛
‘ 	’2تاريخُ انق�ضاء �صالحية ترخي�ص �أو �إذن الت�صدير؛
‘ 	’3بل ُد اال�سترياد؛
(ب) حيثما ا�ست ُورِدت الأ�سلح ُة النارية �إىل �إقليم الدولة الوطني:
‘ 	’1تاريخُ �إ�صدار ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد؛
‘ 	’2تاريخُ انق�ضاء �صالحية ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد؛
‘ 	’3بل ُد الت�صدير؛
	 عالمات اال�سترياد املو�ضوعة وفق ًا للمادة  8من هذا القانون؛
ُ
‘’4
(ج) [جمي� � ُع التفا�صي ��ل ع ��ن خ ��ط ال�سري الذي �س ُيتّبع حتى الوجهة النهائية ،مبا يف
ذلك] � ُّأي ُبلدان عبو ٍر �أو موانئ دخولٍ وخروج؛
ا�سم املتلقي النهائي (� ْإن كان خمتلف ًا عن امل�ستورِد) [تُد َرج املعلومات التالية
(د)
ُ
ح�سب االقت�ضاء :العنوان وبلد الإقامة واجلن�سية بالن�سبة للأفراد ،وا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول
�أو املمثل بالن�سبة للكيانات التجارية �أو احلكومات]؛
(ﻫ) كمي ُة الأ�سلحة النارية املعدة للت�صدير مدرجة ح�سب الت�صنيف/الو�صف؛
�ات و�صفي ��ة �إ�ضافي ��ة؛ ح�س ��ب املنْطبِق منها مثل [تُد َرج املعلومات التالية
(و) معلوم � ٌ
ح�سب الرغبة �أو االقت�ضاء :الأرقام امل�سل�سلة وطول املا�سورة والطول الإجمايل والأثر وعدد
الطلقات والعيار وال�سرعة والقوة ونوع الر�صا�ص].

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ب) من املادة  7من الربوتوكول.
تن�ص الفقرة  3من املادة  12من معاهدة جتارة الأ�سلحة على ما يلي:
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ت�شج ��ع كل دول ��ة ط ��رف عل ��ى ت�ضم�ي�ن تل ��ك ال�سج�ل�ات الكمي ��ة والقيم ��ة والط ��راز/
	" َّ
ُ
الن ��وع ،وم ��ا� أذن ب ��ه م ��ن عملي ��ات نق ��ل دويل للأ�سلح ��ة التقليدي ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف
امل ��ادة  ،)1( 2والأ�سلح ��ة التقليدي ��ة الت ��ي مت نقله ��ا بالفعل ،وتفا�صيلع ��ن الدولة �أو الدول
امل�ص � ِّ�درة ،والدول ��ة �أو ال ��دول امل�ست ��ورِدة ،ودول ��ة �أو دولامل ��رور العاب ��ر و�إع ��ادة ال�شح ��ن،
وامل�ستخدمني النهائيني ،ح�سب االقت�ضاء".

املادة  -13املعلومات املتعلقة بال�صفقات الدولية للأجزاء
واملك ِّونات والذخرية
م�صدر
[اخليار  :1يحتفظ [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]] [اخليار  :2كل م�ستورد �أو ِّ
مرخ� ��ص ل ��ه ،ح�س ��ب االقت�ض ��اء] ب�سجالت بجميع الأجزاء واملك ِّون ��ات و�/أو الذخرية املنقولة
مبوجب ترخي�ص يمُ نح وفق ًا لهذا القانون ،مبا يف ذلك:
�صدرت الأجزاء واملك ِّونات و�/أو الذخرية من �إقليم الدولة الوطني:
(�أ) حيثما ِّ
‘ 	’1تاريخُ �إ�صدار ترخي�ص �أو �إذن الت�صدير؛
‘ 	’2تاريخُ انق�ضاء �صالحية ترخي�ص �أو �إذن الت�صدير؛
‘ 	’3بل ُد اال�سترياد؛
(ب) حيثما ا�ست ُورِدت الأجزا ُء واملك ِّونات و�/أو الذخرية �إىل �إقليم الدولة الوطني:
‘ 	’1تاريخُ �إ�صدار ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد؛
‘ 	’2تاريخُ انق�ضاء �صالحية ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد؛
‘ 	’3بل ُد الت�صدير؛
(ج) [جمي ��ع التفا�صي ��ل ع ��ن خ ��ط ال�سري الذي �سي َّتبع حتى الوجهة النهائية ،مبا يف
ذلك] � ُّأي ُبلدان عبو ٍر �أو موانئ دخولٍ وخروج؛
(د) ا�س ��م املتلق ��ي النهائ ��ي (�إن كان خمتلفا عن امل�ستورد) [تُد َرج املعلومات التالية
ح�سب االقت�ضاء :العنوان وبلد الإقامة واجلن�سية بالن�سبة للأفراد ،وا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول
�أو املمثل بالن�سبة للكيانات التجارية �أو احلكومات]؛
(ﻫ) كمي ��ة الأج ��زاء واملك ِّون ��ات و�/أو الذخ�ي�رة املع ��دة للت�صدي ��ر مدرج ��ة ح�س ��ب
الت�صنيف/الو�صف؛
(و) معلوم ��ات و�صفي ��ة �إ�ضافي ��ة؛ ح�س ��ب املنْطبِق منها مثل [تُد َرج املعلومات التالية
ح�سب االقت�ضاء :العيار وال�سرعة والقوة ونوع الر�صا�ص].

التعليق
حكم �إلزامي
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امل�صدر :الفقرة الفرعية (ب) من املادة  7من الربوتوكول.
يج ��ب عل ��ى ال ��دول ،حيثم ��ا كانت الأ�صن ��اف امل�ص ّدرة عبارة ع ��ن �أجزاء ومك ِّون ��ات �أو ذخرية،
االحتفاظ بهذه املعلومات "حيثما يكون ذلك منا�سبا وممكنا" (املادة  7من الربوتوكول).

باء� -سجالت ال�صنع والت�صرف

املادة  -14املعلومات املتعلقة بالأ�صناف امل�صنوعة
[اخلي ��ار  :1يحتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �ص ��ة]] [اخليار  :2كل �صانع] ب�سجالت
بجميع الأ�صناف امل�صنوعة مبقت�ضى هذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ) و�صفٌ لكل �سالح ناري م�صنوع ،ي�شمل:
ِ
	 عالمات الو�سم املو�ضوع َة وقت ال�صنع وفق ًا للمادة  7من هذا القانون؛
‘’1

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  7من الربوتوكول.
يقت�ضي هذا احلكم حفظ �سجل بعالمات الو�سم املنا�سبة التي تقت�ضيها املادة  8من الربوتوكول
(مبا يف ذلك عالمات الو�سم املو�ضوعة وقت ال�صنع).

	 ا�سم/هوي َة ال�صانع؛
َ
‘’2
‘ 	’3طرا َز ال�سالح الناري امل�صنوع؛
	 منوذج ال�سالح الناري امل�صنوع؛
َ
‘’4
‘ 	’5كمي َة/عد َد الأ�سلحة النارية امل�صنوعة؛
	 الرقم امل�سل�سل لكل �سالح ناري م�صنوع؛
َ
‘’6
‘ 	’7عيا َر كل �سالح ناري م�صنوع؛

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
يقت�ض ��ي ه ��ذا احلك ��م االحتفاظ باملعلومات ذات ال�صلة بالأ�سلحة النارية "الالزمة القتفاء �أثر"

يحدد
الأ�سلحة النارية امل�صنوعة �أو املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة "وحتديد ماهيتها" .وهو ال ِّ
طبيعة املعلومات ،غري عالمات الو�سم ،التي تُعترب �أو �ستُعترب من املعلومات "الالزمة" القتفاء
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�أثر الأ�سلحة غري امل�شروعة وحتديد ماهيتها ،علم ًا ب� َّأن التفا�صيل ال�سابقة املحددة يف الفقرات
الفرعية من ‘� ’2إىل ‘ ’5هي احل ّد الأدنى من املعلومات الالزمة لتحديد ماهية الأ�سلحة غري
امل�شروعة ،لكن الأمر يرجع �إىل الدول يف تقرير ذلك.
وتَ�ستعم ��ل منظوم ��ة الإنرتب ��ول لتتب ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة ط ��ولَ املا�سورة وع ��د َد الطلقات
حمددت�ي�ن للماهية ،ولعل الدول تنظ ��ر �أي�ض ًا يف ا�شرتاط �أن
باعتبارهم ��ا خا�صيت�ي�ن �إ�ضافيت�ي�ن ِّ
يحتف ��ظ ال�صانع ��ون ب�سج�ل�ات بهذه املعلوم ��ات .غري � َّأن هذه املعلومات ال تكون دائما منا�سبة �أو
مفي ��دة فيم ��ا يتعل ��ق ب�أن ��واع معينة من الأ�سلحة .فعدد الطلقات ،عل ��ى �سبيل املثال ،محُ َ ِّد ُد هوي ٍة
حمد َد
جي ٌد لأ�سلحة نارية معينة مثل امل�سد�سات ل َّأن هذا العدد يتقرر وقت ال�صنع ،ولكنه لي�س ِّ
هوي ٍة جيد ًا بالن�سبة لكثري من الأنواع الأخرى التي ميكن �أن ت�ستخدم خمازن طلقات منف�صلة
خمتلفة ال�سعة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)125

(ب) و�صفٌ لكل الذخرية امل�صنوعة ،ي�شمل:
ِ
عالمات الو�سم املو�ضوع َة وقت ال�صنع؛]
[‘’1
ا�سم/هوي َة ال�صانع؛
َ
‘’2
‘ 	’3نو َع الذخرية امل�صنوعة؛
‘ 	’4كمي َة الذخرية امل�صنوعة؛
‘ 	’5تاريخَ ال�صنع� ،إن �أمكن؛

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
تقت�ضي املادة  7عدم االحتفاظ باملعلومات "الالزمة القتفاء �أثر" الذخرية "وحتديد ماهيتها" �إال
حتدد طبيعة املعلومات (غري عالمات الو�سم) التي
"حيثما يكون ذلك منا�سبا وممكنا" .وهي ال ِّ
تُعترب �أو �ستُعترب من املعلومات "الالزمة" القتفاء �أثر الذخرية امل�صنوعة �أو املتجر بها ب�صورة
غري م�شروعة وحتديد ماهيتها ،علم ًا ب� َّأن التفا�صيل ال�سابقة املحددة يف الفقرات الفرعية من
‘� ’2إىل ‘ ’4هي احلد الأدنى من املعلومات الالزمة لتحديد ماهية تلك الذخرية غري امل�شروعة،
لكن الأمر يرجع �إىل الدول يف تقرير ذلك.
وال �صلة للفقرة الفرعية (ب) ‘ ’1باملو�ضوع �إال حيثما ا�شرتطت الدول و�سم الذخرية (انظر
املرفق الأول (املادة  )26لالطالع على الن�ص املقرتح ب�ش�أن "و�سم الذخرية وقت ال�صنع").

(ج) و�صفٌ جلميع الأجزاء واملك ِّونات امل�صنوعة ،ي�شمل:
ِ
عالمات الو�سم املو�ضوع َة وقت ال�صنع؛]
[‘’1
ا�سم/هوي َة ال�صانع؛
َ
‘’2
‘ ’3نو َع الأجزاء واملك ِّونات امل�صنوعة؛
‘ ’4كمي َة الأجزاء واملك ِّونات امل�صنوعة؛
‘ ’5تاريخَ ال�صنع� ،إن �أمكن.
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التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
يق�ضي هذا احلكم بعدم االحتفاظ باملعلومات "الالزمة القتفاء �أثر الأجزاء واملك ِّونات وحتديد
ال يحدد طبيعة املعلومات ،غري عالمات
ماهيتها" �إال "حيثما يكون ذلك منا�سب ًا وممكن ًا" .وهو
ِّ
الو�سم ،التي تُعترب �أو �ستُعترب من املعلومات "الالزمة" القتفاء �أثر الأجزاء واملك ِّونات امل�صنوعة
َ
التفا�صيل ال�سابقة
�أو املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة وحتديد ماهيتها .لكن ميكن � ْأن ُيقالَ � َّإن
املحددة يف الفقرات الفرعية من ‘� ’2إىل ‘ ’4الزم ٌة لتحديد ماهية تلك الأجزاء واملك ِّونات.
وال �صل ��ة للفق ��رة الفرعي ��ة (ج) ‘ ’1باملو�ض ��وع �إال حيثما ا�شرتط ��ت الدول و�سم الأجزاء
واملك ِّون ��ات (انظ ��ر املرف ��ق الأول (املادة  )23لالطالع على الن�ص املقرتح ب�ش�أن "و�سم الأجزاء
واملك ِّونات وقت ال�صنع").

املت�ص َّرف فيها
املادة  -15املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة النارية َ
بطريقة �أخرى غري التدمري

حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املخت�صة] ب�سجالت بكل �سالح ناري ُمت ََ�ص َّرف فيه وفق ًا
[للف�صل الثالث ع�شر من هذا القانون] ،مبا يف ذلك طريقة الت�صرف.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول.
َ
ال َي�شرتط الربوتوكولُ
ت�سجيل معلومات �أخرى غري طريقة الت�صرف فيما يتعلق بالأ�سلحة النارية
املت�صرف فيها بطريقة �أخرى غري التدمري (الفقرة  2من املادة  .)6لكن الفقرة  2من املادة 6
تن� ��ص �أي�ض� � ًا عل ��ى وج ��وب و�س ��م الأ�سلحة النارية املت�ص ��رف فيها و�سم ًا �سليم� � ًا ،وهو ما ين�ص
عليه م�شروع املادة  9من هذا القانون النموذجي .ومن املنطقي �أن ت�سجل الدول تفا�صيل تلك
املحددة للماهية فيما يتعلق بال�سالح الناري عند الت�صرف
العالمات وكذلك املعلومات الأخرى ِّ
في ��ه .وبن ��اء عل ��ى ذلك ،ميكن للدول النظر يف احلفاظ على �سجالت باملعلومات التالية املتعلقة
بالأ�سلحة النارية املت�صرف فيها بطريقة �أخرى غري التدمري:
(�أ) و�صف كل �سالح ناري مت�صرف فيه ،مبا يف ذلك الطراز والنموذج والعيار وا�سم
ال�صانع والرقم امل�سل�سل وجميع عالمات الو�سم؛
(ب) تاريخ الت�صرف؛
(ج) �أ�سباب الت�صرف.
وميك ��ن ،تبع ��ا للوالي ��ة الق�ضائي ��ة� ،أن يرد االلتزام بت�سجيل املعلوم ��ات املتعلقة بالأ�سلحة النارية
املت�ص ��رف فيه ��ا بطريق ��ة أ�خ ��رى غري التدمري يف الأح ��كام اجلنائية؛ و�أن حتتف ��ظ ال�شرطة ،بد ًال من
ال�سلطة املخت�صة ،بتلك املعلومات.
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املت�ص َّرف فيها
املادة  -16املعلومات املتعلقة بالذخرية َ
بطريقة �أخرى غري التدمري

املت�ص َّرف فيها وفق ًا
حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املخت�ص ��ة] ب�سجالت ِب ُك ِّل الذخائ ��ر َ
[للف�صل الثالث ع�شر من هذا القانون] ،مبا يف ذلك طريقة الت�صرف.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول.
ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول ت�سجي ��ل معلوم ��ات �أخرى غ�ي�ر طريقة الت�صرف فيم ��ا يتعلق بالذخرية
املت�ص ��رف فيه ��ا بطريق ��ة �أخ ��رى غري التدمري (الفقرة  2من امل ��ادة  .)6ومع ذلك ،لعل الدول
حمددة للماهية فيما يتعلق بالذخرية عند
ت�سجل تفا�صيل � ِّأي عالمات وكذا � ِّأي معلومات �أخرى ِّ
الت�صرف فيها ،مبا يف ذلك:
(�أ) و�صف الذخرية املت�صرف فيها ،مبا يف ذلك النوع ورقم املجموعة وا�سم ال�صانع
والرقم امل�سل�سل وجميع عالمات الو�سم؛
(ب) تاريخ الت�صرف؛
(ج) َ�س َبب الت�صرف؛
(د) كمية الذخرية املت�صرف فيها.

املادة  -17املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية امل�ضبوطة وامل�صا َدرة

حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] ب�سجالت ِّ
بكل �سالح ن ��اري �أو جزء �أو مك ّون
م�ضب ��وط �أو ُم�ص ��ا َدر� ،أو ِّ
كل ذخ�ي�رة م�ضبوط ��ة �أو ُم�ص ��اد َرة ،وفق ًا [للف�صل الثالث ع�شر من
هذا القانون النموذجي] ،مبا يف ذلك املعلومات التالية:
(�أ) تاريخُ ال�ضبط �أو امل�صادرة؛
(ب) َ�س َب ُب ال�ضبط �أو امل�صادرة؛
ال�سالح الناري �أو اجلز ُء
وعنوان ال�شخ�ص الذي ُ�ضبط لديه �أو �صودر منه
ا�سم
(ج)
ُ
ُ
ُ
�أو املك ِّو ُن �أو الذخريةُ؛
(د) و�ص ��فٌ ل ��كل �س�ل�اح ن ��اري م�ضبوط �أو ُم�صا َدر ،حيثم ��ا كان ال�صنف امل�ضبوط
�سالح ًا ناري ًا ،ي�شمل:
‘ ’1الطرازَ؛
النموذج؛
َ
‘’2
‘ ’3العيا َر؛
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ا�سم ال�صانع؛
َ
‘’4
الرقم امل�سل�سل؛
َ
‘’5
‘ ’6جمي َع العالمات؛
(ﻫ) و�ص ��فٌ ل ��كل ج ��زء �أو مك ّون م�ضب ��وط �أو ُم�صا َدر ،حيثما كان ال�صنف امل�ضبوط
جزء ًا �أو مك ِّون ًا ،ي�شمل:
‘ ’1نو َع اجلزء �أو املك ّون؛
ا�سم ال�صانع؛
َ
‘’2
‘َّ �  ’3أي عالمات؛
(و) و�ص ��فٌ ِل� � ُك ِّل الذخائ ��ر امل�ضبوط ��ة �أو امل�ص ��اد َرة ،حيثم ��ا كان ال�صنف امل�ضبوط
ذخريةً ،ي�شمل:
‘ ’1نو َع الذخرية؛
رقم املجموعة؛
َ
‘’2
ا�سم ال�صانع؛
َ
‘’3
‘َّ � ’4أي عالمات؛
معلومات �أخرى].
[(ز)
ٌ

التعليق
امل�صدر :املادة  6من الربوتوكول.
حتي ��ل امل ��ادة  6م ��ن الربوتوك ��ول �صراح ًة �إىل املادة  12من االتفاقية ،ومن ثم ت�شري بو�ضوح �إىل
ال�سلطات الق�ضائية �أو
� َّأن ه ��ذا احلك ��م مت ّم ��م للنظ ��ام العادي لل�ضبط وامل�صادرة ،حيث تعط ��ي
ُ
امل ّدع ��ون العام ��ون الأم� � َر بال�ضبط �أو امل�ص ��ادرة؛ وعليه ف� َّإن ت�سجيل هذه الإجراءات ال ميكن �إال
�أن يك ��ون �إلزامي ��ا .وال يت�ض َّم ��ن الربوتوك ��ول �أو االتفاقية �إ�شارة دقيقة �إىل طبيعة ونوع املعلومات
الالزم ت�سجيلها ،لكن ال�صيغة املقرتحة �أعاله تتيح قائمة �شاملة بالتفا�صيل التي �ست�س ّهل التع ّرف
واقتف ��اء الأث ��ر كم ��ا تق�ض ��ي بذل ��ك الفق ��رة  2من املادة  12م ��ن االتفاقي ��ة .ويف بع�ض الواليات
الق�ضائي ��ة ،ق ��د ال ُت ��د َرج اللوائح املتعلقة بال�سجالت الإداري ��ة لل�شرطة وم�صادرة املوجودات يف
الت�شريعات الوطنية املتعلقة بالأ�سلحة النارية ،وميكن للدول �إدراج هذه الأحكام يف مكان �آخر.

[املادة  -18املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة النارية َّ
املعطلة
 -1حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] ب�سجالت جلميع طلب ��ات الإذن بتعطيل
الأ�سلحة النارية املقدمة وفق ًا للمادة  21من هذا القانون ،مبا يف ذلك املعلومات التالية:
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(�أ) دلي� � ٌل يثب ��ت � َّأن ال�شخ� ��ص ال ��ذي يطل ��ب التعطي ��ل ه ��و ُ
الناري
�اح
ِّ
مالك ال�س�ل ِ
[القانوينُّ/املرخَ ُ�ص له]؛
ا�سم مالك ال�سالح الناري [القانوين/املرخ�ص له]؛
(ب)
ُ
عنوان �سكن مالك ال�سالح الناري [القانوين/املرخ�ص له]؛
(ج)
ُ
معلومات مف�صلة عن ال�سالح الناري َّ
املعطل ،ت�شمل:
(د)
ٌ
‘ ’1الطرازَ؛
النموذج؛
َ
‘’2
‘ ’3العيا َر؛
ا�سم ال�صانع؛
َ
‘’4
الرقم امل�سل�سل؛
َ
‘’5
‘ ’6جمي َع العالمات.
 -2حيثما ت�أذن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] بتعطيل �سالح ناري وفق ًا للمادة  21من
هذا القانون ،حتتفظ [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] ب�سجالت:
(�أ) لل�شه ��ادة الت ��ي �أ�صدرته ��ا [ي ُ ��درَج ا�سم ال�سلطة املخت�ص ��ة] وفق ًا للمادة  23من
هذا القانون؛
(ب) �أو لعالم ��ات الو�س ��م املو�ضوع ��ة عل ��ى ال�س�ل�اح ّ
املعط ��ل وفق� � ًا للم ��ادة  11م ��ن
هذا القانون].

التعليق
امل�صدر :املادة  9من الربوتوكول.
تقت�ض ��ي الفق ��رة الفرعي ��ة (ج) م ��ن املادة  9من الربوتوكول االحتفاظ بـ�" شهادة �أو �سجل تد ّون
في ��ه واقع ��ة تعطي ��ل ال�سالح الناري" يف �إطار عملية التحقق .و�إذا اختارت الدولة و�سم الأ�سلحة
الناري ��ة ّ
املعطل ��ة ب ��دل االحتف ��اظ ب�شه ��ادات �أو �سجالت للتعطيل ،ف�إنه ينبغ ��ي االحتفاظ ب�سجل
لعالمة الو�سم ،رغم � َّأن الربوتوكول ال يق�ضي �صراحة بذلك .وميكن االحتفاظ بتلك ال�سجالت
باعتباره ��ا �ضمان ��ة �إ�ضافي ��ة ملن ��ع �إعادة الت�شغيل غري امل�شروعة .وهذا م ��ن �ش�أنه �أن ي�ساعد يف
اقتفاء �أثر الأ�سلحة النارية التي �أعيد ت�شغيلها (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)130

جيم -ال�شروط الإدارية

املادة  -19مدة حفظ ال�سجالت

حتفظ جميع ال�سجالت وفق ًا لهذا [القانون/الباب] ملدة ال تقل عن [� ]...سنوات�/سنة
ابتداء من تاريخ ت�سجيل تلك املعلومات.
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التعليق

حكم �إلزامي
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
يق�ض ��ي ه ��ذا احلك ��م ب� ��أن ت�ضمن ال ��دول االحتفاظ ملدة "ال تقل عن ع�ش ��ر �سنوات" بال�سجالت
الالزمة القتفاء �أثر الأ�سلحة غري امل�شروعة وحتديد هويتها .كما تُق ِّرر الفقرة  4من املادة 12
م ��ن معاه ��دة جت ��ارة الأ�سلح ��ة نف�س الإطار الزمني حيث تقول" :تحُ ف ��ظ ال�سجالت ملدة ال تقل
عن ع�شر �سنوات".

مالحظة حول ال�صياغة
ثمة نقطتان يتعني مراعاتهما هنا:
(�أ) املعلومات الوحيدة التي يق�ضي الربوتوكول على وجه التحديد ب�أن ت�ضمن الدول
احلفاظ عليها هي عالمات الو�سم (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،)7ولذلك ينبغي و�ض ُع �شرط
�إلزام ��ي يق�ض ��ي بحف ��ظ �سج�ل�ات عالمات الو�سم ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات .غري � َّأن املادة 7
ت�ش�ت�رط �أي�ض� � ًا االحتفاظ باملعلومات "الالزمة القتفاء �أثر" الأ�سلحة النارية "وحتديد ماهيتها"
مل ��دة ع�ش ��ر �سن ��وات .وتبعا لذلك ،يجب ت�سجي ��ل � ِّأي معلومات تعتربها الدول الأطراف ،مبوجب
ت�شريعاتها الوطنية ،من املعلومات "الالزمة" ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات.
(ب) ين� ��ص ال�ص ��ك ال ��دويل للتعق ��ب (الفق ��رة �( 12أ)) على � َّأن ال�سج�ل�ات املت�صلة
بالأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة تحُ َف ��ظ "لأج ��ل غ�ي�ر م�سمى" ،على �أن ��ه يتعني حفظ
�سج�ل�ات الت�صني ��ع يف كل الأح ��وال مل ��دة ال تقل عن � 30سنة ،وكل ال�سجالت الأخرى ملدة ال تقل
ع ��ن � 20سن ��ة .وين� ��ص برنام ��ج العمل ملن ��ع االجتار غري امل�شروع بالأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيف ��ة ب ��كل جوانب ��ه ومكافح ��ة ذلك االجت ��ار والق�ضاء عليه (الفقرة  9م ��ن الف�صل الثاين)
على حفظ ال�سجالت املتعلقة ب�صنع الأ�سلحة النارية والأ�سلحة اخلفيفة "لأطول مدة ممكنة".
وتن� ��ص وثيق ��ة منظم ��ة الأم ��ن والتعاون يف �أوروب ��ا ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة اخلفيفة
(الب ��اب الث ��اين( -ج)) واملب ��ادئ التوجيهية لفا�سنار ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف جمال ت�صدير
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة (الفقرة ( 2ج)) على � َّأن �سجالت خمزونات ال�صانعني
م ��ن الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة يج ��ب �أن تحُ فَظ "لأطول مدة ممكنة" .ونظر ًا لكون الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة ،مب ��ا يف ذلك الأ�سلحة النارية ،م ��ن الأ�صناف املع ِّمرة ونظر ًا لأهمية حفظ
ال�سج�ل�ات يف تي�س�ي�ر اقتف ��اء �أثر تل ��ك الأ�سلحة ،توحي � ُ
أف�ضل املمار�س ��ات ب� َّأن حفظ ال�سجالت
ينبغي ،من الناحية املثالية� ،أن ي�ستمر لأجل غري م�سمى.
ويجوز �أن تنظر الدول يف �إدراج �أحكام تق�ضي بحفظ ال�سجالت ملدة �أطول من املدة التي
يق�ضي بها الربوتوكول ،وفق ًا لل�صيغة املقرتحة التالية:

اخليار 1
حتفظ جميع ال�سجالت وفق ًا لهذا [القانون/الباب] لأجل غري م�سمى ابتداء من تاريخ
ت�سجيل تلك املعلومات.
التعليق
امل�صدر :الفقرة �( 12أ) من ال�صك الدويل للتعقب.
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اخليار 2
تحُ ف ��ظ جمي� � ُع �سج�ل�ات الت�صنيع وفق ًا لهذا [القانون/الباب] لأطول مدة ممكنة ،على
�أال تقل عن ثالثني �سنة ،وجمي ُع ال�سجالت الأخرى املطلوبة وفق ًا لهذا [القانون/الباب] ملدة
ال تقل عن ع�شرين �سنة ابتداء من تاريخ ت�سجيل تلك املعلومات.
التعليق
امل�ص ��در :الفق ��رة �( 12أ) م ��ن ال�ص ��ك ال ��دويل للتعق ��ب؛ وبرنام ��ج عمل الأمم املتح ��دة املتعلق
بالأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيفة (الفقرة  9م ��ن الف�صل الثاين)؛ ووثيقة منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة (الباب الثاين(-ج))؛ واملبادئ
التوجيهية لفا�سنار ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات (الفقرة ( 2ج)).

[الف�صل ال�ساد�س -تعطيل الأ�سلحة النارية
التعليق
ال تكون م�شاريع الأحكام هذه ب�ش�أن التعطيل �ضرورية وذات �صلة باملو�ضوع �إال �إذا كانت الدولة
ال تعترب ال�سالح الناري ّ
املعطل "�سالحا ناريا".
وت�سم ��ح العدي ��د م ��ن الدول بامت�ل�اك (وعر�ض) الأ�سلحة الناري ��ة املعطلة من قبل هواة
جمعه ��ا واملتاح ��ف ون ��وادي البنادق وغريها .وغالبا ما تخ�ضع مثل هذه الأ�سلحة النارية املعطلة
ل�ضواب ��ط �أق ��ل .ول�ضم ��ان ع ��دم نقل الأ�سلحة النارية املعطلة �إىل وجه ��ات غري م�شروعة و�إعادة
ت�شغيلها ،يق�ضي الربوتوكول ب�أن تجُ عل جميع الأجزاء الأ�سا�سية غ َري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل
(الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) م ��ن امل ��ادة  9من الربوتوكول) .وعند �صياغ ��ة الت�شريعات املتعلقة بهذا
املو�ضوع ،يجب على الدول النظر يف الظروف التي �ست�سمح فيها بحيازة �أ�سلحة نارية معطلة.
حتدد الدولة الظروف التي تكون فيها حيازة الأ�سلحة النارية املعطلة م�شروعة ،يجب
وبعد �أن ِّ
(يقدم املرف ��ق الثالث عدة �أمثلة عل ��ى معايري التعطيل على
�ل
�
ي
التعط
�ة
�
ق
طري
�م
�
ظ
عليه ��ا �أن تن
ِّ
ال�صعيد الوطني).
ويقت�ضي الربوتوكول من الدول التي ال تعترب الأ�سلحة النارية املعطلة "�أ�سلحة نارية" يف
قوانينه ��ا الداخلي ��ة �أن تعتم ��د تدابري ملنع �إعادة الت�شغيل غ�ي�ر امل�شروعة للأ�سلحة املعطلة .ومع
� َّأن مبد�أ منع �إعادة الت�شغيل �إلزامي مبوجب الربوتوكول ،ف� َّإن الربوتوكول ال يبني التدابري التي
ينبغي للدول اتخاذها �أو اعتمادها ،و�إمنا َيذكُر مبادئَ عام ًة �إلزامي ًة ينبغي تطبيقها على تلك
التدابري .وحيثما كانت الدول ال تعترب الأ�سلحة النارية املعطلة "�أ�سلحة نارية" مبوجب قانونها
الوطن ��ي (بحي ��ث ال تن ��درج الأ�سلح ��ة النارية املعطلة �ضمن التداب�ي�ر الرقابية الوطنية) ،ينبغي
له ��ا اعتم ��اد م�شاري ��ع الأح ��كام املن�صو� ��ص عليها يف ه ��ذا الف�صل من �أجل �ضم ��ان ات�ساقها مع
مبادئ الربوتوكول و�أهدافه .وينبغي للدول �أي�ض ًا ا�ستعرا�ض واعتماد الأحكام الواردة يف م�شروع
امل ��ادة ( 11الو�س ��م وق ��ت التعطيل) (الف�صل الراب ��ع) ،وم�شروع امل ��ادة ( 18املعلومات املتعلقة
بالأ�سلح ��ة الناري ��ة املعطل ��ة) (الف�ص ��ل اخلام�س) ،وم�شروع امل ��ادة ( 38التعطيل غري امل�شروع)
(الف�صل احلادي ع�شر) من هذا القانون النموذجي.

[املادة  -20حظر تعطيل �سالح ناري بدون �إذن
ال يجوز ل�شخ�ص تعطيل �سالح ناري ما مل:
(�أ) يكن ذلك ال�شخ�ص:
‘ ’1مرخ�ص ًا له ب�صنع �أ�سلحة نارية وفق ًا للف�صل الثالث من هذا القانون؛
‘�  ’2أو م�أذون ًا له بتعطيل �أ�سلحة نارية من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة]؛
38
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تكن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] قد �أعطت على وجه التحديد [�إذن ًا/موافق ًة]

(ب)
ب�ش�أن تعطيل ال�سالح الناري وفق ًا للمادة  21من هذا القانون].
التعليق

َ
أ�شخا�ص ذوو مهارات خا�صة وم�أذو ٌن
تعطيل الأ�سلحة النارية �
ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول � ْأن يت ��وىل
ٌ
له ��م بذل ��ك .غ�ي�ر � َّأن تعطيل �سالح ناري تعطي�ل ً�ا دائم ًا يتطلب قدر ًا معين ًا من املهارات التقنية
املمار�سات اجلي ��دة ب�أنه ينبغي �أال ُي�سمح
والدراي ��ة بالأ�سلح ��ة الناري ��ة .وبن ��اء على ذلك ،توحي
ُ
بالقيام بهذا العمل �سوى للأ�شخا�ص امل�ؤهلني ،مثل �صانعي الأ�سلحة وبائعيها.

[املادة  -21الإذن امل�سبق بتعطيل �سالح ناري
 -1يق � ِّ�دم كل �شخ� ��ص يرغ ��ب يف تعطي ��ل �س�ل�اح ناري طلب� � ًا �إىل [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة
املخت�صة] للح�صول على �إذن بتعطيل ال�سالح الناري.
 -2ي�شمل طلب تعطيل �سالح ناري املعلومات التالية:
(�أ)
ا�سم مالك ال�سالح الناري املرخَّ �ص له؛
َ
عنوان �سكن مالك ال�سالح الناري املرخَّ �ص له؛
(ب)
َ
ِّ
ال�سالح الناري؛
�سيعطل
ا�سم ال�شخ�ص الذي
(ج)
َ
َ
(د) دلي�ل ً�ا ُي ْثب ��ت � َّأن ال�شخ� َ��ص الذي ِّ
مرخ�ص له بت�صنيع
�اح الناري
ٌ
�سيعطل ال�س�ل َ
�أ�سلحة نارية وفق ًا للف�صل الثالث من هذا القانون �أو م�أذو ٌن له بتعطيل �أ�سلحة نارية؛
ٍ
(ه)
معلومات مف�صل ًة عن الأ�سلحة النارية املراد تعطي ُلها ،مبا يف ذلك:
‘ ’1الطرازُ؛
النموذج؛
ُ
‘’2
‘ ’3العيا ُر؛
ا�سم ال�صانع؛
ُ
‘’4
الرقم امل�سل�سل؛
ُ
‘’5
‘ ’6جمي ُع العالمات.
َّ
�اح الن ��اري مو�ض ��و ُع َطلبِ التعطيل يف غ�ض ��ون [ ]...يوما�/أيام من
-3
يعط ��ل ال�س�ل ُ
تاريخ �إ�صدار �إذن بتعطيل ال�سالح الناري].

التعليق
ال يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول التما� � َ�س موافق� � ٍة م�سبق ��ة م ��ن ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة قب ��ل تعطي ��ل �سالح
ن ��اري .لك ��ن م ��ن �ش� ��أن ا�ش�ت�راط احل�ص ��ول عل ��ى �إذن م�سبق م ��ن ال�سلطة املخت�ص ��ة ،يف �إطار
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عملي ��ة تعطي ��ل الأ�سلح ��ة النارية ،م�ساع ��دة ال�سلطة املخت�صة على تَت ُّبع م�س ��ار الأ�سلحة النارية
املعطلة.

[املادة  -22طريقة التعطيل
َي َّت�سم ك ُّل تعطيل ل�سالح ناري ب�أنه:
(�أ) يجعل جمي َع الأجزاء الأ�سا�سية من ال�سالح الناري:
‘ ’1غ َري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل؛
‘ ’2غ�ي َ�ر قابل ��ة للن ��زع �أو التبدي ��ل �أو التعديل على نحو م ��ن �ش�أنه �أن ي�سمح ب�إعادة
ت�شغيل ال�سالح الناري؛

التعليق
امل�صدر :الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  9من الربوتوكول.
يتعي جع ��ل جميع الأجزاء الأ�سا�سية من
م ��ن ب�ي�ن املب ��ادئ العام ��ة التي �أق ّرها الربوتوكول �أنه " نّ
ال�سالح الناري َّ
املعطل غري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل وغري قابلة للنزع �أو التبديل �أو التعديل
عل ��ى نح ��و م ��ن � أش�ن ��ه �أن ي�سمح ب�إعادة ت�شغيل ال�سالح الناري ب� ِّأي طريقة من الطرائق" .ويجب
على الدول �أن ت�ضمن وفاء معايري التعطيل اخلا�صة بها بهذا املبد�أ .كما ين�ص توجيه اجلماعة
الأوروبي ��ة  2008/51/ECعل ��ى � َّأن "الأ�سلح ��ة الناري ��ة" ال ت�شمل الأ�شياء "التي ُجعلت غري �صاحلة
ب�صفة دائمة لال�ستخدام عن طريق التعطيل ،ب�شكل ي�ضمن جعل جميع الأجزاء الأ�سا�سية من
ال�س�ل�اح الن ��اري غ�ي�ر قابل ��ة ب�صفة دائمة للت�شغيل وغري قابل ��ة للنزع �أو التبديل �أو التعديل على
نحو من �ش�أنه �أن ي�سمح ب�إعادة ت�شغيل ال�سالح الناري ب� ِّأي طريقة من الطرائق".

(ب) يطابق املعاي َري التقنية املحددة [من جانب/مبوجب] [يُدرَج عنوان الت�شريعات
�أو اللوائح �أو املبادئ التوجيهية الثانوية التي تت�ض َّمن املعايري التقنية ذات ال�صلة]].
التعليق
ال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ول املعاي�ي�ر التقنية لتعطيل الأ�سلح ��ة النارية .ولذلك يعود للدول �أم ُر حتديد
التقني ��ات الواج ��ب ا�ستخدامه ��ا يف تعطي ��ل �سالح ناري ب�صورة م�شروع ��ة .ول َّأن تلك املوا�صفات
التقنية قد تخ�ضع للتغيري والتعديل من �أجل مواكبة التطورات التكنولوجية ،قد يكون من الأن�سب
�سر ُدها �أو تف�صي ُلها يف الت�شريعات الفرعية �أو يف مبادئ توجيهية تقنية منف�صلة.

[املادة  -23التحقق من التعطيل
ال ي�ص َّن ��ف �س�ل�ا ٌح ن ��اري عل ��ى �أنه �سال ٌح ناري َّ
معطل يف هذا القانون [ومن ثم ال تنتفي
عنه �صفة ال�سالح الناري] ما مل:
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(�أ) ُيج� � َر تفتي� � ٌ�ش م ��ادي لل�سالح الناري تقوم به [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة �أو
�شخ�ص �آخر م�أذون له من ال�سلطة املخت�صة]؛ �أو
(ب) تَ�ص ��در �شه ��اد ُة [تعطي ��لٍ ] لفائدة مال ��ك ال�سالح الناري املرخ�ص له من جانب
[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] تت�ض َّمن املعلومات التالية:
‘ ’1ت�أكي ��د ًا عل ��ى � َّأن ال�س�ل�اح الن ��اري ُجعل غ�ي�ر قابل ب�صفة دائم ��ة للت�شغيل وفق ًا
للمادة  22من هذا القانون؛
ا�سم مالك ال�سالح الناري [القانوين/املرخ�ص له]؛
َ
‘’2
عنوان �سكن مالك ال�سالح الناري [القانوين/املرخ�ص له]؛
َ
‘’3
ٍ
معلومات مف�صل ًة عن ال�سالح الناري مو�ضوع التعطيل ،ت�شمل:
‘’4
�أ -الطرازَ؛
النموذج؛
ب-
َ
ج -العيا َر؛
ا�سم ال�صانع؛
د-
َ
الرقم امل�سل�سل؛
ه-
َ
و -جمي َع العالمات؛
ا�سم ال�شخ�ص القائم بالتعطيل؛
َ
‘’5
عنوان ال�شخ�ص القائم بالتعطيل؛
َ
‘’6
‘ ’7تاريخَ التعطيل؛
َ
تفا�صيل عن طريقة التعطيل؛ �أو
‘’8
ال�سالح الناري بعالمة مرئية وا�ضحة وفق ًا للمادة  11من هذا القانون].
(ج) ُي ْد َمغ
ُ
التعليق
امل�صدر :الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من املادة  9من الربوتوكول.
م ��ن ب�ي�ن املب ��ادئ العامة املك ّر�سة يف الربوتوكول وجوب اتخاذ ترتيبات للتحقق من التعطيل من
جانب �سلطة خمت�صة ل�ضمان جعل ال�سالح الناري غ َري قابل ب�صفة دائمة للت�شغيل.

[املادة  -24ت�سليم الرتخي�ص
�اري املرخَّ ُ�ص ل ��ه يف غ�ضون [�سبعة �أيام] م ��ن ت�س ّلم �شهادة
�اح الن � ِّ
ي�س ِّل ��م مال � ُ�ك ال�س�ل ِ
[التعطي ��ل] م ��ن [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] وفق� � ًا للفق ��رة ( 1ب) من امل ��ادة  23من
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ه ��ذا القان ��ون ،الرتخي� ��ص �إىل [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] الت ��ي تتوىل �إلغا َء الرتخي�ص
ريه].
وتدم َ

التعليق
وح ُ
�إذا ُع ِّط ��ل �س�ل�ا ٌح ن ��اريَ ،و َج َب �إلغ ��ا ُء ترخي�ص امتالك ذلك ال�سالح الناري ِ
فظ �سجلٍ بذلك
الإلغاء.

الف�صل ال�سابع -ا�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية وت�صديرها وعبورها
التعليق

تقت�ض ��ي الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  10م ��ن الربوتوك ��ول من ال ��دول �أن تن�شئ �أو تتعه ��د نظاما ف ّعاال
للرتخي�ص �أو الإذن ملراقبة ا�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وت�صديرها.
كما يقت�ضي الربوتوكول من الدول �أن تتخذ تدابري ب�ش�أن العبور الدويل للأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة .ويج ��ب �أن ي�ضمن هذا النظام ع ��دم ت�صدير الأ�سلحة النارية �إىل بلدان
�أو عبوره ��ا منه ��ا �إذا مل ت� ��أذن تل ��ك البل ��دان بنقلها (الفقرت ��ان  2و 4من املادة  .)10ومن �أجل
تل ��ك الغاي ��ة ي�ش�ت�رط الربوتوكول �أي�ض� � ًا �أن حتتوي الوثائقُ على جمموعة دنيا من العنا�صر التي
تكفي ملراقبة نقل الأ�سلحة النارية نق ًال م�شروع ًا (الفقرة  3من املادة  .)10ويجب على الدول
�أي�ض� � ًا �أن تتخ ��ذ تداب�ي�ر لتعزيز امل�ساءل ��ة والأمن يف �إطار نظمها لال�سترياد والت�صدير (الفقرة
 5من املادة .)10
وال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ول بالتف�صيل �شكل نظ ��ام ترخي�ص اال�سترياد والت�صدير �أو التدابري
املتعلقة بالعبور الدويل التي يتعني على الدولة اتخاذها .فهذا الأمر مرتوك �إىل حد كبري لتقدير
الدول (يرد املزيد من التوجيهات االختيارية بهذا ال�ش�أن يف النميطة  20-03املعنونة "ال�ضوابط
الوطنية على النقل الدويل للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة" من املعايري الدولية ملراقبة
الأ�سلحة ال�صغرية) .و�إ�ضافة �إىل �ضمان �شمول الت�شريعات جلميع �أحكام الربوتوكول الإلزامية،
التزامات قائمة مبقت�ضى اتفاقات متعددة الأطراف و�إقليمية ودون �إقليمية
ميكن �أن تكون للدول
ٌ
�أخ ��رى ت�س ��ري عل ��ى العمليات الدولية املتعلق ��ة با�سترياد الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة وت�صديره ��ا وعبوره ��ا (لع ��ل �صائغي الت�شريعات يو ّدون الإ�ش ��ارة �إىل ال�صكوك ذات
ال�صلة الواردة يف املرفق الثاين ،مبا فيها معاهدة جتارة الأ�سلحة التي اعتُمدت م�ؤخر ًا) .وينبغي
�كام القانون النموذجي التي تك ّمل ت�شريعا ِته ��ا والتزاما ِتها القائم َة وتعك�س
لل ��دول �أن تخت ��ار �أح � َ
املنا�سب الذي ت�شرتطه الدولة .ويرد يف املرفق الأول (اعتبارات �إ�ضافية) ن�ص
م�ستوى الرقاب ِة
َ
مقرتح �إ�ضافي ميكن ل�صائغي الت�شريعات النظر يف �إدراجه يف ت�شريعاتهم الوطنية.

الرتخي�ص [الإذن] با�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وت�صديرها
وعبورها

املادة  -25حظر ا�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخرية وت�صديرها وعبورها بدون ترخي�ص [�إذن]
�صدر
  -1ال يج ��وز ل ِّأي �شخ� ��ص � ْأن ي�ست ��ورد �إىل الإقلي ��م الوطن ��ي لدولة م ��ا �أو � ْأن ُي ِّ
من ��ه � َّأي �أ�سلح ��ة ناري ��ة و�/أو �أجزاءها ومك ِّوناتها و�/أو ذخرية ب ��دون [ َت َ�سلُّمه ،م�سبق ًا وكتاب ًة،
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ترخي� َ��ص ا�ست�ي ٍ
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]
�راد �أو ت�صدي ��رٍ ] [�إذن م�سبق مكتوب] ت ُْ�صدره [يُدرَج ُ

[ال�سلط ُة املخت�صة] وفق ًا لهذا القانون.
إقليم الوطني لدولة ما حام ًال � َّأي �أ�سلحة نارية
  -2ال يجوز ل ِّأي �شخ�ص �أن َيعبرُ َ ال َ
�أو �أي ًا ِم ْن �أجزائها ومك ِّوناتها �أو ذخري ٍة بدون [ترخي�ص] [�إذن] بالعبور منها ت ُْ�صدره [يُدرَج
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة] وفق ًا لهذا القانون.
ُ

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( )1من املادة  10من الربوتوكول.
تت�ض َّم ��ن الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  10ال�شرط الأ�سا�سي الذي يق�ض ��ي باعتماد تدابري تكفل مراقبة
ٍ
ا�سترياد �أو ت�صدي ��رٍ �أو عبورٍ .وهي تقت�ضي من
ال�صفق ��ات �أو عملي ��ات النق ��ل الت ��ي تنطوي على
ٍ
وا�سترياد.
الدول �أن تن�شئ �أو ت�صون نظاما فعاال لإ�صدار
تراخي�ص �أو �أذونِ ت�صديرٍ
ِ
وحيثم ��ا توج ��د بالفع ��ل نظ ��م ملراقبة اال�ست�ي�راد والت�صدير ،قد يحت ��اج الأمر �إىل تنقيح
الت�شريع ��ات لإدراج �ض ��رورة ح�صول م�ستوردي وم�ص ��دري الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخرية على تراخي�ص ولتغطية � ِّأي متطلبات خا�صة للربوتوكول مل يتم التطرق �إليها من قبل.
وال ي�شرتط الربوتوكول ترخي�ص �أن�شطة العبور على وجه التحديد .غري �أنه يجب ُ
اتخاذ "تدابري"
وقيام دول العبور ،وفق ًا
ب�ش� ��أن العب ��ور ال ��دويل للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخريةُ ،
للفق ��رة ( 2ب) م ��ن امل ��ادة  10من الربوتوكول ،بتوجيه �إ�شعار مكتوب ب�أنه لي�س لديها اعرتا�ض
على العبور .والأمر مرتوك لتقدير الدول لتختار النظام املنا�سب لرتخي�ص اال�سترياد والت�صدير
ِ
احلاالت
والتدابري املتخذة ب�ش�أن العبور الدويل .والفقرة  2من املادة  25من الربوتوكول تالئم
ترخي�ص �أن�شطة العبور.
التي تختار فيها الدول ُة
َ
وينبغ ��ي ،ب�صف ��ة عام ��ة� ،أن يتَّ�سق ما ي�ش ِّكل "ا�سترياد ًا" و"ت�صدير ًا" مع القوانني الوطنية
واملعايري الدولية القائمة.
ويفرت� ��ض الربوتوك ��ول وج ��ود �سلط ��ة مرخِّ �صة طبقا للفقرت�ي�ن  1و 2من املادة  .10ولكي
تراخي�ص �أو �أذونِ
تف ��ي ال ��دول بال�ش ��رط ال ��ذي يق�ضي ب�أن تن�شئ �أو ت�صون نظاما فعاال لإ�صدار
ِ
ٍ
وا�سترياد (الفقرة  1من املادة  ،)10رغم � َّأن هذا ال�شرط لي�س �صريح ًا يف الربوتوكول،
ت�صديرٍ
ولك ��ي تف ��ي كذل ��ك باملقت�ضي ��ات الأخرى الواردة يف املادة � ،10سيكون من الالزم اعتماد تدابري
ت�شريعية (حيثما مل تكن موجودة بالفعل) ل�ضمان تخويل املوظفني امل�س�ؤولني ال�صالحي َة الالزمة
ٍ
ا�سترياد وت�صدي ��رٍ وعبو ٍر �أو رف�ض �إ�صدارها .وميكن �أن يتم ذلك
للنظ ��ر يف �إ�ص ��دار تراخي� ِ��ص
�إما ب�إن�شاء مكاتب جديدة �أو بتعديل الت�شريعات لتو�سيع مهام املوظفني احلاليني (انظر الدليل
الت�شريعي ،الفقرة .)100
وتن� ��ص الفق ��رة  2م ��ن املادة  5م ��ن معاهدة جتارة الأ�سلحة على ما يلي ":تقوم كل دولة
ط ��رف ب�إن�ش ��اء وتع ُّه ��د نظ ��ام مراقبة وطني ،ي�شمل قائمة وطنية للأ�صن ��اف اخلا�ضعة للرقابة،
م ��ن أ�ج ��ل تنفي ��ذ �أح ��كام هذه املعاهدة ".كما تن� ��ص الفقرة  2من املادة  8من املعاهدة على ما
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يل ��ي" :تتخ ��ذ كل دول ��ة ط ��رف م�ستورِدة التدابري التي ت�سمح له ��ا ... ،يف نطاق واليتها ،بتنظيم
واردات الأ�سلح ��ة التقليدي ��ة ...ويج ��وز �أن تت�ض َّم ��ن هذه التدابري نظ ��م اال�سترياد ".ولعل الدول
احلري�صة على االن�ضمام �إىل كل من بروتوكول الأ�سلحة النارية ومعاهدة جتارة الأ�سلحة ،وعلى
االمتث ��ال لهم ��ا ،ت ��ود �أن تنظ ��ر يف اتباع نهوج متكاملة �أو�سع نطاق ًا �إزاء ا�ستيفاء تلك املقت�ضيات
التكميلية.

املادة  -26الوثائق املتحقق منها �أو املت�أكد من �صالحيتها
ٍ
ا�سترياد �أو ت�صديرٍ �أو عبورٍ ،يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة
قب ��ل �إ�ص ��دار ترخي� ��ص [�إذن]
املرخِّ �ص ��ة] �أن ت�ش�ت�رط عل ��ى مق � ِّ�دم الطلب تق ��د َمي ن�سخ �أ�صلية �أو طب ��ق الأ�صل من الوثائق
املقدمة لدعم الطلب.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  5من املادة  10من الربوتوكول.
يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول م ��ن ال ��دول �أن تتخ ��ذ ،يف حدود امل ��وارد املتاحة ،تداب�ي َ�ر ت�ضمن �أن تكون
إجراءات الرتخي�ص �أو الإذن م�أمون ًة ،و�أن تكون ثبوتي ُة وثائق الرتخي�ص �أو الإذن قابل ًة للتحقق
�
ُ
احلكم باعتباره خيارا مطروحا �أمام
منه ��ا .وال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ولُ هذه التداب َري .و ُيقرتح ه ��ذا
ُ
الدول للوفاء بهذا ال�شرط الإلزامي.

املادة  -27طلبات احل�صول على
تراخي�ص [�أذونِ ] ت�صديرٍ
ِ
�د ُم الطل ��ب من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �ص ��ة] [ال�سلطة املخت�صة]
يلتم� ��س مق � ِّ

-1
�إ�ص ��دا َر ترخي� ِ��ص [�إذنِ ] ت�صدي ��رٍ لأ�سلح� � ٍة نارية و�/أو �أجزائه ��ا ومك ِّوناتها و�/أو ذخري ٍة وفق ًا
لل�شكل والطريقة املحددين.
ترخي�ص ت�صديرٍ دون وجود:
  -2ال يجوز منح � ِّأي
ِ
الرتخي�ص [الإذن]
(�أ) ن�سخ� � ٍة م ��ن ترخي�ص [�إذن] اال�ست�ي�راد ،مع وجوب �أن يبينِّ
ُ
وامل�ستلم النهائي،
بلد الإ�صدار وتاريخَ ه وتاريخَ انق�ضاء ال�صالحية ،وهوي َة ال�سلطة املرخِّ �صة،
َ
َ
وو�صفا للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية وكميتها؛ �أو ن�سخ ٍة من وثائقَ
ٍ
ترخي�ص [�إذنِ ]
ُت ْثبت � َّأن طلب ًا للح�صول على
ا�سترياد قد ُق ِّدم �أو �س ُي َق َّدم؛
ِ
تراخي�ص [�أذون] العبو ِر �إىل البلد (�إذا اقت�ضى احلال).
ن�سخ من
(ب)
ِ
ٍ
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التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرات �( 2أ) و(ب) و 3من املادة  10من الربوتوكول.
تراخي�ص لت�صدير الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول �إ�ص ��دار �أذون �أو
َ
والذخ�ي�رة .وقب ��ل �إ�ص ��دار �إذنِ �أو ترخي� ِ��ص ت�صدي ��رٍ  ،يجب على الدولة امل�ست ��وردة �أن تكون قد
ٍ
وجهت �إ�شعار ًا مكتوب ًا،
تراخي�ص
أذون �أو
�أ�صدرت � َ
َ
ا�سترياد ويجب على � ِّأي دول عبور �أن تكون قد َّ
قبل ال�شحن ،ب�أنه لي�س لديها اعرتا�ض على العبور.
�كام نظام ��ا تبادليا يق�ضي ب�أن توافي ال ��دول بع�ضها بع�ضا ب�أذون قبل
وتُن�ش ��ئ ه ��ذه الأح � ُ
ال�سم ��اح ل�شحن ��ات �أ�سلح ��ة ناري ��ة مبغ ��ادرة �إقليمه ��ا �أو الو�صول �إليه �أو امل ��رور عربه ،مما يعزز
قدرة �أجهزة �إنفاذ القانون على تتبع حركة ال�شحنات على نحو م�شروع ملنع ال�سرقة والت�سريب.
و ُيرتك للدول املنفِّذة �أم ُر تقرير ما �إذا كانت م�س�ؤولية احل�صول على الأذون الالزمة من الدولة
امل�صدر �أم على عاتق االثنني معا ،مبعنى �أن
امل�ست ��وردة ودول العب ��ور تق ��ع على عات ��ق الدولة �أَم
ِّ
امل�صدرة
يح�ص ��ل امل�ص � ِّ�در عل ��ى الإذن م ��ن امل�ست ��ورد (مبا�شر ًة �أو عن طريقه) وتت�ص ��ل الدولة
ِّ
ببلد العبور للت�أكد من �أالّ اعرتا�ض لديه على ال�صفقة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)102
امل�صدر م�س�ؤو ًال يف هذا احلكم من القانون النموذجي عن احل�صول على الأذون املطلوبة.
ويعد
ِّ
ويف املمار�س ��ة العملي ��ة ،ق ��د ال يك ��ون امل�ص � ِّ�در ق ��ادر ًا على تقدمي �إذن العب ��ور وقت طلبه
ا�ست�ص ��دا َر ترخي� ِ��ص ت�صدي ��رٍ  .كم ��ا ق ��د ال يكون امل�ص � ِّ�در قادر ًا على تقدمي ن�سخ ��ة من �إذن �أو
ترخي�ص اال�سترياد ب�سبب�( :أ) عدم توافره وقت تقدميه طل َبه؛ �أو (ب) �إبرام ال�صفقة املعنية
ٍ
ا�سترياد �إذا كانت الب�ضائ ُع املعنية م�ستو َرد ًة
أذون
مع حكومة ال تُ�صدر هي نف�سها
تراخي�ص �أو � َ
َ
ال�ستعمالها اخلا�ص .لكن من �أجل االمتثال لهذا احلكم الإلزامي املن�صو�ص عليه يف الربوتوكول،
ميك ��ن ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات النظ ��ر يف الن�ص املقرتح حلكم ي ��رد يف املرفق الأول (املادة )53
ب�ش�أن "
تراخي�ص الت�صدير امل�شروطة".
ِ
والغر� ��ض م ��ن عملي ��ة تق ��دمي الطلب ��ات هو الوفاء بااللت ��زام الأ�سا�س ��ي املتمثل يف تقدمي
املعلوم ��ات الالزم ��ة ح ��ول ال�صفق ��ات� .أما �شكل وطريق ��ة �إ�صدار تراخي� ِ��ص �أو �أذون الت�صدير
واملعلوم ��ات املطل ��وب تقدميه ��ا يف ا�ستمارات ا�ست�صدار تلك الرتاخي� ِ��ص والأذون ف�أم ٌر مرتوك
البت يف حمتوى �إطارها الت�شريعي �أو التنظيمي ودرجة التف�صيل
للتقدير .كما يعود للدول �أمر ِّ
ال�ل�ازم تواف ُره ��ا في ��ه .وفيما عدا ا�شرتاط تق ��دمي �إذن العبور (�إذا اقت�ضى احلال) ون�سخة من
وثائ ��ق ترخي� ��ص �أو �إذن اال�ست�ي�راد ،يبقى حمتوى �إجراءات تق ��دمي الطلبات اختياري ًا .وترد يف
املرفق الأول (املادة )51
مقرتحات ب�ش�أن حمتوى الت�شريعات �أو اللوائح امل�صاحبة التي تت�ض َّمن
ٌ
تفا�صيل �إجراءات تقدمي الطلبات.

ٍ
ا�سترياد
تراخي�ص [�أذونِ ]
املادة  -28طلبات احل�صول على
ِ
مقد ُم الطلب من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة] �إ�صدا َر
يلتم�س ِّ

ترخي� ِ��ص [�إذنِ ] ا�ست�ي ٍ
�راد لأ�سلح� � ٍة ناري ��ة و�/أو �أجزائها ومك ِّوناته ��ا و�/أو ذخري ٍة وفق ًا لل�شكل
والطريقة املحددين.
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التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرات من � 1إىل  3من املادة  10من الربوتوكول.
تراخي�ص �أو �أذونٍ ال�ست�ي�راد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول �إ�ص ��دار
َ
والذخرية قبل �إ�صدار ترخي�ص الت�صدير ذي ال�صلة .وفيما يخ�ص اال�سترياد ،تن�ص املادة 10
م ��ن الربوتوكول—ف�ض�ل�ا ع ��ن الإ�شارة ب�شكل عام �إىل �إن�شاء نظام فعال لال�سترياد والت�صدير
ترخي�ص ت�صديرٍ �أن
والعبور (الفقرة —)1على �أنه يتعني على الدول التي ب�صدد �إ�صدار �إذنِ �أو
ِ
تتحقق من � َّأن �إذنا باال�سترياد قد �صدر (الفقرة � .)2إال �أنه لي�س هناك حتدي ٌد ل�شكل وطريقة
تراخي�ص �أو �أذون الت�صدير وللمعلومات املطلوب تقدميها يف ا�ستمارات ا�ست�صدار تلك
�إ�صدار
ِ
أمر
�
�ود
�
ع
وي
أذون.
ل
وا
�
�
الرتاخي
البت يف حمتوى �إطارها الت�شريعي �أو التنظيمي ودرجة
�دول
�
ل
ل
�ص
ِ
ِّ
�ات ب�ش�أن حمتوى
التف�صي ��ل ال�ل�ازم تواف ُره ��ا في ��ه .وت ��رد يف املرف ��ق الأول (املادة  )52مقرتح � ٌ
الت�شريعات �أو اللوائح امل�صاحبة التي تت�ض َّمن تفا�صيل �إجراءات تقدمي الطلبات.

تراخي�ص [�أذون] الت�صدير �أو اال�سترياد
املادة  -29تفا�صيل
ِ
ٍ
ا�سترياد ت�صدره [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]
�أو

 -1يت�ض َّمن ك ُّل
ترخي�ص ت�صديرٍ
ِ
ِ
املعلومات التالي َة كحد �أدنى:
[ال�سلط ُة املخت�صة] والوثائقُ امل�صاحبة له،
مكان وتاريخ �إ�صدار الرتخي�ص [الإذن]؛
(�أ)
َ
(ب) تاريخَ انتهاء �صالحية الرتخي�ص [الإذن]؛
بلد اال�سترياد وبلد الت�صدير؛
(ج)
َ
ا�سم وعنوان املر�سل �إليه النهائي �أو امل�ستخدم النهائي؛
(د)
َ
(ه� �) و�ص � َ�ف وكمي ��ة الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخ�ي�رة املراد نقلها
املعلومات التالية ح�سب الرغبة �أو االقت�ضاء :الأرقام
مبوجب الرتخي�ص ،مبا يف ذلك [تُد َرج
ُ
امل�سل�سلة وطول املا�سورة والطول الإجمايل والأثر وعدد الطلقات والعيار وال�سرعة والقوة ونوع
الر�صا�ص وقيمة الأ�صناف]؛
بلدان العبور �إذا اقت�ضى احلال.
(و)
َ
ِ
املعلومات الوارد َة يف
�دم [ي ُ ��درَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة]
 -2تق � ِّ
ترخي�ص [�إذن] اال�سترياد �إىل جميع بلدان العبور قبل ال�شحن.

التعليق
حكم �إلزامي
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امل�صدر :الفقرة  3من املادة  10من الربوتوكول.
ه ��ذا ه ��و احل ��د الأدن ��ى من املعلوم ��ات الإلزامية التي يقت�ضيها الربوتوك ��ول والتي يجب �أن ترد
جميعها يف الرتخي�ص والوثائق امل�صاحبة له .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،حيثما تختار الدولة �إن�شاء
نظ ��ام رقاب ��ي لأن�شط ��ة ال�سما�س ��رة ،عمال بالفقرة ( 1ج) من امل ��ادة  15من الربوتوكول ،ميكن
ُ
أذون اال�سترياد والت�صدير� ،أو الوثائقُ امل�صاحبة
ا�شرتاط �أن تف�صح
لتلك الدولة
تراخي�ص �أو � ُ
ُ
لها ،عن �أ�سماء و�أماكن ال�سما�سرة امل�شاركني يف ال�صفقة.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ه ��ذا احل ��د الأدنى من املعلومات الذي ي�شرتطه الربوتوكول ،يجوز للدول
الأع�ض ��اء �أي�ض� � ًا ا�ش�ت ُ
�راط �أن يت�ض َّم ��ن الرتخي� ُ��ص معلوم � ٍ
ترتيبات مقرتحة
�ات �إ�ضافي ًة .وه ��ذه
ٌ
ُي�ت�رك فيه ��ا لتقدي ��ر الدول ��ة �أم ُر اتخاذ قرار ب�ش�أن درجة التف�صيل الت ��ي يت�ض َّمنها ترخي�ص �أو
�إذن اال�سترياد/الت�صدي ��ر؛ فه ��ي
ترتيبات ال ي�شرتطه ��ا الربوتوكول .ومن الأمثلة على املعلومات
ٌ
الإ�ضافية التي قد ت�شرتطها الدولة ما يلي:
•
•
•

 ا�س � ُ�م وعن ��وان مق ��دم الطلب وجميع الأط ��راف الأخرى امل�شاركة يف ال�صفقة وتفا�صيل عن
ت�سجيلها �أو �إذنها؛
 � ُّأي �شروط مفرو�ضة على الرتخي�ص؛
 تفا�صي� � ُل ع ��ن خ ��ط �س�ي�ر النقل ،مبا يف ذل ��ك بلدان العبور و�إعادة ال�شح ��ن العابر ونقاط
الدخول �أو اخلروج (�إذا ُوجدت و�أتيحت).

املادة  -30التحقُّق من الت�سليم
امل�صدر]
يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �ص ��ة] [ال�سلطة املخت�ص ��ة] �أن تطلب من [ ِّ

[الدول ��ة امل�ست ��وردة] تق ��دمي �إقرار من بلد اال�سترياد با�ست�ل�ام ال�شحنة املر�سلة من الأ�سلحة
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  4من املادة  10من الربوتوكول.
يخ ِّول الربوتوكولُ للدولة امل�صدرة �صالحي َة �أن تطلب من الدولة امل�ستوردة التحققَ من ا�ستالم
ال�شحنة املر�سلة من الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية .وميكن للدولة �أن ت�شرتط
�إ�صدار �شهادة تحَ قُّقٍ من الت�سليم باعتباره ممار�سة اعتيادية �أو �أن حتتفظ بحقها يف التحقق من
عمليات ت�سليم �صادرات حمددة ،وميكن يف هذه احلالة حتديد ذلك باعتباره �شرط ًا ترخي�ص ًّيا
امل�صدر عموما بهذا االلتزام ب�صفته الكيان الذي
ُيفر�ض على ترخي�ص الت�صدير املعني .ويفي
ِّ
يتعني عليه تقدمي دليل على ت�سليم الأ�صناف املر�سلة ،رغم �أنه قد ُيطلب من الدولة امل�ستورِدة
تقدم دلي ًال على الت�سليم .فقد ت�شرتط الدول تقدمي امل�ستندات الأ�صلية �أو ن�سخ طبق
�أي�ض ًا �أن ِّ
الأ�ص ��ل منه ��ا .وميك ��ن ل�صائغي الت�شريعات الرجوع �إىل املرفق الأول (املادة  )62لالطالع على
احلكم.
ن�ص �إ�ضافي ُي َك ِّمل هذا
َ

الباب باء -الأحكام القانونية اجلنائية
التعليق
الأفعال الالزم جترميها
حتدد املادة  5من بروتوكول الأ�سلحة النارية جمموعة من الأفعال الالزم جترميها والتي تتعلق
ِّ
ب�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها على نحو غري م�شروع ،ف�ضال
عن العبث بعالمات الو�سم املو�ضوعة على الأ�سلحة النارية .ويرمي �إ�ضفاء الطابع الإلزامي على
جترمي تلك الأفعال �إىل تعزيز نظام مراقبة الأ�سلحة النارية الذي �أن�ش�أه الربوتوكول من خالل
ا�ستخ ��دام �أدوات القان ��ون اجلنائ ��ي والعدال ��ة اجلنائية .وبوجه ع ��ام يكمن �سبب وجود املادة 5
من الربوتوكول يف �إر�ساء م�س�ؤولية جنائية وعقوبات جنائية على انتهاك االلتزامات الإدارية.
وكم ��ا �سب ��ق �أن قي ��ل يف التعليق عل ��ى الف�صل الثاين (التعاري ��ف)ُ ،يع ِّرف الربوتوكول يف
�إطار مادته ( 3ا�ستخدام امل�صطلحات) ال�سلوكني الإجراميني املتمثلني يف ال�صنع غري امل�شروع
واالجت ��ار غ�ي�ر امل�ش ��روع ث ��م ُي ْط ِل ��ق ا�سم ��ي هذين ال�سلوك�ي�ن على هاتني اجلرميت�ي�ن وين�شئ يف
م ��ادة منف�صل ��ة ه ��ي امل ��ادة  5التزام� � ًا بتجرمي هذي ��ن ال�سلوكني من خالل جم ��رد الإ�شارة �إىل
ُو�صف جرميتا ال�صنع غري امل�شروع واالجتار غري امل�شروع تو�صيف ًا
ت�سميتيهما .وبهذه الطريقة ت َّ
وا�ضح� � ًا و�إلزام ًّي ��ا يف امل ��ادة  .3وتتف ��اوت املمار�س ��ات الوطنية تفاوت ًا كب�ي�ر ًا بني نظامي القانون
الأنغلو�سك�س ��وين والقان ��ون امل ��دين .ويف ح�ي�ن تتبع بع� ��ض النظم القانونية (ع ��اد ًة نظم القانون
الأنغلو�سك�س ��وين) نهج� � ًا مماث�ل ً�ا للنه ��ج املعتمد يف الربوتوكول يكمن يف نق ��ل تعريف وتو�صيف
ال�سل ��وك ال ��ذي ي�ش ��كل جرمي ًة �إىل جزء منف�صل م ��ن قوانينها ،تُلزِ م نظ ٌم قانونية �أخرى (عادة
نظ ��م القان ��ون امل ��دين) م�شرعيه ��ا ب� ��أن ُيدرج ��وا ك َّل الأركان امل�شَ ِّكلة للجرمي ��ة يف �صلب احلكم
التجرميي ذاته .و ُيرتك ِّ
لكل م�شرع �أم ُر �إدراج �أو عدم �إدراج تعريف منف�صل للجرمية يف القانون
الوطني .ويف احلاالت التي ي�ؤخذ فيها بنظام مزدوج ،بحيث ُيع َّرف ال�سلوكان يف ف�صل منف�صل
لكنهما ُي َو َّ�صفان �أي�ض ًا يف �صلب احلكم التجرميي ،ينبغي للم�شرعني �أن يكفلوا عن�ص َر االت�ساق
بني تعريفي ال�سلوكني وتو�صيفيهما .ويج�سد القانون النموذجي كلتا املمار�ستني �إذ ين�ص ،عند
االقت�ضاء ،على خيارين �صياغيني بديلني.
وينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن ي�صوغوا الأحكام التجرميية وفق ًا لنظم القانون اجلنائي
الداخلي ��ة ،مب ��ا يكف ��ل اكتم ��الَ �أركان كل جرمية وتف�س َري املحاك ��م املحلية وغريها من ال�سلطات
املخت�صة لل�صيغة امل�ستعملة تف�سري ًا يت�سق مع الربوتوكول.
وال يحت ��اج امل�شرع ��ون الوطني ��ون �إىل اعتم ��اد �أح ��كام جترميية جدي ��دة �إذا كان القانون
اجلنائ ��ي الداخل ��ي يت�ض َّم ��ن بالفعل �أحكام ًا جترميية تغطي تغطي ًة كامل ًة ال�سلوكني امل َو َّ�صفني يف
أحكام تو�صيفني يختلفان عن التو�صيفني الواردين يف
الربوتوك ��ول ،حت ��ى و� ْإن ا�ستَخدم ��ت تلك ال ُ
ُ
الربوتوك ��ول .ويف ه ��ذا ال�ص ��دد تن� ��ص الفقرة  6من املادة  11م ��ن االتفاقية الأ ِّم على ما يلي":
ٌ
حمفوظ ح�صرا
لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القائل ب� َّأن تو�صيف الأفعال املجرمة ...
لقانون الدولة الطرف الداخلي".
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مقرتحات ب�ش�أن الأفعال املج ّرمة اختياري ًا،
وترد يف املرفق الأول (املواد من � 64إىل )72
ٌ
فيم ��ا يت�ص ��ل بالأ�سلح ��ة الناري ��ة ،الت ��ي ميك ��ن لل ��دول �أي�ض ًا النظ ��ر يف �إدراجه ��ا يف ت�شريعاتها
الوطنية.

عدم �إدراج "الطابع العابر للحدود" و"اجلماعة الإجرامية
يف اجلرائم الداخلية

املنظمة"

يف�سر الربوتوكول مقرتن ًا باتفاقية الأمم
تن�ص املادة  1من بروتوكول الأ�سلحة النارية على �أن َّ
املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية؛ وعل ��ى �أنه ينبغي النظر �إىل اجلرائم املقررة
ً
مبوجب املادة  5من الربوتوكول باعتبارها جرائم مقررة وفقا لالتفاقية.
وحت�صر املاد ُة  4من الربوتوكول نطاقَ تطبيقه يف منع اجلرائم العابرة للحدود الوطنية
والتي تتورط فيها جماعة �إجرامية َّ
منظمة ،ويف التح ّري والتحقيق ب�ش�أنها ومالحقة مرتكبيها،
با�ستثناء ما ُي َن�صّ عليه خالف ًا لذلك.
غ�ي�ر أ�ن ��ه ينبغ ��ي �أال ُي ��درِج امل�ش ِّرع ��ون الوطني ��ون الطاب� � َع ع�ب�ر الوطني و�ضل ��و َع جماعة
�إجرامي ��ة ّ
منظم ��ة يف تعري ��ف اجلرائ ��م املقررة وفق ًا للمادة  5م ��ن الربوتوكول؛ كما يجب عدم
�إرغ ��ام املدع�ي�ن العام�ي�ن الوطني�ي�ن على تق ��دمي �أدلة على توافر هذين ال ُر ْك َن�ي�ن من �أجل �إدانة
مرتكبي � ٍّأي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون .وينجم ذلك مبا�شر ًة عن التزام حمدد
�أن� أش�ت ��ه الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  34من االتفاقية الأم ي�سري بالقدر ذاته على اجلرائم املقررة يف
الربوتوكول:
"جت� � ّرم يف القان ��ون الداخل ��ي ل ��كل دولة طرف الأفعالُ املج ّرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و23
من هذه االتفاقية ،ب�صرف النظر عن طابعها عرب الوطني �أو عن �ضلوع جماعة �إجرامية
منظمة فيها".
(لالط�ل�اع عل ��ى مزي ��د من التفا�صيل ،انظر الدلي ��ل الت�شريعي ،الفقرة  ).21فاجلرائم املقررة
وفق ًا للربوتوكول تنطبق بغ�ض النظر عما �إذا كان َم ْن ارتكبها فر ٌد مرتبطٌ � ،أو �أفرا ٌد مرتبطون،
بجماعة �إجرامية منظمة؛ وبغ�ض النظر عن مدى �إمكانية �إثبات ذلك.

الق�صد اجلنائي
ت�ستوج ��ب االتفاقي ��ة والربوتوك ��ول جت ��ر َمي ال�سلوك ال ��ذي ي�ش ِّكل جرمي ��ة �إذا كان ذلك ال�سلوك
متع َّمد ًا� .إال � َّأن الفقرة  3من املادة  34من االتفاقية ت�سمح للدول �صراح ًة باتخاذ تدابري "�أكرث
�صرام ًة �أو �شد ًة" من التدابري املن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وبالنظر �إىل تفاوت درجات الق�صد
اجلنائي وتعاريفه يف الواليات الق�ضائية الوطنية ،يرتك هذا القانون النموذجي املجال مفتوح ًا
�أمام �صائغي الت�شريعات ب�ش�أن �إمكانية �إدراج وحتديد م�ستوى التَع ُّمد املطلوب بالن�سبة لكل مادة
وفق ًا لنظامهم القانوين وممار�ستهم الوطنية .وينبغي لل�صائغني �أن يالحظوا � َّأن ُرك َْن التَع ُّمد ال
ي�ش�ي�ر �إ َّال �إىل ال�سل ��وك �أو الفع ��ل ال ��ذي ي�ش ِّكل ك َّل جرم جنائي وال ينبغي اعتباره �شرطا للإعفاء
م ��ن امل�س�ؤولي ��ة ،خ�صو�ص ��ا يف احل ��االت التي رمب ��ا كان فيها الأ�شخا�ص عل ��ى جهل �أو على غري
علم بوجود القانون الذي ين�شئ اجلرم (انظر الفقرة الدليل الت�شريعي ،الفقرة ( 174د)).
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اجلزاءات
ين� ��ص ك ُّل حك ��م م ��ن الأح ��كام املتعلقة باجلرائم يف الربوتوكول ،كما ي ��رد يف الدليل الت�شريعي
(الفقرة  ،)173على وجوب جترمي الأفعال املعنية يف القانون اجلنائي .وينطبق هذا املبد�أ على
اجلرائ ��م الت ��ي يرتكبه ��ا �أ�شخا�ص طبيعيون؛ �أما فيما يخ�ص الأ�شخا�ص االعتباريني ف� َّإن الفقرة
 2م ��ن امل ��ادة  10م ��ن االتفاقي ��ة الأم تن�ص على �أنه "يجوز �أن تكون م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
[الأ�شخا�ص االعتباريني] جنائية �أو مدنية �أو �إدارية" .ويعود للدول �أم ُر حتديد اجلزاء املنا�سب
يراعى يف ما ُيعتمد وطني ًا من جزاءات
ح�سب نظم اجلزاءات الوطنية القائمة لديها ،على �أن َ
عل ��ى اجلرائ ��م يف القان ��ون الداخل ��ي خطور ُة تلك اجلرائم والتنا�س � ُ�ب بني اجلزاءات واجلرائم
(الفقرة  1من املادة  11من االتفاقية).
والعقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى اجلرائ ��م "اخلطرية" املتعلق ��ة بالأ�سلحة الناري ��ة ،با�ستثناء
اجلرائم املقررة يف املادة  5من الربوتوكولُ ،يرتك �أم ُرها هي �أي�ض ًا لتقدير �صائغي الت�شريعات
الوطني�ي�ن رغ ��م � َّأن العقوب ��ات يج ��ب �أال تتجاوز ح ّدا �أق�صى من احلرمان من احلرية ال يقل عن
�أرب ��ع �سن ��وات ليت�سن ��ى تطبيق االتفاقية على هذه اجلرائم .وهذا ال�شرط عام ،فهو ينطبق على
الأ�شخا�ص الطبيعيني والأ�شخا�ص االعتباريني [الهيئات االعتبارية] على حد �سواء .وف�ضال عن
ذلك ،قد ينطبق النظام العام للظروف امل�ش ّددة �أو املخفّفة يف الت�شريعات الوطنية للدولة على
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون الأ�سلحة النارية الوطني .ونظرا لتفاوت املمار�سات املتعلقة
القانون النموذجي للدولة م�س�ألة
باجلزاءات املعمول بها يف الواليات الق�ضائية الوطنيةَ ،يرتك
ُ
تقرير �شكل وم�ستوى اجلزاء املنا�سبني ،وفق ًا للممار�سة الوطنية املتبعة.
م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني
تن� ��ص الفق ��رة  4م ��ن امل ��ادة  10من االتفاقية على �أح ��كام �إ�ضافية ب�ش�أن الهيئ ��ات االعتبارية،
وتق�ضي ب�إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذين َت ْث ُبت م�س�ؤوليتُهم عن ارتكاب جرائم "خطرية"
جل ��زاءات جنائي ��ة �أو غ�ي�ر جنائي ��ة (مدني ��ة �أو �إداري ��ة) ف ّعالة ومتنا�سب ��ة ورادعة ،مبا يف ذلك
احلرمان من
اجلزاءات النقدية .وميكن لتلك اجلزاءات �أن ت�شمل ،على �سبيل املثال ،احل َّل �أو
َ
جتميد املوجودات.
امل�شاركة يف اال�شرتاء العمومي �أو ن�ش َر قرار الإدانة �أو
َ
اجلرائم اجلنائية والأحكام اجلنائية الواردة يف االتفاقية
يجب �أن ُيقر�أ الربوتوكول مقرتن ًا باالتفاقية الأم :ف�أحكام االتفاقية تنطبق على الربوتوكول ،مع
اجلرائم
ما تقت�ضيه احلال من تغيريات (الفقرتان  2و 3من املادة  1من الربوتوكول) ،وتُعترب
ُ
املق� � َّررة وفق� � ًا للربوتوك ��ول جرائ � َ�م مق� � َّرر ًة مبقت�ضى االتفاقية .ويجب على ال ��دول الأطراف يف
الربوتوك ��ول �أن جت� � ِّرم �أي�ض� � ًا اجلرائم املن�صو�ص عليه ��ا يف االتفاقية ب�ش�أن امل�شاركة يف جماعة
�إجرامي ��ة منظم ��ة (امل ��ادة  5م ��ن االتفاقية) وغ�سل عائدات اجلرائم (امل ��ادة  6من االتفاقية)
والف�س ��اد (امل ��ادة  8م ��ن االتفاقي ��ة) وعرقلة �سري العدالة (امل ��ادة  23من االتفاقية)؛ و�أن تكفل
انطب ��اقَ تل ��ك اجلرائ ��م �أي�ض ًا على احلاالت املتعلقة بالأ�سلحة النارية .والدول ملزم ٌة كذلك ب�أن
تراعي عدد ًا من التدابري فيما يتعلق باجلرائم املقررة وفق ًا للربوتوكول ،على النحو الوارد يف
َ
�شروط الإفراج عن الأ�شخا�ص
املادة  11من االتفاقية .وت�شمل تلك التداب ُري ،على �سبيل املثال،
َ
وال�شروط العامة للإفراج امل�شروط
من�صو�ص عليه ��ا يف الربوتوكول؛
جرائم
املتهم�ي�ن بارت ��كاب
ٍ
َ
ِّ
�أو املبكر؛ ومد َة التقادم (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة  .)173وت�شكل هذه االلتزامات جزءا
من مقت�ضيات االتفاقية التي تنطبق ،مع ما يقت�ضيه احلال من تغيريات ،على الربوتوكول� .إال
� َّأن الأحكام املتعلقة بتلك االلتزامات مل ُتد َرج يف هذا القانون النموذجي ب�سبب طابعها العام.

 52قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

وتق�ض ��ي امل ��ادة  5م ��ن االتفاقي ��ة ب�أن جت ِّرم ك ُّل دولة امل�شارك َة يف جماعة �إجرامية منظمة
(الفق ��رة �( 1أ)) وجت� � ِّرم تنظي � َ�م ارت ��كاب جرمي ��ة خطرية تكون �ضالع ًة فيه ��ا جماع ٌة �إجرامية
منظمة� ،أو ال َ
التحري�ض على ارتكابها �أو تي�س َريه �أو �إ�سدا َء امل�شورة ب�ش�أنه
إ�شراف �أو امل�ساعد َة �أو
َ
(الفق ��رة ( 1ب)) .كم ��ا تق�ض ��ي الفق ��رة ( 2ب) من املادة  6من االتفاقية ب�أن تُدرج الدول ُة يف
ع ��داد اجلرائ ��م الأ�صلي ��ة ،فيم ��ا يتعلق بجرمية غ�سل عائدات اجلرائ ��م ،ك َّل اجلرائم اخلطرية
ح�س ��ب تعريفه ��ا ال ��وارد يف املادة  2من االتفاقية (اجلرمي ��ة التي ُيعاقب عليها باحلرمان التام
م ��ن احلري ��ة مل ��دة ال تق ��ل عن �أربع �سن ��وات) واجلرائم املتعلقة بامل�شارك ��ة يف جماعة �إجرامية
منظم ��ة (امل ��ادة  )5والف�س ��اد (املادة  )8وعرقل ��ة �سري العدالة (املادة  .)23وهي تق�ضي �أي�ض ًا،
اجلرائم املتعلق ُة بالأ�سلح� � ِة الناري ِة ،املقرر ُة وفق� � ًا للمادة  5من
عل ��ى النح ��و ذات ��ه ،ب� ��أن ُت ��د َرج
ُ
أحكام االتفاقي ِة امل�شا ُر �إليها �آنف ًا وثيق َة ال�صلة
الربوتوكول باعتبارها
َ
جرائم �أ�صلي ًة .وقد تكون � ُ
بالتحقيق واملحاكمة يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول ،حيثما كانت جماع ٌة �إجرامية
منظم ��ة �ضالع� � ًة فيه ��ا .وال يقرتح ه ��ذا القانون النموذجي �أحكاما منوذجية لها .ولعل امل�شرعني
ي ��ودون الرج ��و َع �إىل "الأح ��كام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمي ��ة املنظمة" ،التي و�ضعها
املكتب يف الفرتة .2012-2011

التحقيقات واملالحقات
أحكام ذات ال�صلة ،مثال،
ترد امل�سائل املتعلقة بالتحقيقات واملالحقات يف االتفاقية؛ وت�شمل ال ُ
�أحكام ًا تتعلق بالتحقيقات امل�شرتكة (املادة  )19و�أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة  )20وتعاون
يقدم عون ًا كبري ًا يف عمليات التحقيق �أو املالحقة املتعلقة بجرم م�شمول
ال�شخ�ص املتهم الذي ِّ
به ��ذه االتفاقي ��ة (الفقرت ��ان  2و 3من املادة  )26والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون (املادة .)27
وتقت�ض ��ي امل ��ادة  24م ��ن االتفاقي ��ة �أن تتخذ الدول تدابري "مالئمة" يف حدود �إمكانياتها لتوفري
حماي ��ة ف ّعال ��ة م ��ن � ِّأي انتقام �أو ترهيب حمتم ��ل لل�شهود (وكذلك لأقاربهم والأ�شخا�ص الوثيقي
ال�صلة بهم ،ح�سب االقت�ضاء) يف الإجراءات اجلنائية الذين يدلون ب�شهادة بخ�صو�ص اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية.
وق ��د تك ��ون ل ��دى الدول �أ�صال طائفة وا�سعة من الأحكام التي تهدف �إىل تي�سري التحقيق
واملالحق ��ة ب�ش� ��أن الأفع ��ال الإجرامية .ويف ه ��ذه احلاالت ،لع َّل الدول تود ا�ستعرا�ضها على �ضوء
هذا القانون النموذجي ،لكفالة �شمولها �أي�ض ًا جلرائم �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة .لكن ،بالنظر �إىل � َّأن بع�ض تلك الأحكام يذهب
�أبع ��د مم ��ا ه ��و مرغوب فيه ،تفر�ض بع� ��ض الدول قيود ًا د�ستورية على اتخاذ تلك التدابري .ويف
بع�ض الواليات الق�ضائية الأخرى ،ال ُي�سمح بهذه التدابري �إال فيما يتعلق
بجرائم حمدد ٍة بو�ضوح
َ
تُعترب �شديد َة اخلطورة على نحو خا�ص ُي ِّربر ا�ستثناءها من التحقيقات والإجراءات والتقنيات
باملخدرات ومتويل الإرهاب) .وينبغي ل�صائغي الت�شريعات
العادية (مثل جرائم االجتار الدويل
ِّ
�أن ي أ�خ ��ذوا بع�ي�ن االعتب ��ار الإط ��ا َر الد�ستوري والقانوين اخلا�ص عن ��د النظر يف ا�ستخدام هذه
التدابري وتطبيقها.
ولعل الدول الأطراف يف كل من بروتوكول الأ�سلحة النارية ومعاهدة جتارة الأ�سلحة تود
�أي�ض ًا �أن تنظر يف تكامل َ�س ْع ِي هذين ال�صكني �إىل تعزيز التعاون املتعلق باملالحقات والتحقيقات.
فالفقرة  5من املادة  15من املعاهدة تن�ص على ما يلي:
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" ُتق� � ّدم ال ��دول الأط ��راف بع�ضه ��ا �إىل بع� ��ض ،حيثما اتفقت على ذل ��ك وكان متوافقا مع
قوانينه ��ا الوطني ��ة� ،أك�ب�ر ق ��در من امل�ساع ��دة يف التحقيق ��ات واملالحق ��ات والإجراءات
الق�ضائية فيما يتعلق بانتهاكات التدابري الوطنية املن�ش�أة مبوجب هذه املعاهدة".
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن � َّأن املعاه ��دة هي عبار ٌة ع ��ن نظام ملراقبة الأ�سلحة ف�إنه ��ا تتوخى فيما يبدو
جتر َمي انتهاك �أحكامها باعتباره و�سيلة تكفل تنفيذ املعاهدة .وهذا االفرتا�ض تدعمه الفقرة 4
من املادة  11من املعاهدة؛ فهي تُلزم الدولَ الأطراف باتخاذ التدابري املالئمة عند اكت�شافها
َ
حتويل وجهة نقل الأ�سلحة ،وذلك على نحو ي�شمل �إجرا َء حتقيقات وتنفيذَ �إجراءات معينة من
جان ��ب هيئ ��ات �إنف ��اذ القان ��ون� .إال � َّأن املعاه ��دة ال تت�ض َّمن � َّأي حكم جترمي ��ي �أو � َّأي حكم يرمي
�إىل تي�س�ي�ر التع ��اون ال ��دويل املطلوب بني ال ��دول؛ مبا يف ذلك التعاون ب�ش�أن التحقيق واملالحقة
عن ��د انته ��اك االلتزام ��ات التي قررتها املعاهدة .فاملعاه ��دة ال تر�سي �أ�سا�س ًا قانوني ًا ي�ستند �إليه
التع ��اون ال ��دويل؛ وه ��ي بذلك تَرتك للم�شرعني الوطنيني َ
كامل مهمة تنفيذ تلك التدابري �ضمن
�إطارهم القانوين القائم.
ويف هذا ال�صدد �ستجد الدول الأطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول الأ�سلحة النارية � َّأن من
ا�ستخدام املفاهيم والأحكام الواردة يف هذين ال�صكني ب�ش�أن التعاون الدويل وب�ش�أن
املفيد ج ًّدا
َ
الأح ��كام التجرميي ��ة املحددة املتعلق ��ة باالجتار بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية
ب�صورة غري م�شروعة؛ وذلك من �أجل دعم وتعزيز تنفيذ معاهدة جتارة الأ�سلحة.

الف�صل الثامن -الأفعال اجلنائية :ال�صنع غري امل�شروع
التعليق
يت�ض َّم ��ن الف�ص� � ُل الثام ��ن ثالث� � َة �أفعال جنائية يتع�ي�ن جترميها وتتعلق ب�صن ��ع الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية ب�صورة غري م�شروعة؛ وفق ًا ملا تقت�ضيه املادة  5من الربوتوكول.
وهذه الأفعال هي:
(�أ) �صنع �أو جتميع �أ�سلحة نارية دون و�سمها؛
(ب) ال�صنع �أو التجميع با�ستخدام �أجزاء ومك ِّونات متجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ج) ال�صنع �أو التجميع بدون ت�صريح �أو ترخي�ص �أو �إذن قانوين.
و�سب ��ق �أن �أ�ش�ي�ر �إىل � َّأن الإل ��زام بتج ��رمي ه ��ذه الأفع ��ال يلب ��ي احلاج ��ة �إىل دعم الإطار
التنظيم ��ي ملراقب ��ة الأ�سلحة النارية من خ�ل�ال �أدوات العدالة اجلنائية ،وذلك ب�إن�شاء م�س�ؤولية
جنائية وتوقيع جزاءات عند انتهاك االلتزامات الإدارية املحددة يف هذا القانون .وفيما يخ�ص
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية ،تتمثل الأغرا�ض املحددة من وراء تقرير
تل ��ك اجلرائ ��م يف �ضم ��ان عدم التحايل على مقت�ضيات الربوتوك ��ول الأ�سا�سية ب�ش�أن اال�سترياد
والت�صدي ��ر واقتف ��اء الأث ��ر ع ��ن طري ��ق �صن ��ع ِّ
كل �أجزاء ومك ِّون ��ات ال�سالح الن ��اري وت�صديرها
قب ��ل جتميعه ��ا وحت ّوله ��ا �إىل منت ��ج تام ال�صنع؛ و�ضمان عدم �صنع الأ�سلح ��ة النارية �س ّرا بدون
الو�سم بعالم ��ات تكفي القتفاء
�إذن م ��ن ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة؛ و�ضم ��ان �أن ت�شمل عملي� � ُة ال�صنع
َ
الأثر.

املادة � -31صنع الأ�سلحة النارية ب�صورة غري م�شروعة
 -1ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم [يح� � َّدد م�ست ��وى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ض ��اء] ب�صنع �أو جتميع
�أ�سلحة نارية:
(�أ) با�ستخدام �أجزاء ومك ِّونات متجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛ �أو
(ب) بدون ترخي�ص [�إذن] يح�صل عليه من [ال�سلطة املخت�صة يف مكان ال�صنع �أو
التجميع] وفق ًا للقانون؛ �أو
(ج) ب ��دون و�س ��م الأ�سلح ��ة الناري ��ة بعالم ��ات وق ��ت �صنعه ��ا ،وفق� � ًا للم ��ادة  7من
هذا القانون؛
َيرتكب [جرمي ًة] [جرمي َة ال�صنع غري امل�شروع لأ�سلحة نارية].
54
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 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 1أ) من املادة  5من الربوتوكول.
إدراج تعري ��ف لل�سل ��وك اجلنائي يف هذا احلكم التجرمي ��ي �أو على نحو منف�صل،
فيم ��ا يخ� ��ص � َ
انظر �أي�ض ًا التعليق على الفقرة الفرعية (ي) من املادة .4
ُت َع ِّرف الفقر ُة الفرعية (د) من املادة  3من الربوتوكول "ال�صن َع غري امل�شروع" على �أنه
�صن ُع �أو جتمي ُع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية:
"‘ ’1من �أجزاء ومك ِّونات متجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛ �أو
"‘ ’2دون ترخي� ��ص �أو �إذن م ��ن �سلط ��ة خمت�ص ��ة يف الدولة الطرف التي يجري فيها
ال�صنع �أو التجميع؛ �أو
"‘ ’3دون و�سم الأ�سلحة النارية بعالمات وقت �صنعها".
ويت�ض َّم ��ن م�ش ��روع ه ��ذه املادة �أحكام ًا تتعل ��ق بثالث جرائم خمتلفة .والق�صد من احلكم
الأول هو �ضمان عدم التحايل على مقت�ضيات الربوتوكول الأ�سا�سية ب�ش�أن اال�سترياد والت�صدير
واقتف ��اء الأث ��ر ع ��ن طريق �صنع ِّ
كل �أج ��زاء ومك ِّونات ال�سالح الن ��اري وت�صديرها قبل جتميعها
عدم �صن ��ع �أ�سلحة نارية �س ّرا بدون �إذن
وحت ّوله ��ا �إىل منت ��ج ت ��ام ال�صن ��ع؛ ويكفل
ُ
احلكم الثاين َ
ُ
الو�سم
ال�صنع
ة
عملي
ت�شمل
أن
�
�ضمان
إىل
�
الثالث
احلكم
ت ُْ�صدره �سلط ٌة خمت�ص ٌة؛ يف حني يرمي
َ
بعالمات تكفي القتفاء الأثر( .انظر الدليل الت�شريعي لتنفيذ الربوتوكول ،الفقرة .)181

املادة � -32صنع الأجزاء واملك ِّونات ب�صورة غري م�شروعة
 -1ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم [يح� � َّدد م�ست ��وى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ض ��اء] ب�صنع �أو جتميع
�أجزاء ومكونات:
(�أ) متّجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛ �أو
(ب) بدون ترخي�ص [�إذن] يح�صل عليه من [ال�سلطة املخت�صة يف مكان ال�صنع
�أو التجميع] وفق ًا للقانون؛
َيرتكب [جرمي ًة] [جرمي َة ال�صنع غري امل�شروع لأجزاء ومك ِّونات].
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة.]...

 56قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 1أ) من املادة  5من الربوتوكول.
ال ي�ش�ي�ر تعري ��ف "ال�صن ��ع غ�ي�ر امل�شروع" يف الفقرة الفرعية (د) م ��ن املادة  3من الربوتوكول
�سوى �إىل غياب عالمات و�سم الأ�سلحة النارية باعتباره من عنا�صر ال�صنع غري امل�شروع؛ وكما
و�سم
ه ��و مب�ي�ن يف الف�ص ��ل الرابع (الو�سم) من هذا القانون النموذجي ،ال ي�شرتط الربوتوكول َ
و�سم الأجزاء واملك ِّونات
الأج ��زاء واملك ِّون ��ات .لك ��ن �إذا اختارت الدولة �أن تفر�ض على ال�صانعني َ
إدراج ما يلي (الفقرة الفرعي ��ة (ج)) �ضمن �أركان جرمية ال�صنع
وق ��ت �صنعه ��ا ،ف إ�ن ��ه ينبغ ��ي � ُ
غري امل�شروع لأجزاء ومكونات:

(ج) بدون و�سم الأجزاء واملك ِّونات بعالمات وقت �صنعها ،وفق ًا لـ[املرفق الأول ،املادة
( 23و�سم الأجزاء واملك ِّونات وقت ال�صنع)] من هذا القانون.

املادة � -33صنع الذخرية ب�صورة غري م�شروعة
-1

ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ب�صنع �أو جتميع ذخرية:

(�أ) با�ستخدام �أجزاء ومك ِّونات متجر بها ب�صورة غري م�شروعة؛ �أو
(ب) بدون ترخي�ص [�إذن] يح�صل عليه من [ال�سلطة املخت�صة يف مكان ال�صنع �أو
التجميع] وفق ًا للقانون؛
يرتكب جرمي ًة [جرمي َة ال�صنع غري امل�شروع لذخرية].
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة.]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 1أ) من املادة  5من الربوتوكول.
تقت�ض ��ي الفق ��رة �( 1أ) م ��ن املادة  5من الدول جت ��ر َمي ال�صنع غري امل�شروع للذخرية .وال ي�شري
تعري ��ف ال�صن ��ع غ�ي�ر امل�ش ��روع يف الفق ��رة الفرعية (د) من املادة  3م ��ن الربوتوكول �سوى �إىل
غياب عالمات و�سم الأ�سلحة النارية باعتباره من عنا�صر ال�صنع غري امل�شروع؛ وكما هو مبني
و�سم الذخرية.
يف الف�صل الرابع (الو�سم) من هذا القانون النموذجي ،ال ي�شرتط الربوتوكول َ
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إدراج
لكن �إذا اختارت الدولة �أن تفر�ض على ال�صانعني َ
و�سم الذخرية وقت �صنعها ،ف�إنه ينبغي � ُ
ما يلي (الفقرة الفرعية (ج)) �ضمن �أركان جرمية ال�صنع غري امل�شروع لذخرية:

(ج) ب ��دون و�س ��م الذخ�ي�رة بعالمات وق ��ت �صنعها ،وفق ًا لـ[املرف ��ق الأول ،املادة 26
(و�سم الذخرية وقت ال�صنع)] من هذا القانون.

الف�صل التا�سع -الأفعال اجلنائية :االجتار غري امل�شروع
التعليق
االجت ��ار غ�ي�ر امل�ش ��روع م ��ن بني الأفعال "الرئي�سي ��ة" التي يج ّرمها الربوتوك ��ول .وتن�ص الفقرة
الفرعية (ه) من املادة  3من الربوتوكول على وجوب جترمي ِف ْعلني حمددين يتعلقان باالجتار
غري امل�شروع ،وهما�( :أ) � ُّأي نقل عرب احلدود للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
ب ��دون �إذن قان ��وين؛ و(ب) � ُّأي نق ��ل ع�ب�ر احلدود �إذا مل تكن الأ�سلحة النارية مو�سومة بعالمات
وفق ًا للمادة  8من هذا الربوتوكول.

املادة  -34النقل عرب احلدود بدون [�إذن] [ترخي�ص] قانوين
 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] با�سترياد � ِّأي �أ�سلح ٍة
ناري ��ة �أو �أجزائه ��ا �أو مك ِّوناته ��ا �أو ذخ�ي�ر ٍة �أو بت�صديره ��ا �أو اقتنائه ��ا �أو بيعها �أو ت�سليمها �أو
حتريكها �أو نقلها من الإقليم الوطني لدولة �إىل الإقليم الوطني لدولة �أخرى �أو َعبرْ َ ه ،بدون
�إذن [ترخي� ��ص] قان ��وين ي�ص ��در وفق ًا للقانون يرتكب [جرمي ًة] [جرمي َة االجتار غري امل�شروع
بدون �إذن/ترخي�ص قانوين].
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمية وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة.]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ب) من املادة  5من الربوتوكول.
يت�ض َّمن هذا احلكم تعريف "االجتار غري امل�شروع" الوارد يف الفقرة الفرعية (ه) من املادة 3
من الربوتوكول.
ال يت�ض َّم ��ن الربوتوك ��ول تعريف� � ًا لبع�ض امل�صطلحات التي تت�ألف منها جرمي ُة االجتار غري
امل�شروع� ،أال وهي "اقتناء" و"بيع" و"ت�سليم" و"حتريك" و"نقل" .لذا ينبغي �أن ينظر امل�شرعون
يف م ��دى وج ��وب �إدراج تعاري ��ف لتل ��ك امل�صطلح ��ات يف قانونه ��م الوطني .كما يب ��دو � َّأن �أحكام
تراخي�ص
الربوتوك ��ول والأح ��كام النموذجي ��ة ال ��واردة يف الف�صل ال�سابع ال تتناول �سوى �أذون �أو
ِ
الت�صدي ��ر واال�ست�ي�راد والعب ��ور� .أما النظام الرقاب ��ي املتعلق بالأن�شطة الأخرى فهو غري حمدد.
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تراخي�ص ب�ش�أن
لذا ميكن �أن ينظر امل�شرعون الوطنيون يف و�ضع لوائح تتعلق ب�إ�صدار �أذون �أو
َ
وتراخي�ص الت�صدير/اال�سترياد.
تلك الأن�شطة تُ�شبه �أو تناظر ،ح�سب االقت�ضاء� ،أذون
ِ

املادة  -35االجتار غري امل�شروع ب�أ�سلح ٍة ناري ٍة غ ِري مو�سوم ٍة/مو�سوم ٍة
ٍ
بعالمات غ ِري �صحيح ٍة
 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] با�سترياد �أو ت�صدير �أو
ناري ،من الإقليم الوطني لدولة �إىل الإقليم
�سالح ٍّ
اقتناء �أو بيع �أو ت�سليم �أو حتريك �أو نقل � ِّأي ٍ
مو�سوم وقت ال�صنع �أو وقت اال�سترياد �أو وقت النقل من
الوطني لدولة �أخرى �أو َعبرْ َ ه ،غ ِري
ٍ
ً
خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة وفقا للف�صل الرابع من هذا القانون ،يرتكب
ٍ
بعالمات غ ِري
[جرمي� � ًة] [جرمي� � َة االجت ��ار غري امل�شروع ب�أ�سلح ٍة ناري ٍة غ ِري مو�سوم ٍة/مو�سوم ٍة
�صحيح ٍة].
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق ًا للفق ��رة  1من هذه امل ��ادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة.]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة الفرعية (ه) من املادة  3من الربوتوكول.
تن� ��ص الفق ��رة الفرعي ��ة (ه� �) من املادة  3من الربوتوكول عل ��ى � َّأن االجتار غري امل�شروع ي�شمل
�أي�ض ًا ا�ستريا َد �أ�سلحة نارية غري مو�سومة بعالمات وفق ًا للمادة  8من الربوتوكول �أو ت�صدي َرها
الو�سم
�أو اقتنا َءها �أو بي َعها �أو ت�سلي َمها �أو حتري َكها �أو نق َلها .وتقت�ضي املادة  8من الربوتوكول
َ
يف ثالث حاالت :وقت ال�صنع ووقت اال�سترياد ووقت النقل من خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت
مدني ��ة دائم ��ة .وال ُتل ��زم امل ��ادة � 8سوى بو�س ��م الأ�سلحة النارية وحدها ،وهو ما ُتعَبرِّ عنه �صيغ ُة
ِ
مقت�ضيات الربوتوكولِ الإلزامي َة فت�شرتط
هذا احلكم .وينبغي للدول التي ت�سن ت�شريعات تتجاوز
�شك ًال من �أ�شكال و�سم الأجزاء �أو املك ِّونات �أو الذخرية �أن تكفل تو�سي َع نطاق هذا احلكم لي�شمل
َ
اال�شرتاط الإ�ضافي.
هذا

الف�صل العا�شر -الأفعال اجلنائية :الو�سم
التعليق
يت�ض َّمن الف�صل العا�شر فعلني جنائيني يلزم جترميهما ويتعلقان بو�سم الأ�سلحة النارية وفق ًا ملا
تقت�ضيه املادة  5من الربوتوكول .وهذان الفعالن هما:
(�أ) تزوي ��ر عالم ��ات و�س ��م الأ�سلح ��ة النارية وقت ال�صنع �أو اال�ست�ي�راد �أو النقل من
خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة؛
(ب) طم�س عالمات و�سم الأ�سلحة النارية �أو �إزالتها �أو حتويرها.
والق�صد من جترمي هذين الفعلني هو �ضمان كون عالمات الو�سم املو�ضوعة على جميع
الأ�سلحة النارية حقيقي ًة و�صحيح ًة وبقائها كذلك ،من �أجل تي�سري اقتفاء �أثرها اقتفا ًء دقيق ًا.

املادة  -36العالمات املُز َّورة

 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء]:
(�أ) بو�سم �سالح ناري كامل� ،أو �سالح ناري كامل ولكن غري مجُ َ َّم ٍع ،بعالمات و�سم
ُمز َّورة وقت ال�صنع؛ �أو
(ب) بو�سم �أ�سلحة نارية م�ستوردة بعالمات و�سم ُمز َّورة؛ �أو
(ج) بو�س ��م �س�ل�اح ن ��اري بعالمات و�سم ُم ��ز َّورة وقت النقل من خمزونات حكومية
�إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة وفق ًا للف�صل الرابع من هذا القانون؛
يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة.]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ج) من املادة  5من الربوتوكول.
يقت�ضي الربوتوكول من الدول �أن تقوم بتجرمي تزوير عالمة (عالمات) و�سم الأ�سلحة النارية،
التي تقت�ضيها املادة  8من الربوتوكول (عالمات الو�سم املو�ضوعة وقت ال�صنع واال�سترياد والنقل
من خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة) .وال يقت�ضي الربوتوكول من الدول �أن جت ِّرم
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ال�سالح الناري �إعطا َء
ال�شخ�ص الذي ي�سم
ه ��ذا التزوي ��ر �إال عندم ��ا يكون ُمتع َّم ��د ًا (ك� ْأن َيتع َّمد
ُ
َ
معلومات خادعة �أو م�ض ِّللة حول م�صدر ال�سالح �أو دورة عمره) .ويجوز ل�صائغي الت�شريعات �أن
يدرجوا عقوبات خمتلفة (� ْأي عقوبات �أقل �شدة �أو عقوبات �إدارية �صرفة) حيثما ي�ضع ال�شخ�ص
عالمات و�سم ُمز َّورة عن طريق الإهمال ولي�س عمد ًا �أو حيثما تقع �أخطاء عر�ضية خالل عملية
الو�سم تكون غري مادية يف طبيعتها.
وفيم ��ا يتعل ��ق بتزوي ��ر عالم ��ات الو�سم املو�ضوعة وقت النقل م ��ن خمزونات حكومية �إىل
ا�ستعماالت مدنية دائمة ،ينبغي �أن يكون �صائغو الت�شريعات على علم ب� َّأن "اال�ستعماالت املدنية"
متثل فئة عري�ضة تغطي ك َّل املجموعات واجلهات الفاعلة غري اخلا�ضعة ل�سيطرة الدولة �أو غري
اململوكة لها ،مبا يف ذلك �شركات الأمن اخلا�صة والنوادي الريا�ضية.
وال يقت�ضي الربوتوكول من الدول جترمي تزوير عالمات الو�سم املو�ضوعة على الأ�سلحة
الناري ��ة �إال يف الظ ��روف ال ��وارد و�صفه ��ا �أعاله (وقت ال�صن ��ع واال�سترياد والنقل من خمزونات
حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة) .غري � َّأن الدول ميكن �أن تنظر يف جترمي تزوير عالمات
و�سم �أخرى ين�ص عليها الف�صل الرابع من هذا القانون النموذجي.
وينبغي �أن يالحظ �صائغو الت�شريعات � َّأن جرمية عدم و�سم الأ�سلحة النارية وقت ال�صنع
وفق ًا للمادة  7من هذا القانون النموذجي (ح�سبما تن�ص عليه الفقرة الفرعية (د) من املادة
 3والفق ��رة �( 1أ) م ��ن امل ��ادة  5م ��ن الربوتوك ��ول)� ،سبق و�أن َق َّررتها الفق ��ر ُة ( 1ج) من املادة
 31م ��ن ه ��ذا القان ��ون النموذجي (باعتبارها ج ��زءا من ال�صنع غري امل�شروع) ولذلك لي�س من
ال�ضروري اعتبا ُر عدم و�سم الأ�سلحة النارية وقت ال�صنع جرمي ًة منف�صل ًة.
عدم و�س ��م الأ�سلحة النارية يف ظل ظروف
وال يق�ض ��ي الربوتوك ��ول م ��ن ال ��دول �أن جت ِّرم َ
�أخ ��رى (مث ��ل وق ��ت اال�ست�ي�راد �أو النقل من خمزونات حكومي ��ة �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة).
غري � َّأن الدول مطا َلبة ب�أن تكفل و�سم الأ�سلحة النارية وقت الت�صرف فيها بطريقة �أخرى غري
التدمري (وفق ًا للفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول) ،ويف حاالت �أخرى ،عند تعطيلها (وفق ًا
للم ��ادة  9م ��ن الربوتوك ��ول) .ولكفال ��ة التقيد بهذه املقت�ضيات و�إمكاني ��ة �إنفاذها ،ينبغي للدول
�أن تنظ ��ر يف اتب ��اع الطريق ��ة املنا�سبة يف جترمي الأفع ��ال وفر�ض العقوبات املرتبطة بعدم و�سم
الأ�سلح ��ة بالطريق ��ة ال�صحيح ��ة �أو عدم و�سمها �إطالقا وقت الت�صرف فيها بطريقة �أخرى غري
دمغ وو�سم على
التدم�ي�ر� ،أو عن ��د تعطيله ��ا .وحيثم ��ا كانت الدول ت�شرتط �أي�ض ًا و�ض� � َع عالمات ٍ
الأ�سلح ��ة الت ��ي تقتنيه ��ا �أجه ��زة الدولة وفق ًا للف�صل الرابع من ه ��ذا القانون النموذجي ،ينبغي
�أي�ض ًا جترمي الأفعال وفر�ض اجلزاءات املتعلقة بعدم االمتثال لهذه االلتزامات .لكن لي�س هناك
وفر�ض جزاءات جنائية يف هذه الظروف ،و�إمنا
م ��ا يوج ��ب اعتب ��ا َر تل ��ك الأفعال
جرائم جنائي ًة َ
َ
يجوز للدول �أن تفر�ض عقوبات وجزاءات �إدارية ح�سب االقت�ضاء.

املادة �  -37إزالة عالمات و�سم الأ�سلحة النارية وحتويرها
ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم [يح� � َّدد م�ستوى التَع ُّم ��د ،ح�سب االقت�ضاء] بطم�س �أو �إزالة �أو حتوير
العالم ��ات املو�ضوع ��ة عل ��ى �س�ل�اح ناري ح�سبما تن�ص عليه امل ��واد  7و 8و[ 9و� 10أو  ]11من
هذا القانون ،يرتكب جرمي ًة.
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التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 1ج) من املادة  5من الربوتوكول.
املن�صو�ص
طم�س عالمات الو�سم
َ
ال يق�ضي الربوتوكول ،على وجه الدقة� ،سوى ب�أن جت ِّرم الدولُ َ
عليها يف املادة  8من الربوتوكول (عالمات الو�سم التي تو�ضع وقت ال�صنع واال�سترياد والنقل
من خمزونات حكومية �إىل ا�ستعماالت مدنية دائمة) �أو �إزال َة تلك العالمات �أو حتوي َرها .وهذا
الن�ص الوارد بني معقوفتني .ف�إذا و ّد �صائغو الت�شريعات تو�سي َع نطاق هذا احلكم
التقييد يج�سده ُّ
وجتر َمي �إزالة � ِّأي عالمات و�سم ،ينبغي �إزالة الن�ص الوارد بني معقوفتني.
وعالوة على ذلك ،قد يو ّد �صائغو الت�شريعات ال�سماح ب�إزالة عالمات الو�سم �أو حتويرها
يف ظ ��روف بعينه ��ا (ب ��دال من فر�ض حظر مطلق على �إزالة عالمات الو�سم �أو حتويرها ح�سبما
ورد يف ال�صياغ ��ة ال ��واردة �أع�ل�اه) .ويوح ��ي الربوتوكول �ضمني ًا ب�أنه قد تكون ثمة ظروف ُي�سمح
فيها بطم�س عالمات الو�سم املو�ضوعة على ال�سالح الناري �أو �إزالتها �أو حتويرها مبوجب �شرط
جترمي طم�س عالمات الو�سم املو�ضوعة على ال�سالح الناري �أو �إزالتها �أو حتويرها �إذا مت ذلك
"ب�صورة غري م�شروعة" (الفقرة ( 1ج) من املادة .)5
يحدد الظروف التي قد ُي�سمح فيها بالطم�س �أو الإزالة �أو التحوير،
غري � َّأن الربوتوكول ال ِّ
ويع ��ود لل ��دول �أم� � ُر و�ض� � ِع أ�ح ��كام تتعلق بالتحوي ��ر امل�شروع لعالمات الو�س ��م �إن كانت تو ّد ذلك،
م ��ع مراع ��اة احلاج ��ة �إىل �ضم ��ان �أن يظ ��ل بالإمكان اقتفاء �أثر الأ�سلح ��ة النارية (انظر الدليل
الت�شريعي ،الفقرات من � 223إىل .)226
وميكن �أن ت�شمل الظروف التي قد ُي�سمح فيها ب�إزالة عالمات الو�سم �أو حتويرها�( :أ) قيام
موظف عمومي بفعلٍ ُمعينَّ ٍ يف نطاق ممار�سة واجباته؛ �أو (ب) ح�صول �شخ�ص ،مثل بائع �أ�سلحة
�أو �صانع ،على �إذن من ال�سلطة املخت�صة بطم�س عالمة مو�ضوعة على �سالح ناري �أو �إزالتها �أو
حتويرها .ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن يدرجوا �إجرا ًء يتيح احل�صولَ
على �إذن ب�إزالة العالمة املو�ضوعة على �سالح ناري �أو حتويرها وينبغي لهم �أن ي�ضمنوا �أن تظل
طريق ُة �إعادة الو�سم ت�سمح باقتفاء �أثر ال�سالح الناري.
وقد يقرر امل�شرعون الوطنيون �أن يدرجوا يف قانونهم الوطني م�صطلح ًا �أو تعبري ًا معين ًا
ي�شري �إىل �إمكانية هذه الإزالة القانونية للعالمات .فالقانون النموذجي يخلو من عبارة "ب�صورة
غري م�شروعة"؛ تارك ًا للم�شرعني �أن يقرروا �إدراج �أو عدم �إدراج �إ�شارة حمددة �إىل تلك العبارة.
لكن جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن تكرار عبارة "ب�صورة غري م�شروعة" يف احلكم التجرميي الداخلي
قد ال يكون �أمر ًا مالئم ًا يف بع�ض النظم القانونية ل َّأن ذلك قد يعني عندئذ "من خالل الإتيان
ب�سلوك ُي�ش ِّكل يف حد ذاته جرمي ًة جنائية" .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل اختالط التجرمي على
معنى أَ� َع َّم هو
نحو ال يليق� .أما يف نظم قانونية �أخرى فلن تن�ش�أ تلك امل�شكلة ل َّأن لهذه العبارة ً
"م ��ن خ�ل�ال و�سائ ��ل منافية للقانون" ،وهو ما يت�ض َّمن حال َة عدم ا�ست�صدار الت�صريح القانوين
الذي ين�ص عليه القانون .وفيما يخ�ص تلك النظم الأخرية ثمة حل ثالث متاح �أي�ضاً؛ �أال وهو
ا�ستخدام عبارة "ب�صورة غري قانونية".

[الف�صل احلادي ع�شر -الأفعال اجلنائية :جرائم تعطيل
الأ�سلحة النارية
التعليق
�سيتوق ��ف تطبي ��ق الأح ��كام التالي ��ة على م ��ا �إذا كانت لدى الدولة معاي�ي ُ�ر تعطيلٍ ت�شرتط جعل
ال�س�ل�اح الن ��اري غ�ي َ�ر قابل ب�صف ��ة دائمة للت�شغيل (على نحو يت�سق م ��ع مبادئ التعطيل العامة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  9من الربوتوكول) بحيث يتعذَّ ر �إعادة ت�شغيل
ال�س�ل�اح �أو حتويل ��ه �إىل �س�ل�اح ن ��اري (� ْأي بحيث ي�صبح �سالح� � ًا مدمر ًا فعال)؛ �أو ما �إذا كانت
لديها معاي ُري تعطيلٍ ال ت�شرتط جعل ال�سالح الناري غري قابل ب�صفة دائمة للت�شغيل و�إمنا تتوقع
�إعاد َة ت�شغيل ال�سالح الناري َّ
املعطل �أو حتوي َله �إىل �سالح ناري م�شغَّل .ورغم � َّأن هذه الطريقة
الأخ�ي�رة للتعطي ��ل ال تت�س ��ق مع مبادئ التعطيل العامة املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول ،ف� َّإن من
امل�س َّل ��م ب ��ه ،عل ��ى �صعي ��د املمار�سة العمليةَّ � ،أن لدى بع�ض الدول معاي َري تعطيلٍ ال ت�ستبعد �إعاد َة
ت�شغيل ال�سالح الناري .وكما ورد يف التعليق الذي يلي تعريف "الت�صنيع" (الفقرة الفرعية (ل)
م ��ن امل ��ادة  4م ��ن هذا القانون النموذجي) ،حيثما كانت ل ��دى الدولة معاي ُري تعطيلٍ ال ت�شرتط
َ
جعل الأ�سلحة النارية غري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل و�إمنا تتوقع �إعاد َة ت�شغيل ال�سالح الناري
َّ
أحكام
املعطل ،ينبغي تعريف م�صطلح "الت�صنيع" على �أنه ي�شمل "�إعادة الت�شغيل" حتى تنطبقَ � ُ
ِّ
َ
الف�صل الثالث على � ِّأي �إعادة ت�شغيل لل�سالح الناري وحتى ت�شكل � ُّأي �إعادة ت�شغيل غري م�أذون
بها "�صنعا غري م�شروع" وفق ًا للمادة  31من هذا القانون النموذجي.

[املادة  -38التعطيل غري امل�شروع
-1

ك ُّل �شخ�ص ِّ
يعطل �سالح ًا ناري ًا:

[(�أ) يف انتهاك للمادة  20من هذا
[(ب) بدون احل�صول على �إذن م�سبق من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] وفق ًا للمادة
 21من هذا القانون؛]
(ج) بدون احل�صول على �شهادة تعطيل وفق ًا للمادة  23من هذا القانون؛
يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق� � ًا للفقرة  1من هذه امل ��ادة بـ[ال�سجن
ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...عقوبة تنظيمية ]].]...
القانون؛]
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التعليق
الق�ص ��د م ��ن ه ��ذا احلك ��م هو �ضمان ك ��ون التعطيل ف ّعا ًال طبق ًا ملعاي�ي�ر التعطيل املعمول بها يف
َ
دولة ما .وال يق�ضي الربوتوكول ب�أن جت ِّرم الدولُ
التعطيل� ،إال �أنه ي�شرتط اتخاذَ ترتيبات للتحقّق
من تدابري التعطيل من جانب �سلطة خمت�صة للت أ�كّد من جعل ال�سالح الناري غ َري قابل ب�صفة
دائم ��ة للت�شغي ��ل (الفق ��رة الفرعي ��ة (ج) من امل ��ادة  9من الربوتوك ��ول) .ولت�شجيع التحقق من
التعطي ��ل يف جمي ��ع احل ��االت مب ��ا يمُ َ ِّكن الدولَ م ��ن اقتفاء �أثر الأ�سلحة الناري ��ة َّ
املعطلة ،ينبغي
فر� ��ض عقوب ��ات عل ��ى عدم متكني ال�سلط ��ة املخت�صة من التحقق من التعطيل .كما ميكن للدول
�أي�ض� � ًا �أن تنظ ��ر يف جت ��رمي امتناع ال�صانعني والأ�شخا�ص الآخرين امل�أذون لهم بتعطيل الأ�سلحة
النارية عن تعطيل تلك الأ�سلحة النارية على نحو يجعلها غ َري قابلة ب�صفة دائمة للت�شغيل.

الف�صل الثاين ع�شر -الأحكام اجلنائية :اجلرائم الفرعية
التعليق
تقت�ضي الفقرة  2من املادة  5من الربوتوكول من الدول �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية
وتدابري �أخرى جت ِّرم ال�شروع يف ارتكاب الأفعال املج َّرمة يف الربوتوكول والتواط�ؤ على ارتكابها
�أو تنظيمها �أو توجيهها �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض عليها �أو ت�سهيلها �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنها.
وه ��ذه الأح ��كام لي�س ��ت خا�ص ��ة بال�صن ��ع غري امل�ش ��روع �أو االجتار غري امل�ش ��روع وال يلزم
�إدراجها يف القوانني �إالّ �إذا مل تكن م�شمولة من قبلُ يف �أحكام عامة ترد يف مد ّونات القوانني
اجلنائية الوطنية �أو يف القوانني التي تنطبق على كل اجلرائم.

املادة  -39ال�شروع
 -1ك ُّل �شخ� ��ص ي�ش ��رع يف ارت ��كاب جرمي ��ة من�صو�ص عليه ��ا يف الف�صل الثامن �أو
التا�سع �أو العا�شر [�أو احلادي ع�شر] من هذا القانون يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 2أ) من املادة  5من الربوتوكول.
� َّإن االلتزام بتجرمي ال�شروع وفق الفقرة �( 2أ) من املادة  5من الربوتوكول "مرهون باملفاهيم
الأ�سا�سي ��ة" للنظ ��ام القان ��وين .وكم ��ا يرد يف امللحوظات التف�سريي ��ة للربوتوكول (الفقرة  6من
الوثيقة  )A/55/383/Add.3ف� َّإن:
"الإ�ش ��ارات �إىل ال�ش ��روع يف ارت ��كاب اجلرائ ��م املق� � َّررة مبوجب القان ��ون الداخلي ،وفق ًا
[للفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  5م ��ن الربوتوك ��ول] تُفه ��م يف بع�ض البلدان ب�أنه ��ا ت�شمل ك ًّال من
الأفعال املقرتفَة حت�ضري ًا الرتكاب ُجرم جنائي والأفعال التي تُنفَّذ يف حماولة غري ناجحة
الرت ��كاب ا ُ
جل ��رم ،حي ��ث تكون تلك الأفع ��ال �أي�ض ًا �أفعا ًال يعاقَب عليه ��ا مبقت�ضى القانون
الداخلي".
ويف بع� ��ض النظ ��م القانوني ��ة ،تو َّق ��ع عل ��ى ال�ش ��روع العقوب� � ُة نف�سه ��ا الت ��ي تو َّق ��ع عل ��ى
إدراج ه ��ذا
اجلرمي ��ة املكتمل ��ة .ويف نظ ��م �أخ ��رى ،يخ�ض ��ع ال�ش ��رو ُع لعقوب ��ة �أخ ��ف .وال يل ��زم � ُ
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احلك ��م �إال �إذا مل يك ��ن مدرج� � ًا م ��ن قب� � ُل يف املدون ��ة اجلنائي ��ة الوطني ��ة �أو القان ��ون اجلنائ ��ي
الوطني.

املادة  -40التواط�ؤ على ارتكاب جرمية
 -1ك ُّل �شخ� ��ص يتواط� ��أ عل ��ى ارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف الف�صل الثامن �أو
التا�سع �أو العا�شر [�أو احلادي ع�شر] من هذا القانون يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة �( 2أ) من املادة  5من الربوتوكول.
تقت�ض ��ي الفق ��رة �( 2أ) م ��ن املادة  5جت ��رمي التواط ؤ� على ارتكاب جرمية �صنع الأ�سلحة النارية
و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة واالجتار بها ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة وتزوير عالمة (عالمات)
الو�س ��م املو�ضوع ��ة عل ��ى ال�س�ل�اح الناري ،التي تقت�ضيها املادة  8م ��ن الربوتوكول� ،أو طم�سها �أو
�إزالته ��ا �أو حتويره ��ا ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة .وال يلزم �إدراج هذا احلكم �إالّ �إذا مل يكن مدرج ًا
من قب ُل يف املدونة اجلنائية الوطنية �أو القانون اجلنائي الوطني.

املادة  -41التنظيم �أو التوجيه �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض
�أو التي�سري �أو �إ�سداء امل�شورة
 -1ك ُّل �شخ�ص ّ
ارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف الف�صل الثامن �أو التا�سع
ينظم
َ
يوجه ارتكا َبها �أو ي�ساعد �أو يح ّر�ض عليه �أو
�أو العا�شر [�أو احلادي ع�شر] من هذا القانون �أو ِّ
يي�سره� ،أو ي�سدي امل�شورة ل�شخ�ص �آخر �أو لأ�شخا�ص �آخرين من �أجل ارتكابها ،يرتكب جرمي ًة.
-2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ��ة وفق� � ًا للفق ��رة  1من هذه املادة ،عن ��د �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة ( 2ب) من املادة  5من الربوتوكول.
ال يلزم �إدراج هذا احلكم �إالّ �إذا مل يكن مدرج ًا من ُ
قبل يف املدونة اجلنائية الوطنية �أو القانون
اجلنائي الوطني.

الف�صل الثالث ع�شر -ال�ضبط وامل�صادرة والت�صرف
التعليق
يتناول الف�صل الثالث ع�شر مقت�ضيات املادة  6من الربوتوكول املتعلقة مب�صادرة الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية امل�صنوعة �أو املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة �أو التي يعتقد �أنها
كذلك ،و�ضبطها والت�صرف فيها.
ُف�سر مقرتن ًة بامل ��واد  14-12من االتفاقية،
ويج ��ب �أن ُتق ��ر�أ امل ��اد ُة  6م ��ن الربوتوك ��ول وت َّ
املنطبق ��ة عل ��ى �ضب ��ط املمتل ��كات الت ��ي هي �إما م ��ن عائدات اجلرمي ��ة �أو م�ستخدم� � ٌة �أو معد ٌة
لال�ستخ ��دام يف اجلرمي ��ة ،وعل ��ى م�صادرة تلك املمتلكات والت�ص ��رف فيها .وي�شمل ذلك بوجه
ع ��ام الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزاءها ومك ِّوناتها والذخرية امل�صنوع ��ة و�/أو املتجر بها ب�صورة غري
م�شروعة.
و�إذا اع ُت�ب�رت الأ�سلح� � ُة الناري ��ة و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتُها والذخ�ي�ر ُة امل�صنوعة �أو املتجر بها
ٍ
ممتلكات "مت�أتي ًة" من هذه اجلرائم �أو "م�ستخدم ًة �أو معد ًة لال�ستخدام"
ب�صورة غري م�شروعة
يف مثل هذه اجلرائم� ،أ�صبحت خا�ضع ًة لأحكام املادتني  12و 13من االتفاقية ،التي تُلزم الدولَ
ب�أن تكفل وجود قوانني جتيز امل�صادرة و�أن ت�سعى فعال �إىل امل�صادرة عن طريق ال�سلطة املخت�صة
عندما تطلب ذلك دولة طرف �أخرى (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرتان  136و.)137
وم ��ن املمك ��ن �أن تك ��ون القوان�ي�ن الداخلي ��ة م�صاغة على نحو يجعلها حت ��ول دون اعتبار
الأ�سلح ��ة الناري ��ة امل�صنوع ��ة �أو املتج ��ر به ��ا ب�صورة غري م�شروعة ممتل � ٍ
�كات "مت�أتي ًة" من هذه
اجلرائ ��م �أو "م�ستخدم� � ًة �أو مع ��د ًة لال�ستخ ��دام" يف مث ��ل هذه اجلرائم؛ مم ��ا يجعلها ال تندرج
�ضمن نطاق انطباق املادة  12من االتفاقية و� ْإن ظلت م�صادرتُها �إلزامي ًة مبوجب الفقرة  1من
املادة  6من الربوتوكول .وينبغي للم�شرعني الوطنيني �أن ينظروا فيما �إذا كان هذا هو الو�ضع
يف نظمهم القانونية ،و�أن ي�أتوا بحلول ت�شريعية عند االقت�ضاء.
ومن �أجل االمتثال للمقت�ضيات الإلزامية للمادة  6من الربوتوكول ،يتعني على الدول �أن:
(�أ) تكف ��ل � َّأن النظ ��ام القانوين الداخلي يجيز "م�صادرة" الأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة امل�صنوع ��ة �أو املتجر بها ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة .فخطورة الأ�صناف التي
ي�شملها الربوتوكول قد تتطلب اتخاذ احتياطات �أمنية �إ�ضافية على وجه اال�ستعجال ل�ضمان عدم
وقوعها يف �أيدي �أ�شخا�ص غري م�أذون لهم قبل عملية ال�ضبط وامل�صادرة �أو �أثناءها �أو بعدها؛
ُدم ��ر الأ�سلح� � َة الناري ��ة و�أجزاءها ومك ِّوناتها والذخ�ي�رة امل�صنوعة �أو
(ب) ت�ضب ��ط وت ِّ
املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة .فخطورة الأ�صناف ت�س ِّوغ �سيا�سة التدمري� ،إىل جانب �أ�شكال
الت�صرف الأخرى التي ال يجوز اللجوء �إليها �إال� إذا �صدر �إذن ر�سمي بها؛
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َ
وت�سجيل طريقة الت�ص ��رف يف الأ�سلحة
(ج) تكف ��ل و�س � َ�م الأ�سلح ��ة النارية امل�ص ��ادرة
النارية والذخرية.
وينبغ ��ي االمتث ��ال له ��ذا االلتزام بطريقة تن�سج ��م مع النظم الإدارية الداخلية املعمول بها
يف الدول ��ة ،م ��ع ت ��رك طريق ��ة و�شكل تنفيذ هذا االلتزام لتقدير ال ��دول .ولدى العديد من الدول
أ�ح ��كام مف�صل ��ة تتعل ��ق بالبح ��ث وال�ضبط والتجريد وامل�صادرة (قد تندرج تلك الأحكام مثال يف
إ�ط ��ار قان ��ون لل�شرط ��ة �أو يف ت�شريع ��ات متعلقة بالإج ��راءات اجلنائي ��ة �أو يف ت�شريعات منف�صلة
تتناول امل�صادرة) .وبوجه عام ،تكون هذه النظم الت�شريعية �شديد َة التف�صيل وخا�ضع ًة للمبادئ
الأ�سا�سي ��ة لنظ ��ام الدول ��ة القان ��وين بالنظر �إىل قدرتها على جتريد الفرد من ممتلكاته .وتُع َّرف
"امل�ص ��ادرة" يف االتفاقي ��ة ب�أنه ��ا ت�شم ��ل "احلجز ح�س ��ب االقت�ضاء" ،اعرتاف ��ا منها ب� َّأن خمتلف
النظم القانونية تتّبع ُنهجا متباينة �إزاء امل�صادرة واحلجز .وعند وجود تلك الت�شريعات ،ينبغي
ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات �أن ي�ضمن ��وا انطبا َقها على الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
و�صالحي َة ا�ستخدامها يف جرائم ال�صنع غري امل�شروع واالجتار غري امل�شروع .ويجب �أي�ض ًا االمتثال
للمقت�ضيات اخلا�صة بو�سم الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وبالت�صرف فيها.
ويب�ِّي�نِّ املرف ��ق الراب ��ع عدد ًا من طرائق التدمري الت ��ي ميكن للدول النظر يف �إدراجها يف
ت�شريعاتها وما يرتبط بها من لوائح و�سيا�سات.

�ألف -التمكني من امل�صادرة :التفتي�ش وال�ضبط
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  1من املادة  6من الربوتوكول.
ن�صت
مل ت�شر الفقرة  1من املادة  6من الربوتوكول �إ�شار ًة حمددة �إىل التفتي�ش وال�ضبط عندما َّ
عل ��ى اعتم ��اد م ��ا ق ��د يلزم من تدابري "للتمكني" من امل�ص ��ادرة .وتق�ضي الفقرة  1من املادة 6
باعتم ��اد تداب�ي�ر للتمك�ي�ن م ��ن امل�ص ��ادرة �إذا كانت الأ�صناف قد "ج ��رى �صنعها �أو االجتار بها
ب�صورة غري م�شروعة" .غري �أنه ينبغي ل�صائغي الت�شريعات النظر يف اعتماد �أو كفالة �أن ت�ضع
الت�شريع ��ات القائم ��ة معي ��ار ًا �أقل �صرامة لل�ضبط الأويل للأ�صناف (ال�سماح مثال بال�ضبط دون
�إذن بالتفتي� ��ش لأ�سب ��اب معقول ��ة) ،ل َّأن ذلك ين ��درج يف كثري من الأحوال �ضمن تدابري التحري
قب ��ل �أن يت�سن ��ى �إثب ��ات ال�صن ��ع �أو االجتار غري امل�شروع �إثبات� � ًا تام ًا .وقد يكون ال�ضبط �ضروريا
�أي�ض� � ًا يف بع� ��ض احل ��االت باعتب ��اره تدبري ًا عاج�ل ً�ا ملنع ت�صدير الأ�سلحة ب�ش ��كل غري قانوين �أو
حتويل وجهتها �صوب التداول �أو اال�ستخدام الداخلي غري امل�شروع.
وحت ��ى تك ��ون تل ��ك ال�صالحيات ممتثلة للربوتوكول ،ينبغي ربطها بوجود �شبهة �أو �أ�سباب
أ�خ ��رى تدع ��و �إىل االعتق ��اد ب� �� َّأن فعال جم َّرما يف الربوتوكول قد ارتُكب �أو على و�شك �أن ُيرتكب
و� َّأن الأ�صن ��اف املعني ��ة دلي� � ٌل عل ��ى ذل ��ك �أو �أنها ه ��ي ذاتها مو�ضو ُع اجلرم املعن ��ي .وتت�سق تلك
ال�صالحي ��ات ،ب�صف ��ة عام ��ة ،م ��ع القانون الوطني املنفِّذ لأحكام ال�ضب ��ط والتجريد الواردة يف
االتفاقية ،و�إن كانت بع�ض الدول تطبق �إجراءات عاجلة بقدر �أكرب حتى يت�سنى �ضبط الأ�سلحة
الناري ��ة ب�سرع ��ة ،بالنظ ��ر �إىل خماط ��ر ال�سالم ��ة �أو الأم ��ن التي قد تن�ش� � أ� �إذا حدث ت�أخري يف
الإجراءات (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)139
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باء -امل�صادرة والتجريد
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  1من املادة  6من الربوتوكول.
هن ��اك ن�صو� ��ص كث�ي�رة ع ��ن م�ص ��ادرة املمتل ��كات والتجريد م ��ن املمتلكات ل�صال ��ح الدولة يف
القوان�ي�ن الداخلي ��ة ملعظ ��م الواليات الق�ضائية .غري � َّأن النظم املنطبقة تتفاوت تفاوت ًا كبري ًا بني
خمتلف الدول وخمتلف النظم القانونية .وينبغي �أن يكفل �صائغو الت�شريعات ،من �أجل االمتثال
للربوتوك ��ول� ،إتاح� � َة نظمه ��م القانوني ��ة القائمة املتعلقة بامل�صادرة والتجري ��د �إمكاني َة م�صادرة
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية.
وميك ��ن ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات الوطني ��ة �أي�ض� � ًا النظ ��ر يف و�ضع معايري حم ��ددة ل�ضمان
التخزي ��ن امل�أم ��ون للأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخ�ي�رة امل�صا َدرة واملحجوزة ،رغم
� َّأن الربوتوك ��ول ال ي�ش�ت�رط ذل ��ك .وم ��ن �ش� ��أن هذه املعايري �أن ت�ساع ��د على �ضمان عدم تخزين
هذه الأ�صناف بطريقة خطرة.

جيم -التدمري �أو غريه من �أ�شكال الت�ص ُّرف امل�أذون بها
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول.
�إذا كان ��ت ال�سيا�س ��ة الأ�سا�سي ��ة لالتفاقية تتمث ��ل ،مثلما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�شريعي (الفقرة
 ،)134يف �ض ��رورة بي ��ع املمتل ��كات امل�صا َدرة ل�صالح الدولة الت ��ي �صادرتها ،لأغرا�ض من قبيل
تقا�سم العائدات مع دول �أخرى �أو دفع تعوي�ضات ل�ضحايا اجلرمية �أو ر ّد العائدات �إليهم (املادة
 ،)14ف� َّإن خطورة الأ�صناف امل�شمولة بالربوتوكول ت�س ِّوغ �سيا�سة التدمري �إىل جانب �أ�شكال �أخرى
احتياطات �إ�ضافية.
من الت�ص ُّرف ال تكون جائزة �إ َّال عندما تُتخذ
ٌ
ومن ثم ،تق�ضي الفقرة  2من املادة  6من الربوتوكول ب�أنه ،يف حال �ضبط �أ�سلحة نارية
و�أجزائه ��ا والذخ�ي�رة وم�صادرته ��ا فيم ��ا بعد ل�صالح الدولة ،تُد َّم ��ر الأ�صناف امل�صادرة "ما مل
يكن قد �صدر �إذن ر�سمي بالت�ص ّرف فيها بطريقة �أخرى� ،شريطة �أن تكون الأ�سلحة النارية قد
ُو�سم ��ت بعالم ��ات ،و�أن تك ��ون طرائق الت�صرف يف تلك الأ�سلحة النارية والذخرية قد ُ�س ِّجلت".
ويف�ض ��ل يف الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  6تدم ُري ما ت�ضبطه الدول ُة من �أ�سلحة نارية و�أجزاء ومك ِّونات
َّ
وذخ�ي�رة .غ�ي�ر �أن ��ه يعود للدول �أمر حتديد طريق ��ة تدمري الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة .ويب�ي�ن املرف ��ق الرابع عدد ًا من طرائق التدمري التي ميكن للدول النظر يف �إدراجها
يف ت�شريعاتها وما يرتبط بها من لوائح و�سيا�سات.
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كم ��ا ميك ��ن للدول ��ة �أن تتخذ عدد ًا من التداب�ي�ر القانونية الأخرى لتنفيذ القاعدة العامة
القا�ضية بتدمري الأ�سلحة النارية .ومثلما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�شريعي (الفقرة  ،)143ميكن
�أن ي�شمل ذلك ما يلي:
"(�أ) �إن�ش ��اء �صالحي ��ات للإذن بالت�صرف بطريقة �أخرى غري التدمري ،وو�ضع حدود
مالئم ��ة للح ��االت الت ��ي ميكن فيها ل�صاحب القرار �إعطاء هذا الإذن .وميكن ،يف هذا ال�سياق،
�أن يت�ض َّمن الت�شريع �أمثلة لو�سائل الت�صرف امل�أذون بها ،مثل اال�ستخدام يف �أغرا�ض علمية �أو
تاريخية �أو �أغرا�ض التحليالت اجلنائية؛
"(ب) و�ضع معايري ت�شريعية �أو �إدارية لإ�صدار �أو عدم �إ�صدار �إذن بالت�ص ُّرف بطريقة
�أخ ��رى غ�ي�ر التدم�ي�ر .ويج ��ب �أن يت�ض َّم ��ن ذلك املتطلب�ي�ن املحددين يف الفق ��رة  2من املادة 6
والقا�ضي�ي�ن بوج ��وب و�س ��م الأ�سلحة الناري ��ة وتدوين كيفية الت�صرف فيه ��ا .وميكن �أي�ض ًا و�ضع
معايري �أخرى وفق ًا لتقديرات ال�سيا�سة الداخلية".
ويجب على �صائغي الت�شريعات ،عند و�ضع ت�شريعاتهم وما يرتبط بها من لوائح و�سيا�سات،
�إدراج الأحكام التالية:

ال�سلطات املخت�صة
تخ�ضع جميع الأ�سلحة النارية والذخرية التي حجزتها �أو �صادرتها
ُ
ملا يلي:
(�أ) التدمري وفق ًا لـ[طريقة التدمري املختارة]؛ �أو
(ب) الت�صرف فيها وفق ًا لإذن خا�ص من [ ُيد َرج ا�سم ال�سلطة املخت�صة].
عند الت�صرف يف الأ�سلحة النارية بطريقة �أخرى م�أذون بها ،يجب و�ضع معايري و�سم
الأ�سلحة النارية امل�ضبوطة التي احتُفظ بها ومل تُد َّمر (انظر املادة  10من هذا القانون) .كما
يج ��ب االحتف ��اظ ب�سجل مكتوب للمعلومات املتعلقة بالأ�سلحة النارية املت�ص َّرف فيها بطريقة
�أخرى غري التدمري (انظر املادة  15من هذا القانون).
عند الت�صرف يف الذخرية بطريقة �أخرى غري التدمري ،يجب االحتفاظ ب�سجل مكتوب
للمعلوم ��ات املتعلق ��ة بالذخرية املت�ص� � َّرف فيها بطريقة �أخرى غري التدمري (انظر املادة 16
من هذا القانون).

الف�صل الرابع ع�شر -الوالية الق�ضائية
التعليق
�سريان واليتها الق�ضائية على التحقيق يف جميع الأفعال
تقت�ض ��ي االتفاقي ��ة م ��ن ال ��دول �أن ت�ؤ ِّكد
َ
ً
املج َّرمة مبقت�ضى االتفاقية والربوتوكول ومالحقة مرتكبيها ق�ضائيا ومعاقبتهم .وتق�ضي املادة 15
من االتفاقية بت�أكيد الوالية الق�ضائية يف ثالث حاالت�( :أ) على جميع اجلرائم املرتكبة داخل
الوالي ��ة الإقليمي ��ة للدول ��ة؛ (ب) على جميع اجلرائم املرتكبة على منت �سفينة �أو طائرة م�سجلة
ت�سليم مواطنيها ،يتعني ت�أكيد الوالية الق�ضائية
يف الدولة؛ (ج)� إذا كان الت�شريع الوطني يحظر
َ
على اجلرائم التي يكونون قد ارتكبوها يف � ِّأي مكان يف العامل �إذا كانوا موجودين داخل �إقليم
الدول ��ة .وم ��ن �ش� ��أن هذه احلالة الثالثة �أن مت ِّك ��ن الدول َة من الوفاء بالتزامها مبوجب االتفاقية
ب�ش� ��أن مقا�ض ��اة اجلن ��اة الذين ال ميكن ت�سليمه ��م ا�ستجاب ًة لطلب دولة �أخرى ب�سبب جن�سيتهم.
وتقت�ض ��ي االتفاقي ��ة م ��ن كل دول ��ة �أن تعتم ��د "ما قد يكون �ضروري ًا [ ]...م ��ن تدابري" ،اعرتاف ًا
أكيد �سريان الوالية الق�ضائية بطرائق خمتلفة .كما
منها ب� َّأن النظم القانونية املختلفة تتناول ت� َ
تت�ض َّمن املادة  15من االتفاقية �أحكام ًا اختيارية لتو�سيع نطاق الوالية الق�ضائية ب�شكل �أكرب.

املادة  -42الوالية الق�ضائية اجلنائية
ا�سم الدولة]
يعا َق ��ب مرتك � ُ�ب � ِّأي ج ��رم مق َّرر مبوجب هذا القان ��ون وفق ًا لقانون [يُدرَج ُ

يف الأحوال التالية:
(�أ) عندما ُيرتكب ا ُ
رم [كل ًّيا �أو جزئ ًّيا] داخل �إقليم [يُدرَج ا�سم الدولة]؛
جل ُ
(ب) عندم ��ا ُيرتك ��ب ا ُ
م�سجلة
جل � ُ
�رم [كل ًّي ��ا �أو جزئ ًّي ��ا] عل ��ى منت �سفين ��ة �أو طائرة ّ
مبقت�ضى قوانني [يُدرَج ا�سم الدولة] وقت ارتكاب ا ُ
جلرم؛
(ج) عندما َيرتكب ا ُ
مواطن من مواطني [يُدرَج ا�سم الدولة]
رم [كل ًّيا �أو جزئ ًّيا]
ٌ
جل َ
ُيرفَ�ض ت�سلي ُمه ب�سبب اجلن�سية ويكون موجود ًا داخل �إقليم الدولة.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرتان �( 1أ) و(ب) والفقرة  3من املادة  15من االتفاقية.
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اجلنائي العام ُة على �إر�ساء الوالية
أحكام القانون
يف العديد من النظم القانونية اجلنائية تن�ص � ُ
ِّ
الق�ضائية ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ االخت�صا�ص الإقليمي ومبد�أ �إما الت�سليم و�إما املحاكمة .ف�إذا خال
القانون اجلنائي من تلك الأحكام احتاج امل�شرعون الوطنيون �إىل �إدراج املادة .42
وتوج ��د يف كل ال ��دول والي� � ٌة ق�ضائي ��ة �إقليمية وكذلك والي ٌة ق�ضائي ��ة خا�صة على منت � ِّأي
م�سجل ��ة يف الدول ��ة .ويف البلدان التي ي�سود فيها القانون الأنغلو�سك�سوين ،قد
�سفين ��ة �أو طائ ��رة ّ
أ�سا�س الوحيد الذي ت�ستند �إليه الوالية الق�ضائية .واملعيار املعتمد هو املكان
يكون هذا هو �أي�ض ًا ال َ
الذي ارتُكب فيه الفع ُل اجلنائي (� ْأي � َّأن مكان ارتكاب اجلرمية يقع يف �إقليم الدولة املعنية).
وت�ض ��ع الفق ��ر ُة الفرعي ��ة (ج) مو�ض َع التطبيق الفقر َة  3من املادة  15من االتفاقية ،التي
املدعى ارتكابه
تقت�ض ��ي م ��ن الدول ��ة �أن ت�ؤكد �سري ��ان واليتها الق�ضائية عندما يك ��ون ال�شخ�ص َ
بحجة �أنه �أحد رعاياها ال غري .ففي مثل
للجرمية موجود ًا يف �إقليمها وال تقوم الدولة بت�سليمه ّ
هذه احلاالت ،تكون الدولُ ملزَ م ًة �أي�ض ًا مبوجب الفقرة  10من املادة  16من االتفاقية ب�أن حتيل
الق�ضية دون �إبطاء ال مربر له �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة.
وقد تو ّد الدول التي ترغب يف النظر يف الأخذ بالأ�شكال االختيارية الأو�سع نطاقا للوالية
الق�ضائية اال�ستعا�ضةَ ،يف املادة  ،42عن الفقرة الفرعية (ج) بالفقرة الفرعية التالية:

�شخ�ص موج ��و ٌد داخل �إقليم الدولة ُير َف� ��ض ت�سلي ُمه ل ِّأي
�رم
"(د)عندم ��ا َيرتك ��ب اجل � َ
ٌ
�سبب كان".
وهذه الفقرة الفرعية اختيارية ،حيث �إنها ت�ضع مو�ض َع التطبيق الفقر َة  4من املادة 15
لالتفاقي ��ة ،الت ��ي تن� ��ص عل ��ى � َّأن ب�إمكان الدولة �أن ت�ؤكد �سريان واليتها الق�ضائية على اجلرائم
املدعى ارتكابه للجرمية موجود ًا يف �إقليمها وال تقوم بت�سليمه ل ِّأي �سبب
عندما يكون ال�شخ�ص َ
كان .ويالح ��ظ أ�ن ��ه يف ح ��ال ا�ستخ ��دام الفقرة الفرعية (د) ،تنتف ��ي احلاجة �إىل �إدراج الفقرة
الفرعية (ج) ،حيث � َّإن الفقرة الفرعية (د) تغطي حاالت رف�ض الت�سليم ل ِّأي �سبب كان (مبا
يف ذلك اجلن�سية).
ت�شج ��ع االتفاقية (املادة
وخ ��ارج نط ��اق الأح ��كام الإلزامي ��ة املتعلقة بالوالي ��ة الق�ضائيةِّ ،
 )15على ت�أكيد �سريان الوالية الق�ضائية يف ظروف �أخرى ،مثال يف كل احلاالت التي يتعر�ض
أحد رعاياها �أو �شخ�ص ًا عدمي
فيه ��ا رعاي ��ا الدول ��ة للإي ��ذاء� ،أو التي يكون فيها
مرتكب اجل ��رم � َ
ُ
اجلن�سية يقطن يف �إقليمها� ،أو يكون فيها اجلرم مرتبطا بجرائم خطرية و�أن�شطة غ�سل للأموال
أ�س�س الوالية
يخطط الرتكابها يف �إقليمها (الفقرة  2من املادة  .)15وتبني االتفاقية بو�ضوح � َّأن � َ
الق�ضائي ��ة املذك ��ور َة يف االتفاقي ��ة لي�س ��ت جامع ًة مانع ًة .فالفقرة  6م ��ن املادة  15تن�ص على � َّأن
االتفاقي ��ة ال ت�ستبع ��د ،دون امل�سا� ��س بقواع ��د القانون الدويل العام ،ممار�س� � َة � ِّأي والية ق�ضائية
جنائية ت�ؤ ِّكد الدولة الطرف �سريانَها وفق ًا لقانونها الداخلي.
ومتدي ��د الوالي ��ة الق�ضائي ��ة لت�شمل الأفعال التي يرتكبها �أحد رعايا الدولة يف �إقليم دولة
أ�خ ��رى (مب ��د أ� ال�شخ�صي ��ة الإيجابية) �إمنا يجري يف �أك�ث�ر الأحوال فيما يخ�صّ جرائم حم ّددة
�شديدة اخلطورة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يقت�صر مبد�أ ال�شخ�صية الإيجابية على الأفعال
التي ال تُع ّد جرمية وفق ًا لقانون الدولة التي يرتكب �أحد رعاياها َ
فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا وفق ًا
الفعل
ُ
لقانون الدولة التي ُيرتكب فيها ُ
الفعل.
ويف ح ��ال رغب ��ت ال ��دول يف اعتماد هذه الأحكام ،فلع ّلها ت ��درج مادة �إ�ضافية يف القانون
النموذجي حول تطبيق هذا القانون خارج �إقليمها ،ميكن �أن تن�ص ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،على ما يلي:

اجلزء الثاين -الأحكام الإلزامية
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ا�سم الدولة]
يعا َق ��ب مرتك � ُ�ب � ِّأي ج ��رم مق َّرر مبوجب هذا القان ��ون وفق ًا لقانون [يُدرَج ُ

يف الأحوال التالية:
�رم �ضد �أحد مواطني [يُدرَج ا�سم الدولة] �أو [�ضد �شخ�ص
(�أ) عندم ��ا ُيرتك ��ب اجل � ُ
يقيم فيها �إقام ًة دائم ًة] �أو [�ضد �شخ�ص يقيم فيها �إقامة معتاد ًة]؛ �أو
(ب) عندما َيرتكب
�شخ�ص يقيم فيها
َ
اجلرم �أح ُد مواطني [يُدرَج ا�سم الدولة] �أو [ ٌ
ً
ً
�شخ�ص يقيم فيها �إقامة دائمة]؛ �أو
�إقام ًة معتاد ًة] �أو [ ٌ
�كان �إقامته املعتادة يف
�رم �شخ� ٌ��ص عد ُمي اجلن�سية يقع م � ُ
(ج) عندم ��ا َيرتك ��ب اجل � َ
[يُدرَج ا�سم الدولة] وقت ارتكاب اجلرم؛ �أو
اجلرم يف �إقليم [يُدرَج ا�سم الدولة] بغية ارتكاب جرمية خطرية
(د) عندما ُيرتكب
ُ
داخل [يُدرَج ا�سم الدولة]؛ �أو
(ﻫ) عندما ُيرتكب
عواقب اجلرم
اجلرم خارج �إقليم [يُدرَج ا�سم الدولة] لكن تكون
ُ
ُ
ِ
ارتكاب جرمية خطرية داخل �إقليم [يُدرَج ا�سم الدولة]
موجه ًة نحو� ،أو مق�صود ًة بغر�ض،

الباب جيم -التعاون الدويل
التعليق
يناق� ��ش الب ��اب جي ��م �شت ��ى �أ�ش ��كال التع ��اون ،املتوخ ��اة يف االتفاقي ��ة (امل ��واد  16و 18و28-26
�ضم ��ن م ��واد �أخ ��رى) ويف الربوتوكول (املادتان  12و .)13ويدعو كل من االتفاقية والربوتوكول
ال ��دولَ �إىل �أن تتع ��اون فيم ��ا بينها ب�أق�ص ��ى قدر ممكن على منع اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
ومكافحتها.
ومبا � َّأن كثري ًا من �أن�شطة التعاون الدويل ال تُذكر حتديد ًا يف الت�شريعات ف� َّإن الأمر مرتوكٌ
َ
ال�سبيل الأن�سب الذي يكفل تلبي َة املقت�ضيات الإلزامية تبع ًا لنظامها القانوين
لل ��دول ك ��ي حت � ِّ�دد
ُ
اخلا� ��ص؛ وم ��ا �إذا كان ��ت تلبي� �ة تلك املقت�ضيات تتحقق من خ�ل�ال ت�شريعات �أم مبادئ توجيهية
�سيا�ساتية �أم لوائح تنظيمية �أم طرائق �أخرى.
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الف�صل اخلام�س ع�شر -التعاون الق�ضائي
امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني
التعليق
بع�ضها لبع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة يف
قدم ُ
تُلزم املاد ُة  18من االتفاقية الدولَ ب�أن ُي ِّ
التحقيق ��ات واملالحق ��ات والإجراءات الق�ضائية املتعلقة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
ويف الربوتوكول .وتت�ض َّمن املادة  18جمموعة تف�صيلية من الأحكام املتعلقة بامل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة الت ��ي ينبغ ��ي �أن تدرجه ��ا ال ��دول يف ت�شريعاته ��ا وممار�ساتها الداخلي ��ة (انظر الدليل
الت�شريع ��ي لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية )4(،الفقرات
.)499-450

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

التعليق
جرائم
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول ب�صفتها
أحكام االتفاقية الدولَ ب�أن تعامل
َ
َ
تُلزم � ُ
ت�سليم مرتكبيها مبوجب معاهداتها وقوانينها وب�أن حتيلها �إىل ال�سلطات املخت�صة من �أجل
َيلزم
ُ
مالحق ��ة مرتكبيه ��ا داخلي� � ًا عندما ُيرف�ض ت�سلي ُمهم ب�سبب جن�سيتهم (املادة  16من االتفاقية)
(انظ ��ر �أي�ض� � ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ االتفاقية ،الفقرات  .)449-394وت�ضع االتفاقية معيار ًا
وت�شجع �أي�ض ًا على اعتماد جمموعة
�أ�سا�سي� � ًا �أدن ��ى للت�سلي ��م فيما يتعل ��ق باجلرائم التي تغطيها؛ ِّ
متنوعة من الآليات الهادفة �إىل تب�سيط عملية الت�سليم .وينبغي للدول �أن ت�ستعر�ض ت�شريعاتها
الوطنية املتعلقة بالت�سليم يف �ضوء الأحكام الواردة يف االتفاقية و�أن تكفل �إدراج جميع الأفعال
ت�سليم مرتكبيها.
جرائم َيلزم
التي يتعني جترميها مبوجب الربوتوكول ب�صفتها
ُ
َ

( )4من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.05.V.2اجلزء الأول.
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر -تبادل املعلومات والتعاون الدويل
يف جمال �إنفاذ القانون
�ألف -جهات االت�صال الوطنية

املادة �  -44إن�شاء جهة ات�صال وطنية
مبوج ��ب ه ��ذا القان ��ون ،تُن�ش�أ جهة ات�صال وطنية للعمل باعتبارها جهة و�صل مع �سائر
ال ��دول ب�ش� ��أن امل�سائل املتعلقة بربوتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  13من الربوتوكول.
حتدد الدولُ هيئ ًة وطنية �أو جه َة ات�صالٍ وحيد ًة لتعمل مبثابة �صلة و�صل
يق�ضي الربوتوكول ب�أن ِّ
ً
بالبلدان الأخرى ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بالربوتوكول .ويجوز للدولة �أي�ضا �أن تختار حتديد عدد
م ��ن الهيئ ��ات باعتباره ��ا جهات ات�صال وطنية( .وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن �أغلبية الدول الأطراف
باملخدرات واجلرمية ب� َّأن جهات االت�صال الوطنية لديها هي
مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
�أبلغت َ
ال�سلط ��ات امل�س�ؤول ��ة �أم ��ام وزارتي الداخلية والعدل) .وب�صرف النظر عما تقرره الدولة ،ينبغي
�إي�ضاح َم ْن هي جهة (جهات) االت�صال الوطنية لكي تعرف الدولُ الأخرى اجله َة التي �ستت�صل
املعلومات يف الت�شريعات الوطنية رغم �أنها يجب �أن
به ��ا وكيفي� � َة االت�ص ��ال به ��ا .ولن تُدرج هذه
ُ
تق َّدم ب�شكل و�أ�سلوب يجعالنها متاح ًة ب�سهولة للدول الأطراف الأخرى.
وين�ص � ّ�ب االهتم ��ام يف ه ��ذا احلك ��م من الربوتوكول على التع ��اون الدويل مع باقي الدول
الأطراف .فالأمر يتعلق بكيان م�ستقل عن "ال�سلطة املركزية" التي ُتعينَّ مبقت�ضى الفقرة  13من
امل ��ادة  18م ��ن االتفاقي ��ة وتُعنى بامل�ساعدة القانونية املتبادلة .وعند �إن�شاء جهاز جديد باعتباره
�سن ت�شريع يف ذلك ال�ش�أن .ويف احلاالت التي تُن�ش�أ
جه� � َة االت�ص ��ال الوطني� �ةَ ،ق ��د يقت�ضي الأمر ّ
�سن
فيه ��ا وح ��د ٌة جدي ��دة داخل هيئة وطنية موج ��ودة ،لإنفاذ القانون مثال ،تتوقف احلاجة �إىل ّ
ت�شريع على ما �إذا كان ذلك مرخّ �ص ًا به يف الت�شريعات القائمة �أم ال.
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وبخ�ل�اف احلك ��م الإلزام ��ي الوا�سع النطاق ال ��ذي يرد يف الفقرة  2من املادة  ،13والذي
ين� ��ص عل ��ى � َّأن جه ��ة االت�ص ��ال الوطنية تت�صل بالدول الأخرى ب�ش� ��أن امل�سائل املتعلقة مبكافحة
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،ال ي�ضع
الربوتوك ��ول � َّأي م�س�ؤولي ��ات حم ��ددة جلهات االت�صال الوطنية .ويعود للدولة �أم ُر حتديد النطاق
اخلا�ص بوظائف تلك اجلهات و�أن�شطتها.
وتقت�ضي عدة �صكوك �إقليمية تعيني جهة ات�صال (مثال اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول
غ ��رب �أفريقي ��ا وبروتوك ��ول نريوبي) .وطبقا لربنام ��ج العمل ملنع االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة
ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة ب ��كل جوانبه ومكافح ��ة ذلك االجتار والق�ض ��اء عليه (الفقرة 4
م ��ن الف�ص ��ل الث ��اين) ،يجب على الدول تعيني نقطة ات�صال وطنية م�س�ؤولة عن جوانب متعددة
م ��ن االجت ��ار غ�ي�ر امل�شروع بالأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،مب ��ا يف ذلك "ال�صنع غري
امل�ش ��روع واملراقب ��ة والتهري ��ب والت ��داول وال�سم�س ��رة واالجتار" .وباملثل ،يق�ض ��ي ال�صك الدويل
للتعق ��ب (الفق ��رة  )25ب� ��أن تعينِّ الدول ُة جه َة ات�ص ��ال وطني ًة واحدة �أو �أكرث "لتبادل املعلومات،
وللعمل كهيئات ات�صال ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة بتنفيذ هذا ال�صك" .وميكن للدول �أن تنظر
يف م ��ا �إذا كان م ��ن املنا�س ��ب بالن�سب ��ة ل�سلطة مع َّينة م�سبق ًا �أن تعمل مبثابة جهة ات�صال وطنية
مبوجب هذا القانون.
وف�ضال عن �إن�شاء جهة ات�صال وطنية ،ميكن للدول النظر يف �إن�شاء جلنة وطنية للأ�سلحة
الناري ��ة .وه ��ذا لي� ��س مطلوب� � ًا مبقت�ضى الربوتوكول .غري � َّأن عدة �صك ��وك عاملية و�إقليمية تدعو
�إىل �إن�ش ��اء مث ��ل ه ��ذه اللجنة .ومبوجب برنامج عمل الأمم املتح ��دة املتعلق بالأ�سلحة ال�صغرية
تعي� ،إذا
ت�شجع الدول على "�أن تن�شئ� ،أو نّ
والأ�سلحة اخلفيفة (الفقرة  4من الف�صل الثاين)َّ ،
اقت�ضى احلال� ،أجهزة �أو هيئات تن�سيق وطنية وهياكل �أ�سا�سية م�ؤ�س�سية تتوىل م�س�ؤولية توجيه
ال�سيا�س ��ات والبح ��ث ور�ص ��د اجلهود الرامية �إىل منع االجت ��ار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة م ��ن جمي ��ع جوانبه ومكافحت ��ه والق�ضاء عليه" .وت ��رد التزامات مماثلة يف
عدد من ال�صكوك الإقليمية ،مثل اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا وبروتوكول
نريوب ��ي .وميك ��ن لل ��دول النظ ��ر يف و�ضع �إط ��ار ت�شريعي وم�ؤ�س�سي منا�سب قائ ��م على �أو�ضاعها
اخلا�ص ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك النظم الد�ستورية وباقي النظ ��م القانونية والأعراف الثقافية .واللجان
الوطني ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن تن�سي ��ق �أن�شطة خمتلف العنا�صر الفاعلة عل ��ى ال�صعد املحلية والوطنية
والإقليمي ��ة به ��دف زي ��ادة فعالية عمليات مراقبة الأ�سلحة الناري ��ة وال�صغرية .وقد قام برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي بن�شر" :دليل �إن�شاء وعمل اللجان الوطنية للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة"؛ وهو دليل ميكن �أن ي�ساعد الدولَ يف هذا ال�صدد.
وهذا االلتزام �أيدته �أي�ض ًا معاهد ُة جتارة الأ�سلحة .فالفقرة  5من املادة  5من املعاهدة
تن�ص على ما يلي:
ِ
ال�سلطات
"تتخ ��ذ كل دول ��ة ط ��رف التدابري الالزمة لتنفيذ�أحكام ه ��ذه املعاهدة ،وتعني
الوطني َة املخت�صة كي يكون لها نظام وطني للمراقبة يت�سم بالفعالية وال�شفافية لتنظيم
النق ��ل ال ��دويل للأ�سلح ��ةالتقليدي ��ة امل�شمولة بامل ��ادة  )1( 2وبامل ��واد امل�شمولة باملادة 3
واملادة ".4

 78قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

باء -التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرتان  1و 3من املادة  13من الربوتوكول؛ والفقرتان  27و 28من االتفاقية.
هناك التزامان عا ّمان مبا يلي:
ال�صعد الثنائية والإقليمية والدولي ��ة مع ال�سلطات الوطنية
(�أ) تي�س�ي�ر التع ��اون عل ��ى ُ
للدول الأخرى املنخرطة يف منع �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار
بها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ب) تي�س�ي�ر التع ��اون ودع ��م �صانع ��ي الأ�سلحة النارية و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية
وجتّاره ��ا وم�ستورديه ��ا وم�ص ّدريه ��ا و�سما�سرتها وناقليها التجاريني من �أجل منع وك�شف �أن�شطة
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة.
ويعود للدولة �أمر اختيار طريقة االمتثال لهذين االلتزامني.
وينبغ ��ي ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات الوطني ��ة �أن يراع ��وا � َّأن االلتزام ��ات املن�صو� ��ص عليها يف
االتفاقي ��ة الأم تنطب ��ق �أي�ض� � ًا عل ��ى التعاون يف جم ��ال �إنفاذ القوانني املتعلق ��ة بالأ�سلحة النارية
القانون النموذجي �أحكام ًا
(كااللتزام ��ات ال ��واردة مث�ل ً�ا يف املادت�ي�ن  27و .)28وال يقرتح ه ��ذا
ُ
أعم� .إال �أنه ينبغي �أن يحر�ص
حمددة ب�ش�أن تلك االلتزامات ،نظر ًا ل َّأن لتلك االلتزامات �سياق ًا � َّ
�صائغ ��و الت�شريع ��ات دائم� � ًا على التحقق مم ��ا �إذا كانت التدابري القائمة التي اعتُمدت مبقت�ضى
تل ��ك االلتزام ��ات ت�ستل ��زم تدخ�ل ً�ا ت�شريعي ًا حمدد ًا من �أجل تنفيذه ��ا يف جمال التعاون الدويل
املتعلق بالأ�سلحة النارية.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �أي�ض� � ًا �إىل � َّأن الغر�ض الرئي�سي الذي تن�شده معاهدة جتارة الأ�سلحة هو
تعزيز التعاون الدويل على تنظيم جتارة الأ�سلحة التقليدية (املادة  .)1فاملادة  15من املعاهدة
تن�ص على ما يلي:
" -1تتعاون الدول الأطراف مع بع�ضها بع�ضا ،وفقا للم�صالح الأمنية لكل منها
ولقوانينها الوطنية ،من �أجل تنفيذ هذه املعاهدة تنفيذا فعاال.
ت�شجع الدول الأطراف على تي�سري التعاون الدويل ،مبا يف ذلك عن طريق
"-2
َّ
تب ��ادل املعلوم ��ات ب�ش� ��أن امل�سائ ��ل ذات االهتم ��ام امل�شرتك املتعلقة بتنفي ��ذ هذه املعاهدة
وتطبيقها وفقا ملا تقت�ضيه م�صاحلها الأمنية وقوانينها الوطنية.
"-3
ت�شج ��ع ال ��دول الأط ��راف على طل ��ب امل�شورة ب�ش�أن امل�سائ ��ل ذات االهتمام
َّ
امل�شرتك وعلى تبادل املعلومات ،ح�سب االقت�ضاء ،لدعم تنفيذ هذه املعاهدة.
ت�شج ��ع ال ��دول الأط ��راف على التعاون ،عمال بقوانينه ��ا الوطنية ،من �أجل
"-4
َّ
امل�ساع ��دة يف �إنف ��اذ أ�ح ��كام هذه املعاه ��دة على ال�صعيد الوطني ،مبا يف ذلك عن طريق
تبادل املعلومات ب�ش�أن الأن�شطة غري امل�شروعة واجلهات الفاعلة ،ومن �أجل منع ت�سريب
الأ�سلحة التقليدية املن�صو�ص عليها يف املادة ".)1( 2
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 -1تبادل املعلومات
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرات  1و�( 2أ)(-د) و 3من املادة  12من الربوتوكول.
تتن ��اول امل ��ادة  12م ��ن الربوتوك ��ول االلتزام ��ات املتعلقة بتبادل املعلومات الت ��ي تقع على الدول.
فيتع�ي�ن عل ��ى ال ��دول تب ��ادل املعلوم ��ات ذات ال�صلة بح ��االت مع ّينة ب�ش�أن جمموع ��ة من امل�سائل
املمكن ��ة .ويج ��ب تنفي ��ذ ه ��ذا االلتزام على نح ��و يتما�شى مع النظم الداخلي ��ة والإدارية القائمة
للدول ،وتُرتك طريقة و�شكل تنفيذ هذا االلتزام لتقدير الدول.
ومل حت َّدد �أنواع املعلومات التي يتعني تبادلها رغم � َّأن تبادل املعلومات ي�ش ِّكل حكم ًا �إلزام ًّيا.
َ
�ضوابط على
وب ��دال م ��ن ذل ��ك ،يق � ِّ�دم الربوتوكول عددا من املقرتحات .ويف ح ��ال فر�ض الدولة
ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة ،ميكن تو�سيع قائمة املعلومات التي يتم تبادلها لت�شمل املعلومات
ذات ال�صلة ب�أن�شطة ال�سم�سرة غري امل�شروعة.
جماالت تبادل املعلومات الواردة يف الفقرات من � 1إىل  3من املادة 12
وميكن �أن ت�شمل
ُ
من الربوتوكول ،رغم �أنها مرتوكة لتقدير الدول ،ما يلي:
(�أ) معلوم � ٍ
�ات ذات �صل ��ة بح ��االت مع ّينة تتعلق مب�سائ ��ل ت�شمل ،لكنها ال تنح�صر يف،
منتجي الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وجتارها وم�ستورديها وم�ص ّدريها وناقليها
امل�أذون لهم؛
ِ
(ب)
اجلماعات الإجرامية املنظمة املعروف عنها �أو امل�شتبه يف �أنَّها �ضالع ٌة يف �أن�شطة
غري م�شروعة ل�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية �أو االجتار بها؛
َ
و�سائل الإخفاء امل�ستعملة يف �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
(ج)
�أو االجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،و�سبل ك�شف تلك الو�سائل؛
(د) الطرائقَ والو�سائل ونقاط الإر�سال والو�صول والدروب التي ت�ستخدمها اجلماعات
الإجرامي ��ة املنظم ��ة ال�ضالع ��ة �أو امل�شتب ��ه يف �ضلوعه ��ا يف االجت ��ار بالأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية ب�صورة غري م�شروعة؛
ِ
(ﻫ)
اخلربات واملمار�سات والتداب َري الت�شريعية الرامية �إىل منع ومكافحة وا�ستئ�صال
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة؛
ِ
(و) املعلوم � ِ
�سلطات �إنفاذ القانون التي ت�ساعد يف
�ات العلمي ��ة والتكنولوجي ��ة التي تهم
من ��ع �صن ��ع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة،
والك�شف والتح ّري عنها.
وتت�ض َّمن االتفاقية �أي�ض ًا �أحكام ًا تتعلق بتبادل املعلومات والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون
أحكام لدى
(امل ��واد  ،28-26عل ��ى �سبي ��ل املثال) .وينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن يراعوا تلك ال َ
و�ضع تدابري لتنفيذ �أحكام التعاون الدويل الواردة يف الربوتوكول ،بغية �ضمان االت�ساق والرتابط
يف تنفي ��ذ طلب ��ات تب ��ادل املعلوم ��ات والتعاون وكذلك بغية حتدي ��د ما �إذا كان من املمكن الوفاء
مبختلف املقت�ضيات با�ستخدام نف�س الأحكام الت�شريعية و�/أو الهياكل الإدارية .وميكن ل�صائغي
الت�شريعات �أن ي�سرت�شدوا بالوثائق الواردة يف املرفق الثاين ب�ش�أن هذه املوا�ضيع.
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 -2املعلومات ال�س ّرية
التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  5من املادة  12من الربوتوكول.
"يتعني على كل دولة طرف ،رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين �أو ب� ِّأي اتفاقات دولية
�أخ ��رى"� ،أن تكف ��ل �س ّري ��ة � ِّأي معلوم ��ات تتلقاه ��ا من دولة طرف أ�خ ��رى ،مبا يف ذلك املعلومات
امل�شمول ��ة بح ��ق امللكي ��ة واملتعلق ��ة باملعام�ل�ات التجارية ،و�أن متتثل ل ِّأي تقيي ��دات مفرو�ضة على
ا�ستخ ��دام تل ��ك املعلوم ��ات� ،إذا طلبت منه ��ا ذلك �سلطات الدولة التي ق ّدم ��ت املعلومات .وتق ّر
الفق ��رة  5م ��ن امل ��ادة � 12أي�ض� � ًا ب�أنه يتعذر يف بع�ض احلاالت �ضمان ال�س ّرية �أو املحافظة عليها،
وع ��ادة م ��ا يك ��ون ال�سب ��ب يف ذل ��ك � َّأن للدول ��ة الت ��ي تطلب املعلوم ��ات �أ�شكا ًال حمائي ��ة �إجرائية
(ه ��ي يف كث�ي�ر م ��ن تلك الأ�شكال حقو ٌق د�ستورية ح�صين ��ة ونافذة) تقت�ضي �أن يك�شف املدعون
العامون للأ�شخا�ص املتهمني ،قبل املحاكمة ،عن املعلومات التي قد تربئهم �أو �أن يك�شفوا له�ؤالء
الأ�شخا�ص ،يف بع�ض النظم ،عن جميع املعلومات ذات ال�صلة (انظر الدليل الت�شريعي لتنفيذ
الربوتوك ��ول ،الفق ��رة  .)244و�إذا تع � َّ�ذر احلفاظ على تل ��ك ال�س ّرية� ،أُب ِلغت �سلطات الدولة التي
قدمت املعلومات قبل �إف�شائها.

جيم -التعاون الدويل على اقتفاء الأثر

املادة  -45طلبات اقتفاء الأثر الدولية
تك ��ون [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطات املخت�صة] م�س�ؤولة عن طل ��ب معلومات القتفاء الأثر من
دول �أخ ��رى وع ��ن اال�ستجاب ��ة لطلبات اقتفاء الأثر الدولية الواردة من ال�سلطات املخت�صة يف
� ِّأي حال ��ة رمب ��ا تك ��ون فيها الأ�سلحة النارية و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتها والذخرية املعنية قد ُ�صنِّعت
�أو اتجُّ ر بها ب�صورة غري م�شروعة.

التعليق
حكم �إلزامي
امل�صدر :الفقرة  4من املادة  12من الربوتوكول.
تقت�ض ��ي الفق ��رة  4م ��ن امل ��ادة  12من ال ��دول الأطراف "�أن تتعاون فيما بينه ��ا على اقتفاء �أثر
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية التي رمبا تكون قد ُ�صنِّعت �أو اتجُّ ر بها ب�صورة
غري م�شروعة" .وال يبني الربوتوكول طرائق اقتفاء الأثر.
�إال �أ ّن ��ه ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ض ��ع يف اعتباره ��ا � َّأن اقتفاء الأثر ،و�إن َي ُك � ْ�ن ُيعترب عاد ًة �أحد
�أن�شطة �إنفاذ القانون ،ميكن �أن يتم �أي�ض ًا ،تبع ًا للحالة املحددة ،من خالل و�سائل �أخرى منها
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مث�ل ً�ا امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادل ��ة التي ينبغي للدول � ْأن تراعي ب�ش�أنها ما ورد يف املادة  18من
االتفاقية من التزامات وممار�سات جيدة؛ و� ْأن تدرك يف هذا ال�صدد وجو َد جهات ات�صال وطنية
�أُن�شئت مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  13من الربوتوكول.
ويقت�ضي الربوتوكول �أن ت�ستجيب الدول لطلبات اقتفاء الأثر "يف حدود املوارد املتاحة".
وهذا يوفّر للدولة بع�ض ال�سلطة التقديرية بخ�صو�ص ما يعترب �إطار ًا زمني ًا واقعي ًا بالنظر �إىل
"موارده ��ا املتاح ��ة" ،و�إن كان الربوتوك ��ول يق�ض ��ي ب�أن تكون الردود "�سريع ��ة" .والأمر مرتوكٌ
لل ��دول لتحدي ��د طرائ ��ق تق ��دمي طلب ��ات اقتفاء الأثر والرد عليها .وينبغي لل ��دول �أي�ض ًا �أن تكفل
تعي َني ال�سلطات الوطنية املنا�سبة للرد على طلبات اقتفاء الأثر .وهذا يختلف من دولة لأخرى.
بع�ض الدول �إىل تعيني
فقد يكون لدى بع�ض الدول مرك ٌز وطني معني القتفاء الأثر؛ �أو قد َت َعمد ُ
وحدة �شرطة وطنية �أو وحدة داخل هيئة ال�شرطة تُ�سند �إليها تلك املهم ُة .ويف دول �أخرى ،قد
الت�صدي للجرائم اخلطرية هذه امله ّمةَ.
يتوىل اجلها ُز امل�س�ؤول عن
ِّ
وال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ول �سلط� � ًة وطني ��ة معينة مكلفة باقتفاء الأث ��ر� ،أو قنا ًة معينة القتفاء
الأثر .فهذا �أمر ميكن �أن يتفاوت من بلد �إىل �آخر؛ كما ميكن ،تبع ًا ملتطلبات الإثبات� ،أن ي�أخذ
�كل تع ��اونٍ يف جم ��ال �إنف ��اذ القان ��ون �أو َ
�ش � َ
�شكل م�ساعد ٍة قانونية متبادل ��ة يف ال�ش�ؤون اجلنائية.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ا�ستخ ��دام القن ��وات املبا�ش ��رة فيما بني ال�سلطات املخت�ص ��ة على م�ستوى �إنفاذ
القان ��ون �أو مبوج ��ب �إج ��راءات ر�سمي ��ة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ميكن �أي�ض ًا للدول �أن
تنظ ��ر يف ا�ستخ ��دام القن ��اة الدولي ��ة التي �أُن�شئت من خالل منظوم ��ة الإنرتبول اجلديدة لإدارة
�سجالت الأ�سلحة املحظورة واقتفاء �أثرها.
ومن �أجل تي�سري التعامل مع طلبات االقتفاء الفعلية قد جتد الدول � َّأن من املفيد � ْأن تنظر
يف "ال�صك الدويل لل َت َعقُّب" وتكفل ا�شتمالَ ت�شريعاتها املتعلقة بالأ�سلحة النارية على االلتزامات
ٍ
إر�شادات مفيد ًة ب�ش�أن
الواقع ��ة عليه ��ا مبوج ��ب ذل ��ك ال�صك .كما يوفِّر ال�صك الدويل للتعق ��ب �
ٍ
ً
تق ��دمي طلب ��ات االقتف ��اء وال ��رد عليها؛ مطبق� � ًا يف ذلك مبادئَ �أكرث عمومي� �ة وممار�سات جيد ًة
�اون الق�ضائ ��ي وت�ضمنتها املادة  18من االتفاقية (امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة).
�شهده ��ا التع � ُ
ويجوز للدول �أي�ض ًا �أن ت�سرت�شد بنموذج االحتاد الأوروبي لطلب اقتفاء �أثر دويل (تو�صية جمل�س
االحتاد الأوروبي ال�صادرة ب�ش�أن اتّباع الدول الأع�ضاء �إجرا ًء موحد ًا يف التحريات التي جتريها
�سلطات ال�شرطة عرب احلدود ب�ش�أن قنوات الإمداد بالأ�سلحة النارية امل�ضبوطة �أو امل�سرت َّدة بعد
ا�ستعمالها يف ارتكاب جرائم ،والدليل املرفق بها).
وميك ��ن لل ��دول ،وفق� � ًا لنظمها الوطنية ،النظر يف �أن�سب الو�سائل الكفيلة بالتنفيذ الف َّعال
له ��ذا احلك ��م الإلزام ��ي من الربوتوكول (مثال ،عن طريق لوائح تنظيمية �أو �إجراءات �إدارية �أو
�أوامر تنفيذية) .وميكن �أن ت�شمل تلك الإجراءات املعلومات التالية:

(�أ) تعي َني �سلطات خمت�صة بتلقي طلبات اقتفاء الأثر؛
(ب) احل َّد الأدنى من املعلومات التي يتعني �إدراجها يف طلبات اقتفاء الأثر الدولية
للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية ،مبا يف ذلك:
�ات ت�ص ��ف الطاب� � َع غري امل�شروع للأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
‘ ’1معلوم � ٌ
َ
والظروف التي ُعرث فيها على الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
والذخرية
الطلب؛
وامل�سوغات القانونية التي تربر
َ
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‘ ’2الط ��را ُز والنم ��وذج والرق ��م امل�سل�س ��ل والعيار وبلد امل�ص ��در واملعلومات املتاحة
الأخرى عن الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية مو�ضوع الطلب؛
اال�ستخدام املق�صود لطلب اقتفاء الأثر.
ُ
‘’3

(ج) الإط ��ا َر الزمن ��ي املالئ ��م [ ...يوماً�/أي ��ام] الذي ينبغ ��ي لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطات
املخت�صة] �أن تق ّر يف غ�ضونه با�ستالم طلب اقتفاء الأثر؛
(د) وفق� � ًا للقوان�ي�ن الوطني ��ة ،ا�ش�ت َ
�راط قيام [يُدرَج ا�س ��م ال�سلطات املخت�صة] ،يف
غ�ض ��ون ف�ت�رة زمني ��ة ق�ص�ي�رة حمددة ابت ��داء من تاريخ ا�ستالم طلب اقتف ��اء الأثر ،بتقدمي
مقدمة الطلب وذات ال�صلة بغر�ض اقتفاء �أثر
جمي ��ع املعلوم ��ات املتاح ��ة التي تطلبه ��ا الدولة ِّ
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية؛
ٍ
معلومات �إ�ضافية من الدولة
(ﻫ) يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطات املخت�صة] �أن تلتم�س
مقدمة الطلب عندما ال يت�ض َّمن الطلب جميع املعلومات الالزمة لال�ستجابة له؛
ِّ
(و) يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطات املخت�صة] �أن ت�ؤجل الر َّد على طلب اقتفاء الأثر �أو
� ْأن تق ّيد حمتواه� ،أو �أن ترف�ض تقدمي املعلومات املطلوبة� ،إذا كان الك�شف عن املعلومات مي�س
بتحقيقات جنائية جارية �أو يخرق [يُدرَج عنوان القانون املتعلق بحماية املعلومات ال�س ّرية]،
مقدمة الطلب غ َري قادرة على �ضمان �س ّرية املعلومات� ،أو لأ�سباب تتعلق
حيثما كانت الدولة ِّ
بالأم ��ن الوطن ��ي وتت�س ��ق م ��ع ميثاق الأمم املتح ��دة ح�سب املن�صو�ص علي ��ه يف [يُدرَج عنوان
الت�شريع ذي ال�صلة].

اجلزء الثالث -الأحكام غري الإلزامية
التعليق
أحكام الواردة يف بروتوكول الأ�سلحة النارية ب�ش�أن
يتناول الباب �ألف �أدناه بقدر من التف�صيل ال َ
ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة التي يتعني على الدول الأطراف النظر يف �إدراجها يف ت�شريعاتها
أحكام الواردة يف الربوتوكول التي يجوز مبوجبها للدول �أن تعتمد
الوطنية .ويبحث الباب باء ال َ
مب�سطة ب�ش�أن ا�سترياد وت�صدير وعبور الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
�إجراءات َّ
م�ؤقَّت ًا.

الباب �ألف -الأحكام الواجب النظر فيها
الف�صل ال�سابع ع�شر -عمل ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة
التعليق
تقت�ضي املادة  15من الربوتوكول من الدول التي مل تن�شئ بعد نظام ًا خمت�ص ًا مبراقبة �أن�شطة
ال�سما�سرة �أن تنظر يف القيام بذلك .وهذا هو احلكم الوحيد يف الربوتوكول الذي يتعني على
الدول النظر يف تنفيذه ،بالرغم من �أنها لي�ست ُملزَ مة ب�إن�شاء هذا النظام .ومن ثم ،ف� َّإن الأمر
مرتوك يف نهاية املطاف للدول لتقرر ما �إذا كانت �ستعتمد هذا الت�شريع �أم ال.
وينبغي للدول التي تق ِّرر مراقبة عمل ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة �أن ت�سعى �إىل اعتماد
التداب�ي�ر امل�ش ��ار �إليه ��ا يف الربوتوك ��ول ق�صد �إدراجها يف ذلك النظ ��ام .وميكن للدول� ،أو ًال� ،أن
م�سجلني ،مبا يكفل �إمكانية �إخ�ضاع عملياتهم حلد �أدنى
ت�ش�ت�رط �أن يك ��ون ال�سما�س ��رة �أنف�سهم َّ
م ��ن الرقاب ��ة .ثاني� � ًا ،ميكن للدول �أن ت�شرتط �ص ��دور ترخي�ص م�ستقل لكل �صفقة �أو عملية نقل
الرتاخي�ص والأذون التي
ي�ضطل ��ع به ��ا كل �سم�س ��ار .ثالث� � ًا ،ميكن للدول �أن ت�شرتط الإف�صاح يف
ِ
يجب �إ�صدارها طبقا للمادة  10من الربوتوكول عن طبيعة عمل ال�سما�سرة املعنيني وهويتهم.
وه ��ذه التداب�ي�ر املقرتح ��ة لي�س ��ت �إلزامية �أو �شاملة .لكن حيثما تخت ��ار الدول ُة اعتما َد ت�شريعات
ملراقب ��ة �أن�شط ��ة ال�سم�س ��رة وال�سما�س ��رة ،ينبغي لها �أن تكفل ات�ساق الأحكام مع نظامها ال�شامل
ل�ضوابط الت�صدير واال�سترياد والعبور وحفظ ال�سجالت.
وتن ��اول تقري� � ُر فري ��ق اخل�ب�راء احلكومي�ي�ن ،الذي �أن�شئ عم�ل�ا بقرار اجلمعي ��ة العامة
 81/60للنظ ��ر يف اتخ ��اذ خط ��وات �إ�ضافي ��ة ترم ��ي �إىل تعزي ��ز التع ��اون ال ��دويل يف جمال منع
ال�سم�س ��رة غ�ي�ر امل�شروع ��ة يف الأ�سلح ��ة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة ومكافحته ��ا والق�ض ��اء
83
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عليه ��ا ( A/62/163و ،)Corr.1ه ��ذه امل� أس�ل� � َة مبزيد م ��ن التف�صيل؛ وق َّدم عدد ًا من التو�صيات
الإ�ضافية التي ميكن حتويلها �إىل �أحكام ت�شريعية .ورغم � َّأن التو�صيات الواردة يف التقرير تدخل
�شجعت الدول على اعتمادها يف قرارها .72/63
يف باب �إ�سداء امل�شورة ،ف� َّإن اجلمعية العامة َّ
و�إذا اعتمدت الدولة نظام ًا لل�سم�سرة ،فلع ّلها تو ّد �أي�ض ًا �أن ت�شفعه بتقرير جرمي ٍة ترتبط
إف�صاح ع ��ن هوية ال�سم�سار يف
ب�أعم ��ال ال�سم�س ��رة غ�ي�ر امل�شروعة .أ�م ��ا �إذا ا�شرتطت الدولة ال َ
اجلرائم املت�صلة بتقدمي
إ�ط ��ار عملي ��ة الرتخي�ص/الإذن باال�سترياد/الت�صدير� ،أمكن �أن ت�شمل
ُ
الرتاخي�ص جرمي ًة تتعلق بعدم تقدمي املعلومات
معلوم ��ات كاذب ��ة �أو م�ض ِّلل ��ة يف ا�ستمارات طلب
ِ
املطلوبة ب�ش�أن �أن�شطة ال�سم�سرة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة  .)237وال ي�شرتط الربوتوكول
تقري� � َر ه ��ذه اجلرائ ��م (انظر املرفق الأول ،امل ��واد  ،72-70لالطالع على ن�ص اختياري مقرتح
ب�ش� ��أن اجلرائ ��م املرتبط ��ة بال�سم�سرة) .وميكن ل�صائغ ��ي الت�شريعات االطالع �أي�ض ًا على املرفق
الثاين بخ�صو�ص ال�صكوك والوثائق الأخرى التي قد ت�ساعد يف عملية ال�صياغة.
و ُت ��درِج الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  2من معاهدة جتارة الأ�سلحة ال�سم�سر َة باعتبارها خا�ضع ًة
إلزام
للتنظي ��م مبوج ��ب املعاه ��دة .وتُلزم املادة  10من املعاه ��دة الدولَ ب�أن تتخذ تداب َري ت�شمل � َ
ال�سما�س ��رة بالت�سجي ��ل واحل�ص ��ول على �إذن خطي قبل مبا�ش ��رة ال�سم�سرة يف الأن�شطة املتعلقة
بالأ�سلح ��ة التقليدي ��ة .فمث�ل ً�ا �إذا �ش ��ارك �سم�سا ٌر يف حتويل وجه ��ة �شحنة �أ�سلحة اتخذت الدول ُة
التي متار�س واليتَها الق�ضائية على هذا ال�سم�سار التداب َري املالئمة ،مبا يف ذلك تدابري املتابعة
من خالل التحقيق و�إنفاذ القانون مبقت�ضى الفقرة  4من املادة  11من املعاهدة.

�ألف -ت�سجيل ال�سما�سرة

املادة � -46شرط الت�سجيل
�شخ�ص ِم ْن مواطني [يُدرَج ا�سم الدولة] �أو
ُي َ�س َّجل لدى [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املع َّينة] ك ُّل
ٍ
ِم ْن املقيمني �أو املوجودين فيها ي�شارك يف �أن�شطة �سم�سرة تتعلق با�سترياد �أو ت�صدير �أ�سلح ٍة
نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة.

التعليق
تق�ت�رح الفق ��رة �( 1أ) م ��ن امل ��ادة  15م ��ن الربوتوكول ت�سجيل ال�سما�س ��رة العاملني داخل �إقليم
الدول ��ة ،باعتب ��اره أ�ح ��د العنا�ص ��ر التي قد يتك� � ّون منها نظام وطني ملراقب ��ة �أن�شطة ال�سم�سرة.
�سجالت الت�سجيل يف
وميك ��ن �أن يك ��ون ت�سجي � ُ�ل ال�سما�س ��رة �أدا َة َف ْرزٍ م�سبقٍ ؛ وميك ��ن �أن ت�ساعد
ُ
�إنفاذ ال�ضوابط على امل�ستوى الوطني ويف تبادل املعلومات على امل�ستوى الدويل.

مالحظة حول ال�صياغة
ا�ستخدام �سجل املعلومات الذي
ميك ��ن للدول ��ة ،ب ��د ًال من العملية الر�سمية لت�سجي ��ل ال�سما�سرة،
ُ
يقدمه ال�سم�سار لدى تقدميه طلب ًا ال�ست�صدار ترخي�ص فردي ملمار�سة ن�شاط ال�سم�سرة باعتباره
ِّ
ت�سجي ًال فعلي ًا.
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اخليار 1

املادة [ -]...الت�سجيل
ك ُّل �سم�س ��ار يق � ِّ�دم طلب� � ًا ال�ست�ص ��دار ترخي�ص [�إذن كتابي] م ��ن �أجل ممار�سة ن�شاط
�سجل تلقائي ًا باعتباره �سم�سار ًا.
ال�سم�سرة ويت�س ّلمه طبق ًا للمادة  54من هذا القانون ُي َّ

املادة  -47طلب الت�سجيل
حتددهم ��ا [ي ُ��درَج ا�س ��م
ي�س َّج ��ل مق � ِّ�د ُم الطل ��ب ح�س ��ب ال�ش ��كل والطريق ��ة اللذي ��ن ِّ
َ
ال�سلطة املعينة].
مالحظة حول ال�صياغة
اخليار 1
الطلب (ح�سب
طلب الت�سجيل ك�سم�سار يف اال�ستمارة [يُدرَج اال�سم/الرقم] و ُي ْرفَق
ُ
يق َّدم ُ
مقد ُمه �شخ�صي ًا �إذا كان
االقت�ضاء) بالر�سوم املفرو�ضة وقدرها [يُدرَج املبلغ] .ويو ِّقع
الطلب ِّ
َ
ين �إذا كان �شخ�ص ًا اعتباري ًا.
�شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو مم ِّث ُله القانو ُّ

اخليار 2
ُ�سجل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املعينة] َّ
كل �شخ�ص ميار�س �أن�شط َة �سم�سر ٍة تتعلق ب�أ�سلح ٍة
ت ِّ
الر�سوم املطلوبة وقدرها [يُدرَج
�سدد (عند االقت�ضاء)
نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة ،و ُي ِّ
َ
املبلغ].

املادة  -48معايري الت�سجيل [الإذن

]

مما يلي:
ت�سجل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املعينة] �شخ�ص ًا باعتباره �سم�سار ًا �إذا ت�أ ّكدت ّ
ِّ
�سن الر�شد يف الدولة �أو �أكرث] �سنة �أو �أكرث؛
مقدم الطلب [يُدرَج ُّ
(�أ) بلو ِغ ِّ
مقدم الطلب؛
(ب)
عدم وجود �سوابق جنائية لدى ِّ
ِ
�دم ثب ��وت �إ�صاب ��ة مق � ِّ�دم الطل ��ب مبر�ض عقلي �أو �إدخال ��ه �إىل � ِّأي م�ست�شفى
(ج) ع � ِ
للأمرا�ض العقلية؛
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�دم ا�ستعم ��ال مق � ِّ�دم الطل ��ب ل ِّأي مادة خا�ضعة للمراقب ��ة [ح�سب تعريفها يف
(د) ع � ِ
[البند ذي ال�صلة وعنوان الت�شريع الوطني املتعلق باملواد اخلا�ضعة للمراقبة]] ا�ستعما ًال غري
م�شروع �أو �إدمانه عليها؛
ِ
املعلومات املطلوب َة
مقد ِم الطلب الإدال َء ببيانات كاذبة فيما يخ�ص
(ﻫ)
عدم ت َع ُّمد ِّ
ِ
يف ا�ستمارة الطلب؛
َ
(و) ا�ستيف ��ا ِء مق � ِّ�دم الطلب �ش � َ
و�شروط الت�سجيل الأخرى التي
�روط طلب الت�سجيل
فر�ضها.
ُيرت�أى ُ

مالحظة حول ال�صياغة
فيما يخ�ص الفقر َة الفرعية (ب) ،يحول وجو ُد � ِّأي �سوابقَ جنائي ٍة� ،أو وجو ُد �سوابقَ جنائي ٍة خالل
ف�ت�رة زمني ��ة حم ��ددة ،دون ت�سجيل ال�شخ�ص ك�سم�سار يف بع�ض الواليات الق�ضائية .ويف واليات
االتهام بارتكاب جرائم مبوجب قوانني حمددة دون ت�سجيل ال�شخ�ص.
�أخرى ،حتول الإدان ُة �أو
ُ

اخليار 1
�دم �إدانة/اته ��ام مق � ِّ�دم الطل ��ب بجرمية مبوجب [ت�شريع ��ات الأمن الوطني،
(ب) ع � ِ
مث�ل ً�ا ،والت�شريع ��ات الوطني ��ة املتعلقة بالف�ساد والر�شوة والت�شريعات الوطنية املتعلقة بتعاطي
املخ � ِّ�درات والت�شريع ��ات الوطنية املتعلقة بالعن ��ف العائلي والت�شريعات املتعلقة بال�سم�سرة يف
الأ�سلحة النارية وبا�ستريادها وت�صديرها وعبورها]؛
اخليار 2
عدم �إخ�ضاعه لتحقيقٍ ب�ش�أن جرمية
عدم �إدانة ِّ
مقدم الطلب يف � ِّأي حمكمة �أو ِ
(ب) ِ
يعا َقب عليها بال�سجن ملدة تتجاور �سنة [واحدة]؛
اخليار 3
مقدم الطلب ،يف غ�ضون [خم�س] �سنوات قبل تقدمي طلب ت�سجيله
(ب) عدم ِ ارتكاب ِّ
ك�سم�س ��ار ،جرمي� � ًة من�صو�ص� � ًا عليه ��ا يف الت�شريعات املتعلقة بال�سم�س ��رة يف الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وبا�ستريادها وت�صديرها وعبورها؛

مقدم طلب
املادة  -49مراجعة قرار عدم ت�سجيل [الإذن لـِّ ] 
يج ��وز ل�شخ� ��ص ق� � َّدم طلبا للت�سجيل ك�سم�سار تقد ُمي طلب �إىل [يُدرَج ا�سم الهيئة التي
تتمت ��ع ب�صالحي ��ة مراجع ��ة قرارات الت�سجيل] ملراجعة ق ��رار ال�سلطة املرخِّ �صة برف�ض طلب
الت�سجيل.
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املادة  -50مدة �صالحية ت�سجيل ال�سم�سار ،وجتديده
 -1متت ��د �صالحي� � ُة ت�سجي ��ل ال�شخ�ص ك�سم�سار �أ�سلح ٍة ناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
وذخري ٍة لفرتة [� ]...سنوات.
 -2يك ��ون الت�سجي ��ل قاب ًال للتجديد بن ��ا ًء على تقدمي طلب قبل [ ]...يوما�/أيام من
انتهاء مدة �صالحيته.
مقدم الطلب طلب ًا جديد ًا طبق ًا للمادة
�  -3إذا انتهت مدة �صالحية الت�سجيلَ ،ق َّدم ِّ
 47من هذا القانون.

املادة  -51الإ�شعار بحدوث تغيريات يف املعلومات التي
م�سج ٌل
ق َّدمها �سم�سا ٌر َّ
امل�سجل �إ�شعار ًا �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املعينة] يف غ�ضون [ ]...يوما/
ِّ
يقدم ال�سم�سا ُر َّ
�أيام مما يلي:
ِ
حدوث تغيري مهم يف املعلومات الواردة يف ت�سجيله؛
(�أ)
�ام� ،أو �إدان� � ِةٍّ � ،أي م ��ن الأ�شخا� ��ص ذوي ال�صلة بالت�سجيل [بارتكاب جرمي ٍة
(ب) اته � ِ
يعا َقب عليها بال�سجن ملدة تتجاوز � ...سنة�/سنوات].

املادة � -52إلغاء ت�سجيل ال�شخ�ص ك�سم�سار
ُ
ت�سجيل ال�شخ�ص ك�سم�سار:
يلغَى
امل�سجل؛
(�أ) بنا ًء على طلب ال�شخ�ص َّ
(ب) �إذا ات�ضحت حقائقُ جديدةٌ ،لو كانت معروف ًة �أو موجود ًة عند النظر يف طلب
الت�سجيل لأول مرة ،لكانت �ست�ؤدي �إىل رف�ض ت�سجيل ال�شخ�ص؛
امل�سج ��ل للت�شريع ��ات ذات ال�صل ��ة املتعلق ��ة با�سترياد
(ج) �إذا مل ميتث ��ل ال�شخ� ُ��ص َّ
وت�صدير وعبور الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية؛
امل�سج ��ل� ،أو اع ُتق ��د على نحو معق ��ول �أنه انتهك ،حظر ًا
(د) �إذا انته ��ك ال�شخ� ُ��ص َّ
ً
ً
ً
ملزِ م ًا مفرو�ض ًا على الأ�سلحة من جمل�س الأمن� ،أو حظرا �إقليميا ملزِ ما لـ[يُدرَج ا�سم الدولة]
�أو وافق ��ت [ي ُ��درَج ا�س ��م الدولة] طواعية على االن�ضم ��ام �إليه� ،أو حظر ًا وطني ًا مفرو�ض ًا على
الأ�سلحة؛
امل�سجل.
امل�سجل �أو تُوفي
(ﻫ) �إذا ُح َّل
ُ
ُ
ال�شخ�ص الطبيعي َّ
ال�شخ�ص االعتباري َّ
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املادة  -53حفظ ال�سجالت
ٍ
�سجالت طبق� � ًا للف�صل اخلام�س من
امل�سج ��ل مبوجب ه ��ذا الف�صل
َيحف ��ظ ال�سم�س ��ا ُر َّ
هذا القانون.

التعليق
حيثما تختار الدولة تنظيم �أن�شطة ال�سما�سرة ،ينبغي لها �ضمان مطالبة ال�سما�سرة �أي�ض ًا بحفظ
ال�سجالت .كما ميكن �أن تنظر الدولة �أي�ض ًا يف حفظ �سجالت ال�سما�سرة الذين �أُلغي ت�سجيلهم
�أو الذين ُرف�ض طلبهم مبزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة.

باء -ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة

املادة � -54شرط احل�صول على ترخي�ص مزاولة ال�سم�سرة
  -1ال يجوز ل ِّأي �شخ�ص من مواطني [يُدرَج ا�سم الدولة] �أو من املقيمني فيها �أو � ِّأي
�شخ�ص من اخلا�ضعني على نحو �آخر لوالية [يُدرَج ا�سم الدولة] الق�ضائية ممار�س ُة � ِّأي ن�شاط
اقرتاح امل�شاركة يف � ِّأي ن�شاط �سم�سرة من �إقليم [يُدرَج ا�سم الدولة] �أو داخله دون
�سم�سرة �أو
ُ
احل�صول م�سبق ًا على ترخي�ص [�إذن] تُ�صدره كتاب ًة [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] للتفاو�ض
�أو لو�ض ��ع ترتيب ��ات ب�ش� ��أن �صفقات لنقل �أ�سلح ��ة ناري ٍة �أو �أجزائها �أو مك ِّوناتها �أو ذخري ٍة بني
[يُدرَج ا�سم الدولة] وبلد �آخر� ،أو بني بلد ثالث �أو � ِّأي بلد ثالث �آخر.
  -2ال يج ��وز ل ِّأي �شخ� ��ص م ��ن مواطن ��ي [ي ُ��درَج ا�سم الدولة] �أو م ��ن املقيمني فيها
اقرتاح امل�شاركة يف � ِّأي ن�شاط �سم�سرة من �إقليم بلد �آخر �أو
ممار�س ُة � ِّأي ن�شاط �سم�سرة �أو
ُ
داخله دون االمتثال لل�شروط الواردة يف الفقرة  1من هذه املادة.
إذن]،
 -3يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] قب ��ل �إ�صدارها الرتخي� َ��ص [ال َ
ُ
ا�شرتاط التحقّق من املعلومات املقدمة من خالل تقدمي الن�سخ الأ�صلية �أو ن�سخ طبق الأ�صل
من الوثائق املطلوبة لدعم الطلب.

التعليق
إذن بال�سم�سرة باعتباره
تق�ت�رح الفق ��رة ( 1ب) م ��ن امل ��ادة  15من الربوتوكول الرتخي� َ��ص �أو ال َ
من تدابري التنظيم الرقابي لأن�شطة ال�سما�سرة .وميكن اال�ضطالع ب�أن�شطة ال�سم�سرة يف البلد
�سجل فيه؛ كما ميكن اال�ضطالع بها يف
ال ��ذي يحم ��ل ال�سم�س ��ا ُر جن�سي َت ��ه �أو الذي يقيم في ��ه �أو ُي َّ
إقليم البل ��د الذي يجري فيه ن�شاط ال�سم�سرة،
بل ��د آ�خ ��ر .وال َت ْع�ب�ر الأ�سلح� � ُة النارية بال�ضرورة � َ
كم ��ا ال يح�ص ��ل ال�سم�س ��ار بال�ض ��رورة على ملكي ��ة الأ�سلحة النارية .وي�سمح ه ��ذا احلكم للدولة
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مبمار�سة واليتها الق�ضائية على الأ�شخا�ص والكيانات التي ت�سم�سر يف الأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية من �إقليمها؛ وبتو�سيع واليتها الق�ضائية لت�شمل رعاياها واملقيمني الدائمني
فيها و�شركاتها عند ا�ضطالعهم ب�أن�شطة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة باخلارج .كما ي�شمل هذا احلكم
�أن�شطة ال�سم�سرة ب�صرف النظر عما �إذا َعبرَ ت ال ُ
إقليم الدولة التي يجري فيها ن�شاط
أ�صناف � َ
ال�سم�س ��رة .وميك ��ن لل ��دول �أن تق� � ِّرر ما �إذا كانت تو ّد ا�شرتاط ا�ست�ص ��دار ترخي�ص لكل �صفقة
�سم�سرة �أو ترخي�ص عام (انظر املادة � 57أدناه).

مالحظة حول ال�صياغة
حيثم ��ا اخت ��ارت الدول ��ة �إدراج الأح ��كام ال ��واردة حت ��ت البند "�أل ��ف -ت�سجي ��ل ال�سما�سرة" يف
ت�شريعاتها ،ينبغي �إ�ضافة احلكم التايل �إىل هذه املادة:

 -4يك ��ون ك ُّل �شخ� ��ص يطل ��ب ترخي�ص ًا [�إذن ًا مكتوب ًا] ملزاولة � ِّأي ِ
ن�شاط �سم�سر ٍة [�أو
� ِّأي ِ
تابع] يتعلق بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية ،لدى تقدميه
ن�شاط �سم�سر ٍة ٍ
طل � َ�ب الرتخي� ��ص [الإذن] ،م�سج�ل ً�ا من قب� � ُل للعمل ك�سم�سار يف الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية.

املادة  -55طلب ترخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
طلب احل�صول على ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة املتعلقة بالأ�سلحة
يق َّدم ُ
النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ح�سب ال�شكل والطريقة املحددين �إىل [يُدرَج
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة].

مالحظة حول ال�صياغة
اخليار ( 1حكم تنظيمي)
يق َّدم طلب احل�صول على ترخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة املتعلقة بالأ�سلحة النارية
و�/أو �أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا و�/أو الذخرية يف اال�ستمارة [يُدرَج اال�سم/الرقم]؛ و ُيرفق (ح�سب
االقت�ض ��اء) بالر�س ��وم املطلوبة وقدرها [يُدرَج املبلغ] .ويكون الطلب موقّع ًا وم�ؤ ّرخ ًا؛ ويت�ض َّمن
ِ
املعلومات املطلوب َة يف اال�ستمارة ،مبا يف ذلك:
وال�شخ�ص امل�س�ؤول داخل
عنوان ومق ُّر ال�شرك ِة،
مقدم الطلب ،مبا يف ذلك
ِ
ُ
(�أ) هوي ُة ِّ
ال�شركة وم�س�ؤولِ االت�صال؛
َ
التفا�صيل املحددة املتعلقة
(ب) ن�سخ� � ٌة م ��ن العق ��د املوقَّع �أو م�شروع العقد ،تت�ض َّمن
مب�شرتي ال�سلع ونوع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية مو�ضوع ن�شاط ال�سم�سرة
املزمع ،وكميتها وقيمتها؛
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نهائي معتمد ٌة تن�ص على اال�ستخدام النهائي والوجهة النهائية
(ج) �شهاد ُة
ٍ
ا�ستخدام ٍّ
للأ�صن ��اف عل ��ى النح ��و املن�صو� ��ص علي ��ه يف [انظر امل ��ادة  61من املرف ��ق الأول�( ،شهادات
ِ
امل�ستخدمني النهائيني)]؛
املعدات والتي �ستُ�ص َّدر �إليها ،حتى و�إن مل تُنقل
(د) ا�س � ُ�م الدول ��ة الت ��ي َ�س�َتِرَ ِ د منها
ُ
عرب [يُدرَج ا�سم الدولة]؛
تقييم
(ﻫ) بن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]ُّ �[ ،أي] وثائقَ �أخرى تتيح َ
احلالة تقييم ًا �صحيح ًا؛
(و) جمي ُع التفا�صيل عن الأطراف املعنية كافة ،مبا يف ذلك الرتتيبات املالية لل�صفقة.
ورهن� � ًا بظ ��روف احلال ��ة ،ق ��د يتعذر احل�صولُ على ن�سخ من جميع تلك املعلومات عند النظر يف
الطلب .وميكن للدول النظر يف �إ�صدار ترخي�ص �شريطة ا�ستالم الوثائق املتبقية قبل �أن ي�صبح
الرتخي�ص �صاحل ًا لال�ستعمال.

معلومات عن اجلهات املتعاقدة من الباطن والرتتيبات املالية/املتعلقة بالت�أمني
بالنظ ��ر للتو�س ��ع يف ا�ستخ ��دام التعاق ��د من الباطن ،يجوز الدول ��ة �أن ت�شرتط ذك َر �أ�سماء جميع
املتعاقدي ��ن م ��ن الباط ��ن الذي ��ن ي�شارك ��ون يف �صفقة معين ��ة باعتبار ذلك و�سيل� � ًة لفرز الأفراد
وال�شركات.
وقد �أو�صى فريق اخلرباء احلكوميني يف تقريره حول ال�سم�سرة ( A/62/163و)Corr.1
ب� ��أن تكف ��ل ال ��دول �أن ِّ
�ون عل ��ى النح ��و الواجب ه ��ذه الأن�شط َة ال�شدي ��دة االرتباط
ينظ ��م القان � ُ
بال�سم�سرة ،مبا يف ذلك �أن�شطة النقل والتمويل ،يف احلاالت التي تنطوي فيها �أن�شطة ال�سم�سرة
غ�ي�ر امل�شروع ��ة يف الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة بوجه خا� ��ص على انتهاكات لقرارات
تنظيم
حظر الأ�سلحة ال�صادرة عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة .وميكن للدولة �أن تختار
َ
تنظيم الأن�شطة الأخرى
هذه الأن�شطة عن طريق تو�سيع نطاق تعريفها ملا ي�ش ِّكل "�سم�سر ًة" �أو
َ
(مثل �أن�شطة النقل والتمويل) من خالل ت�شريعات �أخرى (من خالل قانون امل�صارف �أو قانون
نقل الب�ضائع اخلطرة مث ًال).

تراخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
املادة  -56معايري تقييم طلبات احل�صول على
ِ
تراخي�ص مزاولة �أن�شطة
تنظر [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] يف طلبات احل�صول على
ِ
ال�سم�س ��رة عل ��ى �أ�سا� ��س كل حالة على حدة ووفق ًا للمعايري املن�صو�ص عليها يف [انظر املرفق
الأول ،املادة ( 55معايري تقييم طلبات احل�صول على
تراخي�ص الت�صدير)] من هذا القانون.
ِ

التعليق
تراخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة للتقييم قبل املوافقة �أو الرف�ض ا�ستناد ًا
ينبغي �أن يخ�ضع منح
ِ
تراخي�ص الت�صدير .وترد
�إىل قائمة معايري مماثلة لقائمة املعايري التي ُيعتمد عليها يف تقييم
ِ
يف املرفق الأول ،املادة  ،55قائم ٌة مقرتحة باملعايري املمكن الأخذ بها.
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الرتاخي�ص العامة
املادة -57
ُ
يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]� ،إذا ا�ست�صوبت ذلك� ،أن ت�صدر ترخي�ص ًا عام ًا
لأن�شطة �سم�سرة حمددة فيما يتعلق بقائمة حمددة من الوجهات النهائية القليلة اخلطر و/
�أو امل�ستخدمني النهائيني القليلي اخلطر.

التعليق
يج ��وز لل ��دول �أن تخت ��ار �إ�ص ��دار تراخي� َ��ص عام ٍة تخ ِّول �صالحي � ٍ
�ات وا�سع� � ًة للأ�شخا�ص الذين
يزاول ��ون ه ��ذه الأن�شط ��ة املح ��ددة .ويف حال منح ترخي�ص عام ،ال يحتاج املرخَّ �ص له �إىل طلب
ترخي� ��ص ل ��كل �صفق ��ة عملية �سم�سرة عل ��ى حدة .ويتعني الن�ص حتدي ��د ًا يف اللوائح التنظيمية
ِ
امل�صاحبة للت�شريعات �أو يف الت�شريعات نف�سها على �أ�سماء الوجهات النهائية القليلة اخلطر و/
�أو امل�ستخدم�ي�ن النهائي�ي�ن القليل ��ي اخلطر باعتبار ذلك ا�ستثنا ًء حمدود ًا من نظام الرتخي�ص.
جتاري �أو �ش ��ركاء جتاريني وثيقي ال�صلة
وميك ��ن �أن ي�شم ��ل ذل ��ك التج ��ار َة داخل منطقة تبادلٍ
ٍّ
الرتاخي�ص العامة نافذ ًة حتى تلغيها ال�سلط ُة املخت�صة.
ببع�ضهم البع�ض .ويف بع�ض الدول ،تبقى
ُ
وميكن للدولة �أي�ض ًا �أن تختار �إ�صدار ترخي�ص عام ملدة حمددة.

املادة �  -58إلغاء �أو تعديل ترخي�ص [�إذن] مزاولة ن�شاط ال�سم�سرة
يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] �إلغا ُء ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
املتعلقة بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية �أو تعدي ُله قبل انق�ضاء مدة �صالحيته
�إذا:
معلومات كاذبة من �أجل احل�صول على الرتخي�ص؛
(�أ) ُق ِّدمت
ٌ
(ب) تغيرَّ ت التفا�صيل التي يت�ض َّمنها الرتخي�ص؛
(ج) مل يتم االمتثال التام لل�شروط الواردة يف الرتخي�ص؛
(د) فُر�ض حظ ٌر للأ�سلحة على بلد الوجهة النهائية بعد �إ�صدار الرتخي�ص؛
(ﻫ) تغيرَّ ت الأو�ضا ُع يف البلد املتلقي تغري ًا كبري ًا؛
(و) ازداد خط ُر حتويل الوجهة من امل�ستخدم النهائي املعلن؛
النهائي/اال�ستخدام النهائي املعلن.
امل�ستخدم
ُ
ُ
(ز) تغيرَّ

املادة � -59شروط احل�صول على ترخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
ترخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة ل ِّأي �شروط تفر�ضها ال�سلطة املرخِّ �صة
 -1يخ�ضع
ُ
على الرتخي�ص.
-2

ميتثل ُ
الرتخي�ص.
حامل ترخي�ص مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة ل ِّأي �شروط يخ�ضع لها
ُ
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 -3ميتث ��ل املرخَّ � ��ص ل ��ه ملقت�ضي ��ات حفظ ال�سج�ل�ات اخلا�ص ��ة بال�سما�سرة ح�سب
املن�صو�ص عليه يف الف�صل اخلام�س من هذا القانون.
الرتخي�ص �إىل �شخ�ص �آخر.
  -4ال ُينقل
ُ

املادة  -60مدة �صالحية ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
حتدد [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] مد َة �صالحي ٍة معين ًة لكل ترخي�ص
-1
ِّ
مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة.

[�إذن]

 -2تنتهي مد ُة �صالحية ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة:
(�أ) يف التاريخ املح َّدد يف الرتخي�ص؛
(ب) �إذا �س َّل َم ��ه حام � ُ�ل الرتخي� ��ص �إىل [يُدرَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] قبل التاريخ
املح َّدد يف الرتخي�ص.
 -3يجوز متدي ُد مدة �صالحية ترخي�ص [�إذن] مزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة بنا ًء على
ٍ
طلب ُيق َّدم �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] وموافق ِتها عليه.
�ات متديد مدة ال�صالحية كتاب ًة �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]
ُتق� � َّدم طلب � ُ

-4
قبل انق�ضاء تاريخ انتهاء ال�صالحية ،و�إ َّال وجب تقدمي طلب جديد للح�صول على ترخي�ص
[�إذن].

التعليق
ينبغي �أن تكون مدة �صالحية الرتخي�ص [الإذن] كافي ًة ل�ضمان التم ُّكن واقعي ًا من �إجناز �صفقة
�سم�سرة.

الباب باء -الأحكام االختيارية
الف�صل الثامن ع�شر�  -إجراءات مب�سطة ب�ش�أن
اال�سترياد والت�صدير والعبور م�ؤ َّقتاً
التعليق
طبق� � ًا للفق ��رة  6م ��ن املادة  10من الربوتوكول ،يجوز للدول �أن تختار اعتما َد �إجراءات مب�سطة
ت�سمح للأفراد با�سترياد �أو ت�صدير �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة م�ؤقَّت ًا ،لأغرا�ض
م�شروعة ميكن التحقُّق منها ،مثل ال�صيد �أو ريا�ضة الرماية �أو التقييم �أو املعار�ض �أو الإ�صالح.
يالحظ �أي�ض ًا �أنه لي�س من
وقائمة الأن�شطة الواردة يف الربوتوكول هذه لي�ست �شاملة .وينبغي �أن َ
ال�ضروري ،مبوجب الفقرة ( 1ب) من املادة  8من الربوتوكول ،و�ض ُع عالمات ا�سترياد �إ�ضافية
عل ��ى الأ�سلح ��ة الناري ��ة التي تُ�ستورد م�ؤقَّتا "لأغرا�ض م�شروع ��ة ميكن الت�أكد منها" .وال ينطبق
ه ��ذا احلك ��م �إال يف احل ��االت الت ��ي تختار فيها الدول اعتماد �إج ��راءات مب�سطة طبق ًا للفقرة 6
من املادة  10من الربوتوكول.
مب�سطة
وكما ورد يف الدليل الت�شريعي (الفقرة  ،)113ف� َّإن الت�شريع الذي ِّ
يحدد �إجراءات َّ
ب�ش� ��أن اال�ست�ي�راد �أو الت�صدي ��ر امل�ؤق َّ ��ت لأغرا�ض م�شروعة ميك ��ن التحقُّق منها ميكن �أن يتطلب
ا�ستح ��داثَ جمموع� � ٍة موازي ��ة من اال�ستم ��ارات (مثل ا�ستمارات الطل ��ب وا�ستمارات الت�صريح)
ومعاي�ي�ر و�إج ��راءات الإ�ص ��دار �أو تو�سي� � َع نطاق اال�ستم ��ارات امل�ستخدمة لرتاخي� ِ��ص اال�سترياد
والت�صدي ��ر �أو تعدي َله ��ا حت ��ى يت�سنى ا�ستخدا ُمها يف هذا الغر�ض .وميكن �أي�ض ًا �أن يت�ض َّمن ذلك
الت�شري ��ع �إج � ٍ
تراخي�ص من جان ��ب م�س�ؤويل مراقبة نقاط
معجل ��ة ،مث ��ل ال�سماح ب�إ�صدار
�راءات ّ
َ
احل ��دود عندم ��ا َت ْع�ب�ر الأ�صن � ُ
�اف املعنية احلدو َد فع ًال �أو عند نقاط ال�شحن �أو ال َت َ�سلُّم يف البلد.
والأم� � ُر م�ت�روكٌ لتقدي ��ر الدولة العتماد تلك الإجراءات �أو و�ض ��ع املزيد من ال�ضمانات الأخرى
عند االقت�ضاء .غري �أنه ينبغي احلفاظ على املفاهيم الأ�سا�سية ،التي تتمثل يف عدم تغيرُّ مالك
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية خالل اال�سترياد والت�صدير �أو العبور م�ؤقَّت ًا وعدم
مب�سطة ،ينبغي لها
�إمكانية حت ُّول نقل م�ؤقَّت �إىل نقل دائم .و�إذا قررت الدولة اعتماد �إجراءات َّ
�أن تكفل امتثا َلها لنطاق الربوتوكول والغر�ض منه.
مب�سطة النظر يف �إدراج عدد من
وميك ��ن ل�صائغ ��ي الت�شريعات الذي ��ن ي�ضعون �إجراءات َّ
الأحكام ،مثل:
امل�صدر
حتدد هوية الأ�سلحة النارية وامل�ستورد �أو
ِّ
(�أ) �ضم ��ان جم ��ع معلومات �أ�سا�سية ِّ
امل�ؤقَّت ق�صد تي�سري اقتفاء �أثر الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية مبوجب الربوتوكول؛
(ب) و�ضع �إطار زمني يجوز �أن تبقى الأ�سلحة النارية و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتها والذخرية
خالله يف بلدهم وو�ضع �ضمانات تكفل �إعاد َة ت�صدير الأ�سلحة النارية امل�ستوردة ب�صفة م�ؤقَّتة
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�إىل دول ��ة املن�ش� ��أ .و�إذا ُعق ��دت ه ��ذه ال�صفقات يف غ�ضون هذا الإط ��ار الزمني املحدود ،انتفت
احلاج ��ة �إىل حف ��ظ ال�سج�ل�ات ملدة ع�شر �سن ��وات كامل ًة ،وهي املدة التي ت�شرتطها املادة  7من
املب�سطة للت�صدير امل ؤ�قَّت عقب ًة
الربوتوكول .غري �أنه ينبغي ،ل�ضمان �أال ُي�س ِّبب خيا ُر الإجراءات َّ
القانون الداخلي حف � َ�ظ ال�سجالت �إىل �أن تت�أكّد �إعاد ُة ت�صدير
أ�م ��ام اقتف ��اء الأث ��ر� ،أن ي�شرتط
ُ
ال�سالح الناري؛
(ج) �إمكاني ��ة �أن ي�ش�ت�رط امل�ش ّرع ��ون �أي�ض ًا تقدمي دليل على � َّأن ال�صفقة جتري لغر�ض
م�شروع ميكن التحقّق منه؛
(د) �إمكاني ��ة جت ��رمي الأفع ��ال املرتبط ��ة بت�صدي ��ر �أ�سلحة ناري ٍة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها
وذخري ٍة �إىل دولة �أخرى غري الدولة التي ا�ست ُوردت منها م ؤ�قَّت ًا؛ وجترمي الأفعال املرتبطة بعدم
مب�سط ًا للت�صاريح
مب�سط متى كان الت�شريع الوطني ي�شرتط نظام ًا َّ
احل�صول على ت�صريح �أو �إذن َّ
والأذون؛ والأفعال املرتبطة بعدم �إعادة الت�صدير يف غ�ضون الفرتة الزمنية املحددة؛ وبتقدمي
معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة يف ا�ستمارات الت�صاريح �أو الأذون.

مب�سطة ب�ش�أن ترخي�ص اال�سترياد
املادة �  -61إجراءات َّ
�أو الت�صدير �أو العبور م�ؤقَّت ًا
مب�سطة على �أحكام
 -1يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] تطبيق �إج ��راءات َّ
الف�ص ��ل ال�ساب ��ع من هذا القانون ب�ش� ��أن ا�سترياد وت�صدير وعبور الأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية م�ؤقَّت ًا لأغرا�ض م�شروعة ميكن التح ُّقق منها.
القانون ،ت�شمل الأغرا�ض امل�شروعة التي ميكن التحقُّق منها
 -2فيم ��ا يخ� ��ص ه ��ذا
َ
ال�صي � َ�د وريا�ض� � َة الرماي ��ة والتقيي ��م واملعار�ض والإ�ص�ل�اح و�أن�شط ًة �أخرى ت ��رى [يُدرَج ا�سم
ال�سلطة املرخِّ �صة] ،على �أ�سا�س ِّ
كل حالة على حدةَّ � ،أن هذه املاد َة قابل ٌة للتطبيق عليها.

التعليق
املب�سطة على الأفراد .وبنا ًء عليه ،ف� َّإن �أحكام
كما ورد يف الدليل الت�شريعي ،تنطبق الإجراءات َّ
القان ��ون النموذج ��ي ه ��ذه ال تنطب ��ق عل ��ى عمليات اال�ست�ي�راد �أو الت�صدير �أو العب ��ور م�ؤقَّت ًا من
جانب جمموعات �أو �أ�شخا�ص مثل املوظفني الع�سكريني الأجانب التابعني لبعثات دولية (مثال،
ق ��وات حف ��ظ الأم ��ن) �أو املمثلني الر�سميني للحكومات الأجنبية �أو امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني
يف احلكومات الأجنبية.

ت�صريح الت�صديرِ امل�ؤقَّت
املادة -62
ُ
 -1يج ��وز ل�شخ� ��ص مق ِي � ٍ�م يف الدول ��ة ت�صدي ُر �أ�سلح� � ٍة نارية و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها
وذخري ٍة م ؤ�قَّت ًا من �إقليم الدولة الوطني لغر�ض م�شروع ميكن التحقُّق منه على النحو الذي
�أذنت به [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
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يقدم ال�شخ� ُ��ص املقيم طلب ًا
 -2قب ��ل الإخ ��راج امل�ؤ َّق ��ت من �إقليم الدول ��ة الوطنيِّ ،
ا�سم اال�ستمارة املحددة]
للح�ص ��ول عل ��ى ت�صري ��ح ت�صديرٍ م�ؤق ٍَّت من خالل ا�ستم ��ارة [يُدرَج ُ
إخراج م�ؤق ٍَّت �أخرى].
[�أو من خالل وثيق ِة طلبِ � ٍ

 -3بالإ�ضاف ��ة �إىل تق ��دمي املعلوم ��ات املطلوب ��ة يف اال�ستم ��ارة [ي ُ��درَج ا�س � ُ�م
ال�شخ�ص املقيم
اال�ستم ��ارة املح ��ددة] [�أو يف وثيق ��ة طل ��ب الت�صدير امل�ؤقَّت الأخرى] ،يق � ِّ�دم
ُ
ما يلي:
(�أ) دلي�ل ً�ا عل ��ى امللكي ��ة القانوني ��ة لل�س�ل�اح الناري/للأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية؛
(ب) دلي�ل ً�ا عل ��ى احل�ص ��ول عل ��ى �إذنِ [ت�صري � ِ�ح] ا�ست�ي ٍ
�راد م�ؤق ٍَّت م ��ن حكومة بلد
اال�ست�ي�راد امل�ؤ َّق ��ت الأجنبي ��ة �أو على تقدمي �شهادة مكتوبة تفيد بعدم ا�شرتاط احل�صول على
هذا الإذن؛
(ج) دلي ًال على الن�شاط املتوخى يف بلد املق َْ�صد؛
(د) �إقرار ًا/تعه ��د ًا بع ��دم بي ��ع � ِّأي �س�ل�اح ن ��اري �أو جزء �أو مك ّون من �سالح ناري �أو
ذخرية �أُخرج�/أُخرجت م�ؤقَّت ًا من �إقليم الدولة الوطني �أو بعدم نقله/نقلها نق ًال دائم ًا على
� ِّأي نحو �آخر �إىل �شخ�ص �آخر خالل فرتة النقل امل�ؤقَّت املحددة يف ت�صريح الت�صدير امل�ؤقَّت.
�راج �أك�ث�ر م ��ن [� ]...سالح ن ��اري و�/أو �أكرث من [ ]...طلقة ذخرية
  -4ال يج ��وز �إخ � ُ
�إخراج ًا م�ؤقَّت ًا من �إقليم الدولة الوطني.

التعليق
مقدمي الطلبات ب�إب ��راز دعوات امل�شاركة يف
إلزام ِّ
فيم ��ا يخ� ��ص الفق ��رة ( 3ج) ميك ��ن ،مث�ل ً�اُ � ،
املعار�ض مبا فيها املعار�ض التجارية �أو �أن�شطة ال�صيد �أو الرماية يف بلد املق�صد.
وينبغ ��ي ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات �أي�ض� � ًا �أن ينظ ��روا يف تقيي ��د ع ��دد الأ�سلح ��ة الناري ��ة
و�أج ��زاء الأ�سلح ��ة الناري ��ة ومك ِّوناته ��ا وطلق ��ات الذخ�ي�رة الت ��ي ميك ��ن �إخراجه ��ا م�ؤ َّقت� � ًا
م ��ن دولته ��م .وعن ��د النظ ��ر يف ه ��ذه القي ��ود ،ينبغ ��ي له ��م �أن ي�ضع ��وا يف االعتب ��ار م ��ا ه ��و
معق ��ول بالنظ ��ر �إىل الأن�شط ��ة امل�شروع ��ة املح ��ددة الت ��ي تت ��م مزاولته ��ا (كاملعار� ��ض،
مثال).
معجلة يف �إط ��ار نظامها املتعلق بالإجراءات
وحيثم ��ا تخت ��ار الدول ��ة ا�ستحداث �إجراءات ّ
املب�سط ��ة ،ميك ��ن له ��ا ال�سماح للم�س�ؤولني ع ��ن مراقبة نقاط احلدود ب�إ�صدار ت�صاريح الت�صدير
َّ
امل�ؤ َّق ��ت عندم ��ا َت ْع�ب�ر الأ�صن � ُ
�اف املعني ��ة احل ��دو َد فعليا .وميك ��ن �إتاحة اال�ستم ��ارات التي يجب
مل�ؤه ��ا م ��ن �أج ��ل ت�صاري ��ح الت�صدي ��ر امل�ؤ َّق ��ت مبكاتب اجلم ��ارك عند نقطة املغ ��ادرة �أو نقطة
ال�شحن.
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ا�سم حامل ت�صريح الت�صدير امل�ؤقَّت وعنوانه
 -5يت�ض َّمن
ت�صريح الت�صديرِ امل�ؤق َِّت َ
ُ
والغر�ض امل�شروع املح َّدد من النقل؛ وتحُ َّدد يف الت�صريح مد ُة �صالحيته التي ال تتجاوز ب� ِّأي
َ
حال [ ]...يوما�/أيام.

التعليق
ال ي�شم ��ل القي ��د املفرو� ��ض عل ��ى اال�ستثناء الذي حددته الفق ��رة  6من املادة  10من الربوتوكول
�سوى الت�صدير واال�سترياد والعبور "م�ؤقَّت ًا" ،مما يقت�ضي حتديد الآجال الزمنية.

  -6ال يجوز بيع � ِّأي �سالح ناري �أو جزء �أو مك ِّون من �سالح ناري �أو ذخرية �أُخرج/
أُ�خرج ��ت م�ؤ َّقت� � ًا م ��ن �إقلي ��م الدول ��ة الوطني �أو نقله/نقلها نق ًال دائم ًا عل ��ى � ِّأي نحو �آخر �إىل
�شخ�ص �آخر خالل فرتة النقل امل ؤ�قَّت املحددة يف ت�صريح الت�صدير امل�ؤقَّت.
ي�سجل حام � ُ�ل ت�صريح الت�صدي ��ر امل ؤ�قَّت
 -7قب ��ل مغ ��ادرة �إقلي ��م الدول ��ة الوطن ��ي ِّ
الت�صريح لدى [يُدرَج ا�سم �سلطة اجلمارك].
َ
 -8تع ��اد جمي ��ع الأ�سلحة النارية و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية (التي مل تُ�ستعمل
عل ��ى � ِّأي نح ��و �آخ ��ر م ��ن �أجل الن�شاط امل�شروع امل�أذون به) الت ��ي �أُخرجت �إخراج ًا م ؤ�قَّت ًا من
�إقلي ��م الدول ��ة الوطن ��ي �إىل ذلك الإقليم قبل انتهاء مدة �صالحية ت�صريح الت�صدير امل ؤ�قَّت.
ويق � ِّ�دم ك ُّل �شخ� ��ص َ�ص � َ�د َر له
ت�صريح ت�صديرٍ م�ؤق ٍَّت ،عند العودة �إىل �إقليم الدولة الوطني،
ُ
�اح الناري/الأ�سلح َة الناري ��ة و�أجزاءها ومك ِّوناتها والذخري َة غ َري امل�ستعملة
الت�صري � َ�ح وال�س�ل َ
مو�ض ��وع الت�صري ��ح �إىل [ي ُ��درَج ا�س ��م �سلط ��ة اجلمارك] عن ��د نقطة الدخول دلي�ل ً�ا على � َّأن
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزاءه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة التي �سبق �أن �أُخرجت م ��ن �إقليم الدولة
الوطن ��ي ق ��د �أعي ��دت �إىل ذلك الإقليم وعلى � َّأن ذلك ال�شخ�ص يحوزها حياز ًة م�شروع ًة وفق ًا
لقوانني الدولة.

ت�صريح اال�ستريا ِد امل�ؤق َِّت
املادة -63
ُ
 -1يجوز ل�شخ�ص غري مقيم يف [يُدرَج ا�سم الدولة] ا�ستريا ُد �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها وذخري ٍة م�ؤقَّت ًا �إىل �إقليم الدولة الوطني من �أجل غر�ض م�شروع ميكن التحقُّق منه
ال�شخ�ص غري املقيم عند نقطة الدخول
يقدم
عل ��ى �أ�سا� ��س كل حال ��ة عل ��ى حدة� ،شريطة �أن ِّ
ُ
�إىل �إقليم الدولة الوطني ما يلي:
(�أ) دلي�ل ً�ا عل ��ى امللكي ��ة القانوني ��ة لل�س�ل�اح الناري/للأ�سلح ��ة و�أجزائه ��ا
ومك ِّوناتها والذخرية؛
(ب) ت�صري � َ�ح نق ��لٍ م ؤ� َّق � ٍ�ت �ص ��ادر ًا عن ال�سلطة املخت�ص ��ة يف بلده الأ�صلي ،ترد فيه
مدة النقل امل�ؤقَّت� ،أو دلي ًال على � َّأن هذا الت�صريح لي�س مطلوب ًا مبوجب قوانني دولة املن�ش�أ؛
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(ج) دلي ًال على الن�شاط املتوخى يف �إقليم الدولة الوطني؛
(د) �إقرار ًا/تعه ��د ًا بع ��دم بي ��ع � ِّأي �س�ل�اح ناري �أو جزء �أو مك ّون من �سالح ناري �أو
ذخ�ي�رة ا�ستورد/ا�ست ��وردت م�ؤ َّقت� � ًا �إىل �إقليم الدولة الوطن ��ي �أو بعدم نقله/نقلها نق ًال دائم ًا
على � ِّأي نحو �آخر �إىل �شخ�ص �آخر خالل فرتة النقل امل�ؤقَّت املحددة يف ت�صريح اال�سترياد
امل�ؤقَّت.
  -2ال يج ��وز ا�ست�ي�راد �أك�ث�ر من [� ]...سالح ناري و�/أو �أكرث من [ ]...طلقة ذخرية
ا�ستريادا م�ؤقَّت ًا �إىل �إقليم الدولة الوطني.

التعليق
مقدمي الطلب ��ات ب�إبراز دعوات امل�شاركة يف
إلزام ِّ
فيم ��ا يخ� ��ص الفق ��رة ( 1ج) ،ميك ��ن ،مث ًالُ � ،
املعار�ض مبا فيها املعار�ض التجارية �أو �أن�شطة ال�صيد �أو الرماية يف بلد املق�صد.
وينبغ ��ي ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات �أي�ض� � ًا �أن ينظروا يف تقييد ع ��دد الأ�سلحة النارية و�أجزاء
الأ�سلحة النارية ومك ِّوناتها وطلقات الذخرية التي ميكن ا�ستريادها م�ؤقَّت ًا يف دولتهم.

يقدم ال�شخ�ص غري املقيم �إقرار ًا عند نقطة الدخول �إىل �إقليم الدولة الوطني،
-3
ِّ
ٍ
ويقوم موظف جمركي بالتفتي�ش وتُ�صدر [يُدرَج ا�سم �سلطة اجلمارك]
ا�سترياد م�ؤق ٍَّت
ت�صريح
َ
يق َّدم �إىل موظف اجلمارك عند املغادرة.
والغر�ض
 -4يت�ض َّم ��ن ت�صري � ُ�ح اال�ست�ي�را ِد امل�ؤق َِّت ا�س � َ�م حامل الت�صري ��ح وعنوانَه
َ
امل�ش ��روع املح� � َّدد م ��ن النق ��ل ،وتحُ � � َّدد يف الت�صريح مد ُة �صالحيته الت ��ي ال تتجاوز ب� ِّأي حال
[ ]...يوما�/أيام.
 -5يج ��ب �أن تك ��ون الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتها والذخرية �ضمن حقائب
ال�شخ� ��ص غ�ي�ر املقي ��م �أو �أَ ْم ِت َعت ��ه� ،س ��واء �أكانت م�صحوبة �أم غ�ي�ر م�صحوبة (لكن ال يجوز
�إر�سالها بالربيد).
ٍ
ا�سترياد م�ؤق ٍَّت ملقت�ضيات الأمن وال�سالمة
ت�صريح
�شخ�ص حائزٍ على
 -6ميتثل ك ُّل
ٍ
ِ
يحدده ��ا [ي ُ��درَج ا�سم القانون] فيما يخ� ��ص َ
حمل الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
الت ��ي ِّ
وع ْر َ�ضها.
والذخرية وتخزينَها وحرا�ستَها الآمن َة ونق َلها َ
 -7تُ�ستعم ��ل ك ُّل الأ�سلح ��ة الناري ��ة وك ُّل �أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة التي تكون
مو�ض ��و َع ت�صري � ِ�ح ا�ست�ي ٍ
�راد م�ؤقَّت ا�ستعم ��ا ًال ح�صري ًا من جانب ذل ��ك ال�شخ�ص؛ وال تباع �أو
تُنقل نق ًال دائم ًا على � ِّأي نحو �آخر �إىل �شخ�ص �آخر يف �إقليم الدولة الوطني.
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الوطني ي�صحب معه
إقليم الدولة
 -8عندما يغادر حامل ت�صريح اال�سترياد امل�ؤقَّت � َ
َّ
ت�صريح
الأ�سلح� � َة الناري ��ة و�أجزاءه ��ا ومك ِّوناتها والذخري َة غ�ي َ�ر امل�ستعملة التي �صدر ب�ش�أنها
ُ
اال�سترياد امل ؤ�قَّت.
 -9تُعفى ك ُّل الأ�صناف امل�ستوردة م�ؤقَّت ًا بوا�سطة ترخي�ص �صدر مبوجب هذه املادة
من اخل�ضوع لأحكام [املادة ( 8و�سم الأ�سلحة النارية وقت اال�سترياد)].

املادة -64
  ت�صريح العبو ِر امل�ؤق َِّت
ُ
يقدم كل الأ�شخا�ص العابرين لإقليم الدولة الوطني �إقرار ًا عند نقطة الدخول
-1
ِّ
�إىل ذل ��ك الإقلي ��م ب ��كل الأ�سلحة النارية و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية التي تكون بحوزتهم
من �أجل غر�ض م�شروع ميكن التحقُّق منه .ويقوم موظفٌ من [يُدرَج ا�سم �سلطة اجلمارك]
بالتفتي�ش ،وتُ�صدر [يُدرَج ا�سم �سلطة اجلمارك]
ت�صريح العبو ِر
ت�صريح عبو ٍر م�ؤق ٍَّت .ويكون
ُ
َ
امل ؤ� َّق � ِ
�ت �صاحل� � ًا لف�ت�رة عب ��ور �إقليم الدولة الوطني ،و ُي َ�س َّلم �إىل [يُدرَج ا�سم �سلطة اجلمارك]
عند مغادرة ذلك الإقليم.

التعليق
ميك ��ن لل ��دول النظ ��ر يف تطبي ��ق ا�ستثناءات من ت�صاريح العب ��ور امل�ؤقَّت يف حالة مرور الأ�سلحة
الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة َعبرْ َ مطا ٍر �أو نقط� � ِة دخولٍ �أخرى �إىل الدولة لكن دون
نقلها نق ًال مادي ًا عرب �إقليم الدولة (�أو مياهها الإقليمية).

  -2ال ُي�ش�ت�رط تق ��د ُمي � ِّأي �إق ��رار �إذا كان ال�شخ� ��ص �أو �أمتعت ��ه الت ��ي حتت ��وي
�/س َت ُم� � ُّر َع�ْبمرْ َ مرفق نقل ع ��ام دون مغادرة الوالي ��ة الق�ضائية
عل ��ى الأ�سلح ��ة الناري ��ة َ�س َي ُم ُّر َ
اجلمركي ��ة لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م الدول ��ة] من �أج ��ل موا�صل ��ة رحلته/رحلتها؛ وكان حائ� � ُز الأ�سلحة
الناري ��ة ق ��ادر ًا عل ��ى �أن ُيثب ��ت ،بن ��اء عل ��ى طل ��ب � ِّأي موظ ��ف جمرك ��يَّ � ،أن حيازت ��ه لتل ��ك
الأ�سلح ��ة ه ��ي م ��ن �أج ��ل غر� ��ض م�ش ��روع ميك ��ن التح ّق ��ق من ��ه وفق� � ًا لقوان�ي�ن دول ��ة املن�ش�أ
ودولة املق�صد.

التعليق
ميكن ل�صائغي الت�شريعات النظر يف مدى ا�ست�صواب تطبيق هذا احلكم على امل�سافرين
العابرين لدولتهم والذين ال يحتاجون �إىل الإعالن عن �أمتعتهم و�إعادة �إيداعها عند
اجلمركي لدولة العبور.
إقليم
مغادرتهم ال َ
َّ
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املادة    -65حفظ ال�سجالت
تت ��وىل [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة �أو � ِّأي �سلط ��ة خمت�ص ��ة �أخ ��رى] م�س�ؤولي ��ة
حف ��ظ ال�سج�ل�ات املتعلق ��ة ب�إ�ص ��دار ت�صاري ��ح النق ��ل امل�ؤقَّت واال�ست�ي�راد امل�ؤ َّق ��ت للأ�سلحة
الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة ،مب ��ا يف ذل ��ك حف ��ظ �سج�ل�ات بدخ ��ول الأ�سلحة
�ات
الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة وبتاري ��خ �إعادته ��ا .وتحُ ف ��ظ تل ��ك ال�سج�ل ُ
ملدة [ ]...عاما�/أعوام.

التعليق
�إذا ج ��رى النق ��ل �أو اال�ست�ي�راد امل�ؤ َّق ��ت للأ�سلح ��ة الناري ��ة �أو �أجزائها �أو مك ِّوناته ��ا �أو الذخرية
خ�ل�ال ف�ت�رة زمني ��ة حم ��دودة ،انتفت احلاج ُة �إىل حف ��ظ ال�سجالت ملدة ع�ش ��ر �سنوات كاملة،
وه ��ي امل ��دة الت ��ي ت�شرتطه ��ا املادة  7من الربوتوك ��ول .غري �أنه ينبغي ،ل�ضم ��ان �أال ُي�س ِّبب خيا ُر
املب�سط ��ة لت�صاري ��ح النقل �أو اال�ست�ي�راد امل�ؤقَّت عقب ًة �أمام اقتفاء الأثر� ،أن ي�شرتط
الإج ��راءات َّ
َ
القانون الداخلي حفظ ال�سجالت �إىل �أن تت�أكّد �إعاد ُة الأ�سلحة النارية �أو �أجزائها �أو مك ِّوناتها
ُ
�أو الذخرية �إىل بلد املن�ش�أ.

املادة  -66اجلرائم التابعة
[]...

التعليق
ميك ��ن لل ��دول النظ ��ر يف �أن تن� ��ص عل ��ى جرائ ��م تابعة ب�ش�أن ع ��دم االمتثال للأح ��كام املتعلقة
بالإج ��راءات املب�سط ��ة ،ال ��واردة يف هذه املادة .وينبغي ل�صائغ ��ي الت�شريعات ،ح�سب االقت�ضاء،
النظ ��ر �أي�ض� � ًا يف امل�ست ��وى املالئ ��م م ��ن الق�صد اجلنائ ��ي بالن�سبة لهذه جلرائ ��م وفق ًا لأطرهم
القانونية الوطنية.

املادة  -67اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور امل�ؤقَّت بدون ت�صريح
�أو �إذن
 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] با�سترياد �أو ت�صدير
� ِّأي �أ�سلح ��ة ناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا و� ِّأي ذخرية �أو بالعبور به ��ا ،م�ؤقَّت ًا ،من �إقليم الدولة
الوطني �إىل الإقليم الوطني لدولة �أخرى بدون [�إذن] [ترخي�ص] [ت�صريح] �صادر وفق ًا للمواد
من � 62إىل  64من هذا القانونَ ،يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،عند �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...
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املادة  -68ت�صدي ُر �أ�سلح ٍة نارية �إىل دولة غري الدولة
التي ا�ستُورِدت منها م�ؤقَّت ًا
-1ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم [يح َّدد م�ست ��وى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] با�سترياد �أ�سلح ٍة نارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة �إىل �إقليم الدولة الوطني ويعيد ت�صدي َر هذه الأ�صناف �أو يعيد
نق َلها �إىل �شخ�ص �آخر �أو دولة �أخرىَ ،يرتكب جرمي ًة.
-2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق� � ًا للفق ��رة  1من هذه املادة ،عن ��د �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

املادة  -69خرق مدة �صالحية ت�صريح الت�صدير �أو اال�سترياد
�أو العبور امل ؤ�قَّت
-1كل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ،يف غري احلاالت املذكورة
يف املادة  68من هذا القانون ،بنقل �أ�سلحة نارية �أو �أجزائها �أو مك ِّوناتها �أو ذخرية من �إقليم
الدول ��ة الوطن ��ي مبوج ��ب ت�صري ��ح ت�صدير م�ؤقَّت وال يعيد تل ��ك الأ�سلحة النارية �أو �أجزاءها
ومك ِّوناته ��ا �أو الذخ�ي�رة �إىل �إقلي ��م الدول ��ة الوطن ��ي خالل مدة �صالحي ��ة ت�صريح الت�صدير
امل�ؤقَّتَ ،يرتكب جرمي ًة.
-2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق� � ًا للفق ��رة  1من هذه املادة ،عن ��د �إدانته،
بـ[ال�سجن ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

املادة  -70تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ض ّللة يف ا�ستمارات ت�صاريح الت�صدير
�أو اال�سترياد �أو العبور امل�ؤقَّت
 -1ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ،من �أجل احل�صول
على ت�صريح مبوجب املواد � 62إىل  64من هذا القانون ،مبا يلي:
(�أ) الإدالء ببيانات كاذبة �أو م�ض ّللة� ،أو �إغفال حقيقة هامة؛ �أو
(ب) تق ��دمي وثيق ��ة �أو معلوم ��ات تت�ض َّم ��ن بيان ��ات كاذبة �أو حت� � ّرف حقيقة هامة �أو
تغفلها؛
َيرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َقب ك ُّل �شخ�ص ُيدان بارتكاب جرمية وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن
ملدة [ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

املرفق الأول
اعتبارات �إ�ضافية
التعليق
إ�ضافي ُي َك ِّمل م�شرو َع الأحكام الإلزامية الواردة
يت�ض َّم ��ن املرف ��ق الأول للقان ��ون النموذجي م�شرو َع ٍ
ن�ص � ٍّ
يف القان ��ون النموذج ��ي .وال ��دول غري مطالبة ب�إدراج هذه الأح ��كام يف ت�شريعاتها الداخلية حتى متتثل
لربوتوك ��ول مكافح ��ة �صن ��ع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجت ��ار بها ب�صورة غري
م�شروع ��ة .ويت�ض َّم ��ن الن� ُّ��ص الوارد يف هذا املرفق �أف�ض � َ�ل املمار�سات واملبادئ امل�ستمدة من املمار�سات
الوطنية وال�صكوك الدولية والإقليمية القائمة املتعلقة بالأ�سلحة النارية غري الربوتوكول .والق�صد من
املرفق هو م�ساعدة الدول على القيام ،بناء على تقديرها ،باعتماد وتنفيذ نظام ت�شريعي �أو�سع نطاق ًا
مكمل لأحكام الربوتوكول الإلزامية .وقد �أ�شري
ب�ش�أن الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخريةِّ ،
بوج ��ه خا� ��ص �إىل معاه ��دة جت ��ارة الأ�سلحة من �أجل م�ساعدة الدول عل ��ى النظر يف اتباع نهج متكامل
و�شام ��ل يكف ��ل الت�ص ��دي للأن�شط ��ة غري امل�شروعة وغ�ي�ر اخلا�ضعة للرقابة ،املتعلق ��ة بالأ�سلحة النارية
وغريها من الأ�سلحة التقليدية ،تبع ًا لقوانينها ولوائحها التنظيمية.

�ألف -ال�صنع
التعليق
م�شاريع الأحكام هذه عبارة عن �أحكام مقرتحة مل�ساعدة الدول على كفالة �أن يكون لديها نظام �شامل
ب�ش�أن الرتخي�ص �أو الإذن لل�صانعني.

 -1الرتخي�ص لل�صانعني

املادة  -1معايري الرتخي�ص
  -1ال تُ�ص ��در [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] ترخي�ص ًا ل�صن ��ع �أ�سلح ٍة نارية [و�أجزائها

ومك ِّوناته ��ا] �أو ذخ�ي�ر ٍة م ��ا مل تك ��ن [ي ُ ��درَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] مت�أكد ًة م ��ن � َّأن مقدم الطلب
ي�ستوفي معاي َري الرتخي�ص التي حددتها [يُدرَج ا�سم اللوائح التنظيمية الفرعية التي �ستُ�سرد فيها
معاي ُري الرتخي�ص].

مالحظة حول ال�صياغة
ترخي�ص على قرارات الرتخي� ��ص �أو على ما ينبغي �أن تكون
ال ين� ��ص الربوتوك ��ول عل ��ى تطبي ��ق معاي�ي�ر
ٍ
علي ��ه تل ��ك املعاي�ي� ُر .غ�ي�ر � َّأن هناك معاي َري معين ًة تط َّبق بدون ا�ستثناء على مقدمي الطلبات يف الواليات
الق�ضائي ��ة الت ��ي يخ�ض ��ع فيه ��ا ال�صن ُع للرتخي�ص .وبالنظر �إىل م�ستوى التف�صيل الذي يتطلبه الأمر ،قد
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تك ��ون تل ��ك املعاي�ي�ر �أكرث �صالحي ًة للت�شريعات الفرعية �أو اللوائح التنظيمية منها للت�شريعات الرئي�سية.
ووفق ًا لأف�ضل املمار�سات ،ينبغي �أن تت�ض َّمن معايري الرتخي�ص ثالثَ ٍ
فئات ،تتعلق بال�شخ�صية (املوقف
الأخالقي وال�سوابق اجلنائية وغياب � ِّأي روابط مبنظمات �إجرامية �أو منظمات �شبيهة باملافيا) واملقدرة
والكفاءة (�شروط ال�صنع التقنية) والقيم الوطنية العامة (ال�سالمة العامة وامل�صلحة الوطنية ،وغريها).
وترد يف القائمة �أدناه املمار�سات اجليدة امل�ستمدة من الت�شريعات الوطنية و"دليل منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا لأف�ضل املمار�سات ب�ش�أن ال�ضوابط الوطنية على �صنع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة"(( )1الف�صل الرابع ،الباب الثاين ،ال�صفحة :)5

  -1ال ت ِ
ُ�صدر [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] ترخي�ص ًا ل�صنع �أ�سلح ٍة نارية �أو ذخري ٍة ما مل:
�سن
(�أ) يك ��ن مق � ِّ�دم الطل ��ب �أو � ُّأي �شخ� ٍ��ص ُمك َّل ٍف بتنفيذ الطلب َي ْبل ��غ من ال ُعمر [يُدرَج ّ
الر�شد يف الدولة �أو �أكرث] �سنة �أو �أكرث؛

التعليق
التلم ��ذة ِ
تراخي�ص م ؤ�قَّتة �أو
احل َر ِف َّي ��ة .يتع�ي�ن على �صائغي الت�شريعات النظر يف �إمكانية �إ�صدار
َ
م َق َّيدة للأ�شخا�ص الذين تكون �أعمارهم دون �سن الر�شد يف البلدان التي يجوز فيها ال�شروع يف
التلمذة ِ
احل َر ِف َّية املراقَبة لتعلُّم مهنة �صناعة الأ�سلحة النارية يف �سن دون �سن الر�شد القانوين.

(ب) تكن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] مت�أكد ًة من � َّأن:
مقد َم الطلب وجمي َع الأ�شخا�ص املكلفني بتنفيذ الطلب:
ِّ
‘’1
أ�شخا�ص ذوو �أهلية؛
�أ� -
ٌ
ب -قادرون على ممار�سة ن�شاطهم دون �أن ي�ش ِّكلوا خطر ًا على ال�سالمة العامة؛
ج -لديهم موارد مالية كافية ل�ضمان ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة التجارية؛
د -ق ��ادرون عل ��ى االمتث ��ال ل�ش ��روط التخزي ��ن ال ��واردة يف [يُدرَج عن ��وان اللوائح
التنظيمي ��ة الفرعي ��ة �أو اللوائ ��ح التنظيمي ��ة الأخ ��رى املنظمة للتخزي ��ن الآمن وقت
ال�صنع]؛
ه -اجتازوا اختبار الكفاءة [الذي تن�ص عليه اللوائح التنظيمية]؛
مقد ُم الطلب ت�شغي َلهم يف امل�ؤ�س�سة التجارية يتمتعون بالأهلية؛
‘ ’2ال
أ�شخا�ص الذين يقرتح ِّ
َ
مقدم الطلب يتمتعون بالأهلية؛
‘ ’3جمي َع الأ�شخا�ص املقربني من ِّ
‘�  ’4أماك � َ�ن العم ��ل املحددة يف الطل ��ب منا�سب ٌة لال�ضطالع بن�شاط �صنع الأ�سلحة النارية
�أو الذخرية؛
‘�  ’5إ�ص ��دا َر الرتخي� ��ص ال يتعار�ض مع امل�صلح ��ة العامة� ،أو اال�ضطال َع بالن�شاط املعتزم
القيام به مبوجب الرتخي�ص ال يتعار�ض مع م�صالح الأمن الوطني؛
(Organization for Security and Cooperation in Europe, Handbook of Best Practices on Small Arms )1
.and Light Weapons (Vienna, 2003), part I; available from www.osce.org/files/documents/e/a/13616.pdf
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‘ ’6جمي� � َع املعلوم ��ات التي ق ّدمه ��ا �صاحب الطلب يف �إطار عملية تقدمي الطلب �صحيح ٌة
ودقيق ٌة.
أماكن
 -2فيما يخ�ص ال َ
أغرا�ض التي تتوخاها الفقر ُة ( 1ب) ‘ ’4من هذه املادة ،تُعترب � ُ
أماكن عملٍ منا�سب ًة ل�صنع الأ�سلحة النارية �أو الذخرية �إذا:
العمل � َ

(�أ) [تُد َرج �إ�شارات �إىل اللوائح التنظيمية �أو الأحكام الأخرى ذات ال�صلة ،مثل الت�شريعات
املتعلق ��ة بال�صح ��ة املهني ��ة وال�سالم ��ة املهنية داخ ��ل املعامل �أو �أماكن العمل الأخ ��رى؛ والت�شريعات
املتعلقة ب�شروط الرتخي�ص املحددة لال�ضطالع ببع�ض الأن�شطة اخلطرة؛ وغريها]؛
(ب) كانت مرافق التخزين املوجودة ب�أماكن العمل متتثل لل�شروط الواردة يف [يُدرَج مرفق
بهذا القانون يت�ض َّمن �شروط التخزين بالن�سبة لل�صانعني �أو تُد َرج عناوين الت�شريعات الفرعية �أو
غريها التي تنظم التخزين الآمن وقت ال�صنع].
التعليق
تن�ص املادة  11من الربوتوكول على �أن َتتَّخذ الدولُ "التدابري املنا�سبة" القت�ضاء �أمن الأ�سلحة النارية
و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة وق ��ت ال�صن ��ع ،من �أجل ك�شف حوادث �سرقته ��ا �أو فقدانها �أو ت�سريبها
ومنعه ��ا والق�ض ��اء عليه ��ا .وال يح � ِّ�دد الربوتوكو ُل طبيع َة التدابري املطلوبة وله ��ذا يعود للدول �أم ُر حتديد
طبيع ��ة التداب�ي�ر الأمني ��ة املطلوب ��ة (وترد يف النميطة  20-05املعنون ��ة "�إدارة املخزونات من الأ�سلحة"
والنميط ��ة  21-05املعنون ��ة "�إدارة املخزون ��ات م ��ن الذخ�ي�رة" م ��ن املعاي�ي�ر الدولي ��ة ملراقب ��ة الأ�سلحة
�ات اختياري ��ة �إ�ضافية به ��ذا ال�ش�أن) .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ينطوي ذلك على
ال�صغ�ي�رة ،توجيه � ٌ
�شرط تخزين الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية بطريقة �آمنة و�سليمة ق�صد منع �سرقتها
و�ضياعه ��ا وت�سريبه ��ا .وي�ت�راوح نط ��اق املقت�ضيات بني جمرد �ضمان عدم و�ص ��ول اجلمهور �إىل املخزون
و�أح ��كام مف�صل ��ة تتعل ��ق ب�أبع ��اد امل�ستودع الذي يو�ضع فيه املخزونُ وع ��د ِد الأ�شخا�ص الذين يجب عليهم
حرا�س ��ة املخ ��زون و�أجه ��ز ِة املراقبة التي يج ��ب ا�ستعمالها .ويف �أغلب الأحيان ،توجد املوا�صفات املتعلقة
ب�شروط التخزين يف لوائح تنظيمية فرعية منف�صلة ميكن حتديثها ب�سهولة مع تطور التكنولوجيا الأمنية.

مقدم
 -3فيما يخ�ص ال َ
أغرا�ض التي تتوخاها الفقر ُة ( 1ب) ‘ ’3من هذه املادةُ ،يعترب ِّ
الطلب متمتع ًا بالأهلية لال�شتغال ك�صانع �إذا:
مقدم الطلب يف �إقليم
(�أ) مل تت ��م ،خ�ل�ال ف�ت�رة [ع�ش ��ر �سنوات] قبل تقدمي الطلب� ،إدان ُة ِّ
الدول ��ة الوطن ��ي �أو يف م ��كان �آخ ��ر بارت ��كاب [ ُت ��د َرج اجلرائم ذات ال�صلة] [جرمي ��ة واردة يف هذا
القانون]� ،سواء كانت هذه اجلرمي ُة جرمي ًة مبوجب القانون الوطني �أم ال؛
مقدم الطلب [ومل ي�سبق له َق ّط � ْأن كان] ع�ضو ًا �أو �شريك ًا يف جماعة �إجرامية
(ب) مل يكن ِّ
منظمة؛
مقدم الطلب يعاين من حالة عقلية [�أو ج�سدية] جتعله غري �صالح للعمل ك�صانع؛
(ج) مل يكن ِّ
(د) مل ي�سبق ملقدم الطلب �أن �أ�ساء ا�ستعمال املخدرات �أو الكحول؛
إثبات ح�سن �سريه و�سلوكه من خالل تقدمي دالئل على ذلك.
ملقدم الطلب � ُ
(ﻫ) �أمكن ِّ
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التعليق
ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول �أال ت�سم ��ح ال ��دول �سوى "للأ�شخا�ص الذين يتمتع ��ون بالأهلية" باحل�صول على
تراخي� ِ��ص ال�صن ��ع .وتختل ��ف املمار�سة القانونية املتبعة يف النظ ��م الوطنية ولهذا من ال�صعب الو�صول
موح ��د وع ��ام ملا ينطوي عليه تعبري "الأهلية" .ويعود للدول �أم ُر حتديد املقت�ضيات املتعلقة
�إىل تعري ��ف َّ
ب�سرية ال�شخ�ص و�سلوكهْ � ،إن وجدت ،للح�صول على ترخي�ص ال�صانع.

املادة  -2مراجعة قرار عدم �إ�صدار الرتخي�ص
يج ��وز لل�شخ� ��ص ال ��ذي ق ّدم طلب ًا للح�صول على ترخي�ص مبوجب هذا الف�صل �أن يطلب �إىل
[يُدرَج ا�سم الهيئة املخ َّولة �صالحية مراجعة قرارات الرتخي�ص] مراجع َة قرار [يُدرَج ا�سم ال�سلطة
املرخِّ �صة]:
(�أ) بعدم �إ�صدار الرتخي�ص؛ �أو
(ب) بفر�ض �شروط على الرتخي�ص.

ِ
تراخي�ص ال�صانعني
� -2أحكام عامة تنطبق على
التعليق
تراخي�ص لل�صانعني.
تتعلق الأحكام املقرتحة التالية بالعنا�صر الإجرائية والإدارية لنظام �إ�صدار
َ

املادة  -3طلب احل�صول على ترخي�ص �صانع
 -1يق � ِّ�دم ال�شخ� ��ص ال ��ذي يطل ��ب احل�صول على ترخي�ص �صنع �أ�سلح� � ٍة نارية �أو ذخري ٍة
مبوجب هذا الف�صل طلب ًا �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة].

 -2يق� � َّدم الطل ��ب ح�س ��ب ال�ش ��كل والطريق ��ة اللذين تواف ��ق عليهما [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة
املرخِّ �صة].
-3

املن�صو�ص عليها بالن�سبة لطلب الرتخي�ص.
الر�سوم
مقد ُم الطلب
يدفع ِّ
َ
َ

املادة  -4املعلومات املطلوبة للح�صول على ترخي�ص �صانع
-1
مبا يلي:

(�أ)
‘’1
‘’2
‘’3

طبيعي للح�صول على ترخي�ص مبوجب هذا الف�صل
�شخ�ص
يقدمه
ُيرفَق
الطلب الذي ِّ
ُ
ٌ
ٌّ
مقدم الطلب ،مبا يف ذلك:
ما يثبت هوية ِّ
اال�سم؛
ُ
حم ُّل الإقامة؛
�صور ٌة فوتوغرافية حديثة؛
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مقد ُم الطل ��ب توظيفَه يف امل�ؤ�س�سة التجارية� ،إىل
(ب) م ��ا يثب ��ت هوي� � َة � ِّأي �شخ�ص يقرتح ِّ
جانب ما يلي:
اال�سم؛
ِ
‘’1
ِّ
حمل الإقامة؛
‘’2
‘� ’3صور ٍة فوتوغرافية حديثة؛
مقدم الطلب؛
(ج) جمموع ٍة كاملة من ب�صمات ِّ
(د) جمموع� � ٍة كامل ��ة م ��ن ب�صم ��ات � ِّأي �شخ�ص يقرتح مق ��دم الطلب توظيفه يف امل�ؤ�س�سة
التجارية؛
(ﻫ) �شهاد ِة كفاءة تبينِّ النجاح يف اجتياز اختبار الكفاءة الوارد يف [الفقرة ( 1ب) ‘’1
(ﻫ) من املادة ( 1معايري الرتخي�ص) يف املرفق الأول]؛
َ
(و)
دالئل تُثبت ح�سن �سريه و�سلوكه ح�سبما جاء يف [الفقرة ( 3ﻫ) من املادة ( 1معايري
الرتخي�ص) يف املرفق الأول]؛
(ز) � ِّأي �شه ��ادة طبي ��ة مطلوب ��ة وفق� � ًا لـ[الفقرت�ي�ن ( 3ج) و(د) م ��ن امل ��ادة ( 1معاي�ي�ر
الرتخي�ص) يف املرفق الأول]؛
ٍ
معلومات عن الأ�سلحة التي �ستُ�صنع؛
(ح)
(ط) عنوانِ الأماكن التي �ستجرى فيها الأعمال التجارية؛
(ي) جمي ِع املعلومات الأخرى التي تطلبها [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة].

التعليق
لعل �صائغي الت�شريعات يو ّدون النظر يف �إدراج تفا�صيل املعلومات املطلوبة لتقدمي طلب احل�صول على
ترخي�ص ال�صنع يف ت�شريع ثانوي �أو لوائح تنظيمية بدل �إدراجها يف الت�شريع الرئي�سي.

ترخي�ص مبوجب هذا الف�صل
الطلب الذي تقدمه هيئ ٌة اعتبارية للح�صول على
ُيرفَق
ٍ
ُ

-2
مبا يلي:
(�أ) وثائقِ ت�أ�سي�س ال�شركة �أو ِ
نظامها الأ�سا�سي �أو � ِّأي وثيقة �أخرى تُثبت �أنها تقوم بن�شاط
مرخ�ص؛
ٍ
معلومات عن الأ�سلحة التي �ستُ�صنع؛
(ب)
(ج) دليلٍ على � َّأن ال�شركة ت�ستوفي [يُدرَج عنوان معايري الدولة حلماية امللكية واملعلومات
ال�سرية للدولة]؛
ٍ
مقدمة الطلب؛
(د)
معلومات ب�ش�أن ال�سيطرة و�/أو امللكية الأجنبية يف ال�شركة ِّ

التعليق
ين� ��ص "دلي ��ل �أف�ض ��ل املمار�س ��ات ب�ش� ��أن ال�ضواب ��ط الوطنية على �صن ��ع الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة
اخلفيفة" ال�صادر عن منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا (الف�صل الرابع ،الباب الثالث ،ال�صفحة )6
عل ��ى جمل ��ة أ�م ��ور منه ��ا � َّأن الوثائق الأ�صلية �أو الن�سخ طبق الأ�صل من املعلومات املحددة يف الفقرات 2
(�أ)(-د) من املادة � 4أعاله ينبغي �أن تق َّدم �إىل ال�سلطة املرخِّ �صة املع َّينة.

(ﻫ) هوية جميع م�س�ؤويل الهيئة االعتبارية ،مبا يف ذلك:
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اال�سم؛
ُ
‘’1
‘ ’2حم ُّل الإقامة؛
ا�سم ال�شخ�ص الذي �سيتوىل
(و) فيما يتعلق ب�أماكن العمل التي ي�صدر ب�ش�أنها
ُ
الرتخي�صِ ،
امل�س�ؤولية عن الإدارة اليومية للأعمال يف هذه الأماكن؛
مقدم الطلب ت�شغي َله يف امل�ؤ�س�سة
(ز) ما يثبت هوي َة
ِ
ال�شخ�ص امل�س�ؤولِ و� ِّأي �شخ�ص َيقرتح ِّ
التجارية مبا يف ذلك:
اال�سم؛
ُ
‘’1
‘ ’2حم ُّل الإقامة؛
‘� ’3صور ٌة فوتوغرافية حديثة؛
مقد ُم
‘ ’4جمموع� � ٌة كامل ��ة م ��ن ب�صمات ال�شخ�ص امل�س� ��ؤول وب�صمات � ِّأي �شخ�ص َيقرتح ِّ
الطلب ت�شغي َله يف امل�ؤ�س�سة التجارية؛
(ح) �شهاد ِة كفاء ٍة تبينِّ
َ
النجاح يف اجتياز اختبار الكفاءة الوارد يف [الفقرة ( 1ب) ‘’1
(ﻫ) من املادة ( 1معايري الرتخي�ص) يف املرفق الأول] فيما يتعلق بال�شخ�ص امل�س�ؤول و� ِّأي �شخ�ص
مقد ُم الطلب ت�شغي َله يف امل�ؤ�س�سة التجارية؛
َيقرتح ِّ
(ط) دالئ � َ�ل تُثب ��ت ح�س ��ن �سري و�سلوك ال�شخ� ��ص امل�س�ؤول ح�سبما جاء يف [الفقرة ( 3ﻫ)
من املادة ( 1معايري الرتخي�ص) ،يف املرفق الأول]؛
(ي) � ِّأي �شهادات طبية متعلقة بال�شخ�ص امل�س�ؤول مطلوبة وفق ًا لـ[الفقرتني ( 3ج) و(د)
من املادة ( 1معايري الرتخي�ص) يف املرفق الأول]؛
(ك) عنوانِ الأماكن التي �ستجرى فيها الأعمال التجارية؛
ِ
املعلومات الأخرى التي تطلبها [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة].
(ل)

املادة  -5تفا�صيل ترخي�ص ال�صانع
الرتخي�ص ال�صادر مبوجب هذا الف�صل:
يت�ض َّمن
ُ
ا�سم وحمل �إقامة حامل الرتخي�ص �إذا كان حام ُل الرتخي�ص �شخ�ص ًا طبيعي ًا؛
(�أ)
َ
ا�سم وو�ضع ال�شركة ومكان ت�سجيل ال�صانع �إذا كان حام ُل الرتخي�ص هيئ ًة اعتبارية؛
(ب)
َ
(ج) تاريخَ �إ�صدار الرتخي�ص؛
(د) تاريخَ انتهاء �صالحية الرتخي�ص؛
(ﻫ) الأن�شط َة املرخ�ص بها؛
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة؛
(و)
َ
(ز) �صور ًة �شخ�صية حديثة:
‘ ’1لل�شخ�ص ذاته �إذا كان الرتخي�ص �صادر ًا ل�شخ�ص طبيعي؛
‘ ’2لل�شخ�ص امل�س�ؤول �إذا كان الرتخي�ص �صادر ًا لهيئة اعتبارية؛
(ح) توقي َع:
‘ ’1ال�شخ�ص ذاته �إذا كان الرتخي�ص �صادر ًا ل�شخ�ص طبيعي؛

املرفق الأول -اعتبارات �إ�ضافية 

107

‘�  ’2أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول �إذا كان الرتخي�ص �صادر ًا لهيئة اعتبارية؛
عنوان امل�ؤ�س�سة التجارية التي ينطبق عليها الرتخي�ص؛
(ط)
َ
(ي) ملخ�ص ًا ل�شروط التخزين املبينة يف [عنوان اللوائح التنظيمية امل�صاحبة للقانون �أو
املبادئ التوجيهية التي تت�ض َّمن �شروط التخزين بالن�سبة لل�صانعني]؛
(ك) � َّأي قيود قد تنطبق على الرتخي�ص وفق ًا لـ[املادة ( 6القيود املفرو�ضة على ترخي�ص
ال�صانع) يف املرفق الأول]؛
(ل) � َّأي �شروط قد تنطبق على الرتخي�ص وفق ًا لـ[املادة  6من القانون النموذجي واملادة
�( 7شروط احل�صول على ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق الأول].

التعليق
ين� ��ص دلي ��ل منظم ��ة الأمن والتع ��اون يف �أوروبا لأف�ضل املمار�سات ب�ش� ��أن ال�ضوابط الوطنية على �صنع
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة على � َّأن الرتخي�ص ب�صنع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
ينبغ ��ي �أن ي�شم ��ل ،عل ��ى الأق ��ل ،املعلومات املحددة يف الفقرات الفرعي ��ة (ب)(-و) من املادة � 5أعاله
(الف�صل الرابع ،الباب الثالث ،ال�صفحة .)6

املادة  -6القيود املفرو�ضة على ترخي�ص ال�صانع
-1
الرتخي�ص.

يخ�ض ��ع ترخي� ��ص ال�صان ��ع ل ِّأي قي ��ود تفر�ضها [يُدرَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] على

-2

الرتخي�ص.
ميتثل حامل ترخي�ص ال�صانع ل ِّأي قيود يخ�ضع لها
ُ

-3

يخ�ضع ك ُّل ترخي�ص ،دون امل�سا�س بالفقرة  1من هذه املادة ،للقيود التالية:

(�أ) ال يجوز نقل الرتخي�ص �إىل �شخ�ص �آخر؛
(ب) [قيود �أخرى].

مالحظة حول ال�صياغة
يج ��وز لل�سلط ��ات املرخِّ �ص ��ة فر�ض قي ��ود على عمليات ال�صانعني ينبغي �إدراجها يف الت�شريعات الوطنية
ويف الرتخي�ص نف�سه .فعلى �سبيل املثال ،قد تُفر�ض قيو ٌد على ما يلي:
• كمي ِة الأ�سلحة النارية �أو الذخرية التي ميكن �صنعها.
• و�/أو �أن ��واعِ الأ�سلح ��ة الناري ��ة �أو الذخرية التي ميك ��ن �صنعها (يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،مثال،
بع�ض �أنواع الأ�سلحة مثل الأ�سلحة الآلية وال يجوز الرتخي�ص لل�صانعني �إال ب�صناعة الأ�سلحة
تحُ ظر ُ
النارية التي ميكن حيازتها بطريقة قانونية).
• و�/أو بي� � ِع �أو نق ��ل الأ�سلح ��ة الناري ��ة (ال يجوز ،مثال ،الرتخي�ص لل�صانعني ببيع الأ�سلحة النارية �إال
للأ�شخا�ص �أو التجار املرخ�ص لهم� ،أو للت�صدير).
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•
•

 و�/أو الأن�شط ِة التي ميكن لل�صانعني اال�ضطالع بها (ميكن ،مثال ،منع ال�صانعني من �إعادة ت�شغيل
الأ�سلحة النارية �أو حتويلها ثم �إعادة ت�شغيلها).
 و�/أو �إمكاني� � ِة نق ��ل الرتخي� ��ص (� ْأي أ�ن ��ه ينبغي حظر نقل الرتخي�ص �إىل ا�سم �شخ�ص �آخر .ويجوز
تطبيق بع�ض اال�ستثناءات ،مثال ،بالن�سبة لنقل الرتخي�ص �إىل املت�صرف يف الرتكة يف حالة وفاة
ال�صانع �أو �إىل ق ّيم �إذا �أفل�س ال�صانع �أو �أع�سر ،بغر�ض ت�صفية امل�ؤ�س�سة التجارية).

املادة � -7شروط احل�صول على ترخي�ص ال�صانع
التعليق

بالإ�ضاف ��ة �إىل �ش ��روط الرتخي� ��ص الإلزامي ��ة الواردة يف م�شروع املادة  6من القانون النموذجي ،ميكن
ل�صائغي الت�شريعات النظر يف ال�شروط الأخرى التالية:
�صنع لل�شروط الإ�ضافية التالية:
يخ�ضع ك ُّل
ِ
ترخي�ص ٍ
(�أ) ي�سم ��ح حام ��ل الرتخي� ��ص ،يف � ِّأي وق ��ت معقول ،بقيام �ضاب ��ط �شرطة (�أو �شخ�ص �آخر وفق ًا ملا
تن�ص عليه اللوائح) بفح�ص املعلومات وال�سجالت التي يحتفظ بها حامل الرتخي�ص وفق ًا لـ[الف�صل اخلام�س
من هذا القانون]؛
(ب) ميتث ��ل حام ��ل الرتخي� ��ص ل�شرط تقدمي تقارير وفق ًا لـ[امل ��ادة ( 38التقارير الواجب تقدميها)
يف املرفق الأول]؛

مالحظة حول ال�صياغة

ق ��د ال يك ��ون م ��ن ال�ض ��روري �إدراج الفقرت�ي�ن الفرعيت�ي�ن (�أ) و(ب) مع ًا .ويتوق ��ف الأخذ بواحدة دون
الأخ ��رى عل ��ى نظ ��ام حفظ ال�سجالت الذي تخت ��اره الدولة .ف�إذا اختارت الدولة ،مثال ،نظام ًا تقع فيه
م�س�ؤولي ��ة حف ��ظ ال�سج�ل�ات على عات ��ق ال�صانع ،كان من املالئم عندئذ تواف ُر القدرة على فح�ص تلك
ال�سجالت� .أما �إذا اختارت الدولة نظام ًا حتتفظ هي مبوجبه بجميع �سجالت الأن�شطة املرخ�ص بها،
َو َج َب عندئذ تقدمي تقارير منتظمة تبينِّ بالتف�صيل الأن�شطة املرخ�ص بها التي نُفذت.

(ج) ي�سمح حامل الرتخي�ص ،يف � ِّأي وقت معقول ،بقيام �ضابط �شرطة (�أو �شخ�ص �آخر
وفق� � ًا مل ��ا تن� ��ص علي ��ه اللوائح) بتفتي�ش �أماكن عمل حام ��ل الرتخي�ص فيما يتعلق بتخزين الأ�سلحة
النارية املوجودة يف حوزة حامل الرتخي�ص؛
يقدم املرخَّ �ص له �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] �إ�شعار ًا ب�ش�أن ما يلي:
(د) ِّ
‘ِّ �  ’1أي �سرق ��ة �أو �ضي ��اع ل ِّأي �صن ��ف من �أماكن عمل املرخَّ �ص له املحددة يف الرتخي�ص،
يف غ�ضون �أربع وع�شرين �ساعة من [ ِعلم املرخَّ �ص له] بال�سرقة �أو ال�ضياع؛
‘ِّ �  ’2أي تغيري يف عنوان �أماكن العمل التي ي�ضطلع فيها املرخَّ �ص له بن�شاط ال�صنع ،يف
غ�ضون [�سبعة �أيام]؛
‘ِّ �  ’3أي تغيري يف مرافق التخزين التي ي�ستعملها املرخَّ �ص له ،يف غ�ضون [�سبعة �أيام]؛
‘ِّ � ’4أي تغيري يف هوية � ِّأي �شخ�ص ت�شغِّله امل�ؤ�س�س ُة التجارية ،يف غ�ضون [�سبعة �أيام]؛

109

املرفق الأول -اعتبارات �إ�ضافية 

‘�  ’5إذا كان املرخَّ �ص له �شرك ًةِّ � ،أي تغيري يف هوية موظفي ال�شركة يف غ�ضون [�سبعة� أيام].

التعليق

مب ��ا � َّأن من ��ح ترخي� ��ص ال�صان ��ع يتوقف على تقدمي معلومات ووثائق معينة ،فمن املهم �أن تكون ال�سلطة
املرخِّ �صة على علم ب� ِّأي تغيري يف تلك املعلومات �أو الوثائق ،خا�صة �إذا كانت لهذا التغيري �صل ٌة ب�شروط
�أخرى مذكورة يف الرتخي�ص (مثل مرافق التخزين).

املادة  -8تغيري �شروط الرتخي�ص
 -1يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] �أن ُتغيرِّ يف � ِّأي وقت � َّأي �شرط مفرو�ض على

ترخي�ص ال�صانع.

 -2ي�صب ��ح تغي�ي ُ�ر �ش � ٍ
�رط وارد يف ه ��ذا الف�صل نافذ ًا بعد تقدمي �إ�شعار بذلك التغيري �إىل
حامل الرتخي�ص.

املادة  -9مراجعة قرار تغيري �شروط الرتخي�ص
من

مي طلب �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]
يجوز حلامل ترخي�ص ال�صانع/للمرخَّ �ص له تقد ُ
�أجل مراجعة قرار [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] بتغيري � ِّأي �شرط من �شروط الرتخي�ص.

املادة  -10مدة �صالحية الرتخي�ص
يبقى ترخي�ص ال�صانع �ساري ًا ملدة [� ]...سنة�/سنوات ابتداء من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص �أو
الرتخي�ص �أو يلغ قبل
تاري ��خ التجدي ��د الالح ��ق للرتخي� ��ص ،الذي ُيح َّدد يف الرتخي�ص ،ما مل ي�س َّلم
ُ
امل ��دة املذك ��ورة �أو م ��ا مل يتوق ��ف ع ��ن ال�سريان على � ِّأي نحو �آخر وفق ًا لـ[املادة ( 6القيود املفرو�ضة
على ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق الأول].

املادة  -11جتديد ترخي�ص ال�صانع
 -1قبل انتهاء مدة �صالحية ترخي�ص ممنوح وفق ًا لهذا الف�صل ،يجوز حلامل الرتخي�ص
تقدمي طلب �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] بتجديده.

 -2يق� � َّدم الطل � ُ�ب ح�س ��ب ال�ش ��كل والطريق ��ة اللذين تواف ��ق عليهما [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلطة
املرخِّ �صة].
 -3يف حال ��ة تق ��دمي طل ��ب من هيئة اعتبارية� ،إذا تغيرَّ � ٌّأي من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ذوي
ال�صلة بالرتخي�ص خالل �سريان الرتخي�صُ ،يرفق بالطلب ما يلي:
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(�أ) ما يثبت هوية الأ�شخا�ص اجلدد؛
(ب) جمموع ٌة كاملة من ب�صمات �أ�صابع ٍّ
كل منهم.
[ -4بالإ�ضافة �إىل املتطلبات املذكورة يف الفقرة  3من هذه املادة� ،إذا كان ثمة �شخ�ص
مقدم طلب التجديد مل ُيك�شف عنه لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]ُ ،يرفق بالطلب ما
مق ّرب من ِّ
يلي:
ا�سم ذلك ال�شخ�ص املق ّرب وعنوانَه؛
(�أ) بيا ٌن يت�ض َّمن َ
(ب) جمموع� � ٌة كامل ��ة م ��ن ب�صمات �أ�صابع ذلك ال�شخ�ص املق ّرب �أو� ،إذا تعذّر احل�صول
عل ��ى جمموع ��ة كامل ��ة م ��ن ب�صمات �أ�صابعه ف� ُّأي معلومات معروف ��ة عن ذلك ال�شخ�ص املقرب ،يف
حال ا�شرتطت [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] ذلك].
-5

الرتاخي�ص.
مقدم الطلب الر�سم املنا�سب املن�صو�ص عليه لتجديد
ِ
يدفع ِّ

رف�ض جتديد ترخي�ص؛ كما يجوز
 -6يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] جتدي ُد �أو ُ
ُ
لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ�ص ��ة]� ،إذا كان من املق َّرر جتدي ُد الرتخي� ��ص ،تبديل �أو تغي ُري �شروط
فر�ض �شروط �إ�ضافية على الرتخي�ص.
الرتخي�ص �أو ُ

التعليق
الرتاخي�ص .ورغم ذلك ،ولدواع
ال يق�ضي الربوتوكول ب�ضرورة �أن تط ّبق الدول نظام ًا مي ّكن من جتديد
ِ
عملي ��ة ،ينبغ ��ي �أن يت�ض َّم ��ن نظ ��ام الرتخي�ص �أحكام ًا تن�ص على انته ��اء �صالحية الرتخي�ص بعد فرتة
معينة وعلى جواز �أن يقوم املرخَّ �ص له بتجديد الرتخي�ص �أو متديده .وميكن ،بدال من ذلك ،التعامل
مع كل طلب للح�صول على ترخي�ص باعتباره طلب ًا جديد ًا للح�صول على ترخي�ص جديد.

املادة  -12متديد العمل بالرتخي�ص خالل النظر
يف طلب جتديده
�إذا طل ��ب حام ��ل الرتخي� ��ص جتديد الرتخي�ص وفق ًا لـ[املادة ( 11جتديد ترخي�ص ال�صانع)
بت يف �أمر الطلب قبل تاريخ انق�ضاء �صالحية الرتخي�صُ ،يعترب الرتخي�ص
يف املرفق الأول] ومل ُي ّ
�ساري ًا يف ذلك التاريخ وابتداء منه حتى البت يف �أمر الطلب.

املادة � -13شروط جتديد ترخي�ص ال�صانع
ال جت � ِّ�دد [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] ترخي� َ��ص ال�صانع ما مل تكن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة
املرخِّ �صة] مت�أكد ًة من:
مقد َم الطلب ،وجمي َع الأ�شخا�ص املقربني منه ،وجمي َع الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ذوي
(�أ) � َّأن ِّ
ال�صلة بالطلب ،و� َّأي �شخ�ص عامل يف امل�ؤ�س�سة التجارية ،يتمتعون بالأهلية؛
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أماكن العمل املحددة يف الطلب منا�سب ٌة ملوا�صلة ن�شاط ال�صنع؛
(ب) � َّأن � َ
(ج) � َّأن مق � ِّ�دم الطل ��ب ق ��اد ٌر عل ��ى االمتثال ل�شروط التخزي ��ن املن�صو�ص عليها يف [يُدرَج
عنوان الت�شريعات امل�صاحبة للوائح التنظيمية �أو املبادئ التوجيهية التي تت�ض َّمن �شروط التخزين
الآمن بالن�سبة لل�صانعني]؛
(د) � َّأن جتديد الرتخي�ص ال يتعار�ض مع امل�صلحة العامة.

املادة  -14مراجعة قرار عدم جتديد الرتخي�ص
يجوز ل�شخ�ص قدم طلب ًا لتجديد الرتخي�ص وفق ًا لهذا الف�صل تقد ُمي طلب �إىل [يُدرَج ا�سم
الهيئ ��ة املخول ��ة ملراجع ��ة قرارات الرتخي� ��ص] ملراجعة قرار [يُدرَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] بعدم
جتديد الرتخي�ص.

ِ
تراخي�ص ال�صانعني و�إلغا�ؤها ونقلها
 -3تعليق
املادة  -15تعليق ترخي�ص ال�صانع
 -1يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة] تعليقُ ترخي�ص ال�صان ��ع �إذا كانت مت�أكدة
[لأ�سباب معقولة] من �إمكانية وجود �أ�سباب تُ�س ِّوغ �إلغا َء الرتخي�ص وفق ًا لـ[املادة �( 16إلغاء ترخي�ص
ال�صانع) يف املرفق الأول].
�  -2إذا ق ��ررت [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة] تعليقَ ترخي�ص ،ق َّدم ��ت �إ�شعار ًا بتعليق
الرتخي�ص �إىل حامله.
ُ -3يبينِّ الإ�شعار املق َّدم مبوجب الفقرة  2من هذه املادة ما يلي:
(�أ) � َّأن الرتخي�ص قد ُع ّلق؛
(ب) � َّأن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] مت�أكد ٌة من � َّأن ثمة �أ�سباب ًا تُ�س ِّوغ �إلغا َء الرتخي�ص؛
أ�سباب؛
(ج) هذه ال َ
ٍ
مذكرات مكتوب ًة ب�ش�أن اقرتاح �إلغاء الرتخي�ص
يقدم
(د) � َّأن حامل الرتخي�ص يجوز له � ْأن ِّ
ً
على �أن تق َّدم � ُّأي مذكرات مكتوبة يف غ�ضون  28يوما من تقدمي الإ�شعار.
 -4يف غ�ضون  28يوما من ت�س ّلم �إ�شعار بتعليق الرتخي�ص وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة،
يج ��وز حلام ��ل الرتخي� ��ص � ْأن يق � ِّ�دم مذكرات مكتوبة �إىل [يُدرَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] َي ُر ُّد فيها
على الأ�سباب املقرتحة لإلغاء الرتخي�ص.
 -5يف غ�ضون [ 14يوما] من ت�س ّلم � ِّأي مذكرات مكتوبة من حامل الرتخي�ص وفق ًا للفقرة
تقدم [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] �إ�شعار ًا �إىل املرخَّ �ص له ت�ؤكد فيه ما يلي:
 4من هذه املادةِّ ،
(�أ) � َّأن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] ت�س ّلمت وا�ستعر�ضت املذكرات املكتوبة؛
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(ب) � َّأن تعليقَ الرتخي�ص:
‘ ’1م�ستم ٌر؛ �أو
‘ُ ’2ملْغى.
 -6ينتهي التعليق عندما:
(�أ) تق ّدم [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ�صة] �إىل املرخَّ �ص له �إ�شعار ًا مكتوب ًا ُيلغي
التعليق؛ �أو
َ
الرتخي�ص مبوجب هذا القانون.
(ب) ُيلغى
ُ
  -7ال ُي�ؤْذَ ن للمرخَّ �ص له ب�صنع �أ�سلحة نارية �أو ذخرية خالل فرتة التعليق.

املادة �  -16إلغاء ترخي�ص ال�صانع
 -1يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ�صة] �إلغاء ترخي�ص �صنع الأ�سلحة النارية [و�أجزائها

ومك ِّوناتها] �أو الذخرية �إذا:
الرتخي�ص �إىل �شخ�ص �آخر
(�أ) تَوقَّف املرخَّ ُ�ص له عن ممار�سة عمله ك�صانع [ومل ُينقل
ُ
�أو كيان �آخر مبوجب هذا القانون]؛ �أو
(ب) كان ��ت [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ�ص ��ة] مت�أكدةً ،بناء على �أ�سب ��اب معقولة ،من � َّأن
املرخَّ َ�ص له ق ّدم عن علم معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة فيما يتعلق بطلب ح�صوله على الرتخي�ص؛ �أو
(ج) �أو مل َي ُع ��د املرخَّ � ُ��ص ل ��ه ي�ستوف ��ي جمي� � َع ال�ش ��روط ال ��واردة يف [امل ��ادة ( ،1معاي�ي�ر
الرتخي�ص) يف املرفق ال أول]؛ �أو
أحد القيود املفرو�ضة على الرتخي�ص وفق ًا لـ[املادة
(د) انتهك املرخَّ ُ�ص له انتهاك ًا ج�سيم ًا � َ
( 6القيود املفرو�ضة على ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق ال أول]؛
أحد ال�شروط املفرو�ض ��ة على الرتخي�ص وفق ًا
(ﻫ) انته ��ك املرخَّ � ُ��ص ل ��ه انته ��اك ًا ج�سيم ًا � َ
لـ[امل ��ادة  6م ��ن القان ��ون النموذج ��ي واملادة �( 7شروط احل�صول على ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق
ال أول]؛
ـ�ص له قد
(و) خالف املرخَّ ُ�ص له حكم ًا من�صو�ص ًا عليه هذا القانون [�سواء �أكان املرخَّ ُ
�أدين بارتكاب جرم مرتبط باملخالفة �أم ال]؛ �أو
(ز) ق ��ررت [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ�ص ��ة] � َّأن املرخَّ َ�ص له غ�ي ُ�ر �صالح على نحو �آخر
�صنع.
حلمل
ِ
ترخي�ص ٍ
�  -2إذا ق ��ررت [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ�صة] �إلغ ��اء ترخي�ص ،ق َّدمت �إ�شع ��ار ًا ب�إلغاء
الرتخي�ص �إىل حامله؛
ُ -3يبينِّ الإ�شعار املق َّدم مبوجب الفقرة  2من هذه املادة ما يلي:
(�أ) � َّأن الرتخي�ص قد �أُل ِغي؛
(ب) � َّأن [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ�صة] مت�أكد ٌة من � َّأن ثمة �أ�سباب ًا تُ�س ِّوغ �إلغا َء الرتخي�ص؛ و
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أ�سباب؛
(ج) هذه ال َ
ٍ
مذكرات مكتوب ًة ب�ش�أن اقرتاح �إلغاء الرتخي�ص
يقدم
(د) � َّأن حامل الرتخي�ص يجوز له � ْأن ِّ
ً
على �أن تق َّدم � ُّأي مذكرات مكتوبة يف غ�ضون  28يوما من تقدمي الإ�شعار.

التعليق

ال ين�ص الربوتوكول على �ضرورة �إدراج �أحكام ت�سمح ب�إلغاء الرتخي�ص يف نظام ترخي�ص ال�صانعني� .إال
� َّأن قدر َة ال�سلطة املرخِّ �صة على �إلغاء ترخي�ص قبل انتهاء �صالحيته عن�ص ٌر �ضروري لتحقيق الفعالية
َ
�شروط الرتخي�ص �أو اتُّهم ،مثال ،بال�صنع غري
�شخ�ص
يف نظام الرتخي�ص مبا يكفل ،يف حال انتهك
ٌ
�سحب الت�صريح املمنوح له مبوا�صلة �أن�شطة ال�صنع.
امل�شروع ب�سبب عدم و�سم الأ�سلحة امل�صنعةَ ،

املادة  -17حق الطعن يف قرار التعليق �أو الإلغاء
يج ��وز تق ��دمي طل ��ب طع ��ن يف قرار بالتعليق �أو الإلغاء طبق� � ًا للقواعد الإجرائية املعمول بها
يف [يُدرَج ا�سم الدولة].
 -4ت�سليم املمتلكات والت�صرف فيها
املادة  -18ت�سليم الأ�سلحة النارية والوثائق
عندما تنتهي مد ُة �صالحية ترخي�ص ال�صنع [وال ي ُجدَّد الرتخي�ص وفقا ً للمادة ( 11جتديد
ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق ال أول]� ،أو ُيع َّلق وفق ًا لـ[املادة ( 15تعليق ترخي�ص ال�صانع) يف املرفق
ال أول]� ،أو ُيل َغ ��ى وفق� � ًا لـ[امل ��ادة  �( 16إلغ ��اء ترخي� ��ص ال�صانع) يف املرفق ال أول] ،ي�س ِّلم املرخَّ ُ�ص له
�إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]:
(�أ) جمي� � َع الأ�سلح ��ة الناري ��ة والذخرية التي توجد يف ح ��وزة املرخَّ �ص له [ب�أماكن العمل
املحددة يف الرتخي�ص]؛
ترخي�ص ال�صنع؛
(ب)
َ
(ج) جمي َع ال�سجالت التي يحتفظ بها املرخَّ �ص له؛
يف غ�ضون [�سبعة] �أيام من �إ�شعار التعليق �أو الإلغاء.

التعليق

وترخي�ص �صنعها عند انتهاء مدة �صالحية ترخي�ص
�إذا كان ال�شخ�ص ُملزَ م ًا ب�أن ُي َ�س ِّلم الأ�سلح َة النارية
َ
ال�صنع �أو عند تعليقه �أو �إلغائه ،قد يكون من ال�ضروري مراعاة مقت�ضيات منف�صلة تخ�ص وقت ت�سليم
الأ�سلحة والوثائق وت�أخذ يف اعتبارها الو�سيل َة التي ا�س ُتلم بها �إ�شعا ُر التعليق �أو الإلغاء.

املادة  -19تدمري املمتلكات امل�س َّلمة والت�صرف فيها

 -1جمي� � ُع الأ�سلح ��ة النارية والذخرية التي ُي َ�س ِّلمها املرخَّ �ص له وفق ًا لـ[املادة ( 18ت�سليم
ال أ�سلحة النارية والوثائق) يف املرفق ال أول]:
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(�أ) تُد َّمر وفق ًا لـ[حتدَّد طريقة ُ التدمري التي تختارها الدولة مبيّنة ً بالتف�صيل يف مرفق
� أو يف اللوائح التنظيمية امل�صاحبة]؛ �أو
(ب) ُيت�صرف فيها على نحو �آخر وفق ًا ل ِّأي توجيهات من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة].
 -2يف حال الت�صرف يف الأ�سلحة امل�س َّلمة وفق ًا للفقرة ( 1ب) من هذه املادة:
و�سم وفق ًا لـ[املادة  10من القانون النموذجي]؛
ُو�سم الأ�سلح ُة النارية امل�س َّلم ُة بعالم ِة ٍ
(�أ) ت َ
(ب) تحَ تف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املخت�صة] ب�سجل مكتوب لطرائق الت�صرف املتبعة يف
الت�صرف يف تلك الأ�سلحة النارية امل�س َّلمة وفق ًا لـ[املادة  15من القانون النموذجي].
 -3يف ح ��ال الت�ص ��رف يف الذخ�ي�رة امل�س َّلمة وفق ًا للفقرة ( 1ب) من هذه املادة ،تحَ تفظ
[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] ب�سج ��ل مكتوب لطرائ ��ق الت�صرف املتبع ��ة يف الت�صرف يف تلك
الذخرية امل�س َّلمة وفق ًا لـ[املادة  16من القانون النموذجي].

باء -الو�سم
التعليق
ينق�سم هذا اجلزء �إىل ثالثة �أبواب:
ن�صا ُم َع� � ًّدا بحيث يكون مك ِّم ًال لن�ص
(�أ) الب ��اب  1يتعل ��ق بو�س ��م الأ�سلح ��ة النارية ويت�ض َّمن ًّ
القانون النموذجي الذي يتناول ال�شروط الإلزامية (رغم � َّأن الربوتوكول ال يقت�ضي ذلك)؛
(ب) الباب  2يتعلق بو�سم الأجزاء واملك ِّونات ،ويرمي �إىل م�ساعدة الدول التي ترغب يف �إن�شاء
نظام لو�سم الأجزاء واملك ِّونات قبل �أن ت�صبح جزء ًا من �أ�سلحة نارية مجُ َ َّمعة (رغم � َّأن الربوتوكول ال
يقت�ضي ذلك)؛
(ج) الباب  3يتعلق بو�سم الذخرية ،ويرمي �إىل م�ساعدة الدول التي ت َِ�سم الذخري َة على �إن�شاء
نظام لو�سم علب الذخرية (رغم � َّأن الربوتوكول ال يقت�ضي ذلك).

 -1و�سم الأ�سلحة النارية

(�أ) العالمات الأولية

املادة  -20الو�سم وقت االختبار (ال ّدمغ بعالمات)
يكون ك ُّل �سالح ن ��اري م�صنوع يف �إقليم
 -1يكف ��ل ك ُّل �شخ� ��ص ي�صن ��ع �سالح� � ًا ناري� � ًا � ْأن َ
الدولة الوطني قد:
(�أ) اختُرب من ِق َبل [يُدرَج ا�سم خمترب الفح�ص املعتمد]؛
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(ب) ُدم ��غ بعالم ��ة وفق� � ًا لـ[يُدرَج عن ��وان القوانني � أو اللوائح التنظيمية � أو املوا�صفات ذات
ال�صلة بعالمات الدمغ]؛
[قبل بيعه �أو ت�سليمه للم�شرتي] [يف غ�ضون  ...يوم ًا�/أيام بعد ا�ستكمال �صنع ال�سالح الناري].
يكون ك ُّل �سالح ن ��اري م�ستورد �إىل �إقليم
َ -2يكف ��ل ك ُّل �شخ� ��ص ي�ست ��ورد �سالح� � ًا ناري ًا � ْأن َ
الدولة الوطني:
(�أ) قد اختُرب من ِق َبل [يُدرَج ا�سم خمترب الفح�ص املعتمد]؛
(ب) ُدم ��غ بعالم ��ة وفق� � ًا لـ[يُدرَج عن ��وان القوانني � أو اللوائح التنظيمية � أو املوا�صفات ذات
ال�صلة بعالمات الدمغ].
[قبل بيعه �أو ت�سليمه للم�شرتي] [يف غ�ضون  ...يوم ًا�/أيام بعد ا�سترياد ال�سالح الناري].

التعليق
ال يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول و�س � َ�م الأ�سلح ��ة الناري ��ة وقت اختباره ��ا .غري �أنه يتعني على ال ��دول الأطراف
الأع�ضاء يف اللجنة الدولية الدائمة الختبار الأ�سلحة ال�صغرية( )2و�ضع عالمات الدمغ على كل �سالح
ناري مدين اختُرب بنجاح قبل طرحه يف ال�سوق .وينبغي �أن تكون لدى البلدان الأع�ضاء �أ� ً
ت�شريعات
صال
ٌ
ُتل ��زم ب�إج ��راء االختب ��ارات وفق ًا للطرائق واحلدود والإجراءات التي تن�ص عليها اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية .وتتوىل خمتربات الفح�ص املعتمدة �إجراء هذه االختبارات.

(ب) العالمات الإ�ضافية

املادة  -21الو�سم وقت اقتناء الدولة
التخ�ص ِ
ِ
ي�صي)
(الو�سم
يكون ك ُّل �سالح ناري يقتنيه [من �أجل ا�ستخدامه يف �أداء وظائف
َيكفل ك ُّل جهاز حكومي � ْأن َ
اجلهاز العمومية] مو�سوم ًا بعالمات ،بالإ�ضافة �إىل عالمات الو�سم املطلوبة وفق ًا للمواد  7و 8و9
[و 10و ]11من هذا القانون ،ت�سمح بتحديد هوية اجلهاز.

التعليق

امل�صدر :يق�ضي ال�صك الدويل لتمكني الدول من التعرف على الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة غري
امل�شروعة و َت َعقُّبها يف الوقت املنا�سب وبطريقة ُيع َّول عليها(( )3ال�صك الدويل لل َتع ُّقب) (الفقرة ( 8د))
القوات امل�سلحة
ب� ��أن تكف ��ل ال ��دولُ "� ْأن تكون جمي� � ُع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة التي حتوزها
ُ
�وات الأم ��ن احلكومي� � ُة م ��ن �أجل ا�ستخداماته ��ا اخلا�صة  ...مو�سوم ًة على النح ��و الواجب" .كما � َّأن
وق � ُ
دليل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا لأف�ضل املمار�سات ب�ش�أن ال�ضوابط الوطنية على �صنع الأ�سلحة
( )2هن ��اك حالي� � ًا  14دول ��ة ع�ض ��و ًا ،وهي :االحتاد الرو�س ��ي� ،إ�سبانيا� ،أملانيا ،الإمارات العربي ��ة املتحدة� ،إيطاليا ،بلجيكا،
اجلمهورية الت�شيكية� ،سلوفاكيا� ،شيلي ،فرن�سا ،فنلندا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية ،النم�سا ،هنغاريا.
( )3الوثيقة  A/60/88و ،Corr.2املرفق؛ انظر �أي�ض ًا مقرر اجلمعية العامة .519/60
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ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة(( )4الف�صل الثالث ،الباب الثاين (ب) ،ال�صفحة  )6ين�ص على �أنه يجوز
للدول التي ترغب يف تعقُّب �أ�سلحتها بطريقة �أف�ضل النظ ُر يف اعتماد عالمات و�سم منا�سبة تتيح على
إدراج ذلك يف
نح ��و �أو�ض ��ح متيي ��زَ تلك الأ�سلحة ح�سب ا�ستخداماتها .ولع ��ل �صائغي الت�شريعات يودون � َ
املبادئ التوجيهية �أو الأحكام الإدارية بدل الت�شريعات الوطنية.

(ج) طريقة الو�سم

املادة  -22طريقة و�سم الأ�سلحة النارية
ُو�سم جمي ُع الأ�سلحة النارية املو�سوم ِة طبق ًا لهذا الف�صل [عن طريق دمغ �أو نق�ش العالمة
ت َ
ب�شكل دائم على هيكل ال�سالح الناري �أو علبة املغالق] وفق ًا للموا�صفات التقنية املذكورة يف [يُدرَج
ا�س ُم اللوائح التنظيمية امل�صاحبة للقانون � أو املبادئ التوجيهية التي تت�ضمَّن موا�صفات الو�سم].

التعليق

ال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ولُ طريق� � َة الو�سم التي يج ��ب ا�ستخدامها (عدا الإ�شارة �إىل وجوب "دمغ" عالمات
التعطي ��ل عل ��ى الأ�سلحة النارية املعطل ��ة (الفقرة الفرعية (ج) من املادة  9من الربوتوكول)) .وينبغي
َ
ال�شروط التقنية لو�سم الأ�سلحة النارية وكذلك
حتدد
لوائح تنظيمي ًة �أو مبادئَ توجيهي ًة ِّ
للدول �أن ت�ضع َ
إر�شادات اختياري ��ة �أخرى ب�ش�أن طرائق الو�سم
�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة ح�سب االقت�ضاء .وترد �
ٌ
املمكن ��ة يف املب ��ادئ التوجيهي ��ة التقنية ملكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية ب�ش�أن تنفيذ
بروتوكول الأ�سلحة النارية وكذلك يف النميطة  30-05املعنونة "الو�سم وحفظ ال�سجالت" من املعايري
الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية؛ ويف ٍّ
كل من بروتوكول نريوبي ب�ش�أن منع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيف ��ة يف منطق ��ة البح�ي�رات العظمى والق ��رن الأفريقي ومراقبتها واحلد منها ،والربوتوكول املتعلق
مبراقبة الأ�سلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات ال�صلة يف منطقة اجلماعة الإمنائية للجنوب
الأفريقي.

 -2و�سم الأجزاء واملك ِّونات

(�أ) العالمات الأولية

املادة  -23و�سم الأجزاء واملك ِّونات وقت ال�صنع
 -1يقوم ك ُّل �صانع للأجزاء واملك ِّونات بو�سم ِّ
كل جزء �أو مك ِّون �أ�سا�سي �أو رئي�سي بعالمات
وقت �صنعه ،وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة.

التعليق

و�سم الأجزاء واملك ِّونات وقت ال�صنع .ومع ذلك ،من �ش�أن و�سم الأجزاء واملك ِّونات
ال يقت�ضي الربوتوكول َ
� ْأن ي�ساعد على منع االجتار بالأ�سلحة النارية املفككة وعلى مراقبة الإنتاج الحرفي �أو اليدوي.
( )4منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،دليل �أف�ضل املمار�سات  ،...اجلزء الثاين.
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 -2تب�ِّي�نِّ العالم� � ُة املم ِّي ��زة الفري ��د ُة املو�ضوع ُة على كل جزء �أو مك� � ِّون �أ�سا�سي �أو رئي�سي
م�صنوع يف �إقليم الدولة الوطني وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة:
(�أ) � َّأن [يُدرَج ا�سم الدولة] هي بل ُد ال�صنع؛
ا�سم ال�صانع؛
(ب)
َ
والرقم امل�سل�سل.
(ج)
َ

التعليق

نظ ��را لك ��ون الربوتوك ��ول ال يق�ض ��ي بو�سم الأجزاء واملك ِّونات بعالمات ،ف� �� َّإن الأمر يعود للدول لتحديد
و�سم الأجزاء واملك ِّونات بعالمات �أم ال وطبيعة تلك العالمات.
ما �إذا كانت �ستفر�ض على ال�صانعني َ

(ب) العالمات الإ�ضافية

املادة  -24و�سم الأجزاء واملك ِّونات وقت اال�سترياد
و�سم ِّ
َ -1يكف ��ل ك ُّل �شخ� ��ص �أو [جه ��از خدم ��ات عامة] ي�ستورد �أج ��زا ًء ومك ِّو ٍ
كل جزء
نات َ
ومك� � ِّون �أ�سا�س ��ي بعالم ��ات وفق ًا للفقرة  3من هذه املادة [يف غ�ضون  ...يوما�/أيام] من ا�ستريادها
�إىل �إقليم الدولة الوطني.
  -2ال تنطبق الفقرة  1من هذه املادة على:
ٍ
(�أ)
جزء �أو مك ِّون ُي�ستورد م�ؤقَّت ًا [من �أجل �أغرا�ض م�شروعة ميكن التحقُّق منها]؛ �أو
ٍ
�شخ�ص ب�صورة �أولية من �إقليم الدولة الوطني واحتفظ ذلك
جزء �أو مك ِّون �ص َّدره
(ب)
ٌ
ال�شخ�ص مبلكية اجلزء �أو املك ّون خالل وجود اجلزء �أو املك ِّون خارج ذلك الإقليم؛
ُ
(ج) ج � ٍ
�زء �أو مك� � ّون �ص� � َّدره جه ��ا ُز خدمات عامة ب�ص ��ورة �أولية من �إقليم الدولة الوطني
وبقي يف حوزة ذلك اجلهاز خالل وجود اجلزء �أو املك ّون خارج ذلك الإقليم؛
(د) [� أ ِّي ا�ستثناءات � أخرى].
 -3تب�ِّي�نِّ العالم� � ُة املم ِّي ��زة الفريد ُة املو�ضوع ُة على كل ج ��زء ومك ّون �أ�سا�سي م�ستورد �إىل
�إقليم الدولة الوطني وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة:
(�أ) � َّأن [يُدرَج ا�سم الدولة] هي بل ُد اال�سترياد؛
(ب) �سن َة اال�سترياد؛
(ج) [� أمورا ً � أخرى].

التعليق

نظ ��ر ًا لك ��ون الربوتوك ��ول ال يق�ض ��ي بو�سم الأجزاء واملك ِّونات بعالمات ،ف� �� َّإن الأمر يعود للدول لتحديد
و�سم الأجزاء واملك ِّونات بعالمات وقت اال�سترياد �أم ال وطبيعة تلك العالمات.
ما �إذا كانت �ستفر�ض َ
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(ج) طريقة الو�سم

املادة  -25طريقة و�سم الأجزاء واملك ِّونات
ُو�سم جمي ُع الأجزاء واملك ِّونات [غري املج َّمعة] املو�سوم ِة طبق ًا لهذا الف�صل [عن طريق دمغ
ت َ
ً
�أو نق� ��ش العالم ��ة ب�ش ��كل دائم على هيكل ال�سالح الناري �أو علبة املغالق] وفقا للموا�صفات التقنية
املذك ��ورة يف [ي ُ��درَج عن ��وا ُن اللوائح التنظيمية امل�صاحبة للقانون � أو املبادئ التوجيهية التي تت�ضمَّن
موا�صفات الو�سم].

التعليق
ال يح � ِّ�دد الربوتوك ��ول طريق ��ة الو�سم التي يج ��ب ا�ستخدامها (عدا الإ�شارة �إىل وجوب "دمغ" عالمات
التعطي ��ل عل ��ى الأ�سلح ��ة النارية املعطلة (الفقرة الفرعية (ج) من املادة  9من الربوتوكول)) .وينبغي
حتدد ال�شروط التقني ��ة لو�سم الأجزاء
لل ��دول الأع�ض ��اء �أن ت�ض ��ع لوائ ��ح تنظيمي ��ة �أو مبادئ توجيهي ��ة ِّ
واملك ِّون ��ات بعالم ��ات حيثم ��ا كان ��ت ت�ش�ت�رط و�سم الأج ��زاء واملك ِّونات غري املج َّمعة ب�ش ��كل منف�صل عن
الأ�سلحة النارية املج َّمعة.

 -3و�سم الذخرية

(�أ) العالمات الأولية

املادة  -26و�سم الذخرية وقت ال�صنع
 -1يقوم ك ُّل �شخ�ص َي�صنع ذخري ًة بو�سم ِّ
ٍ
بعالمات وقت �صن ِعها ،وفق ًا
كل قطع الذخرية
للفقرتني  2و 3من هذه املادة.

التعليق

ال يق�ض ��ي الربوتوك ��ول بو�س ��م الذخ�ي�رة بعالمات وقت ال�صنع .ورغم ذل ��ك ،ت�شرتط بع�ض الدول و�سم
الذخ�ي�رة �أو بع� ��ض �أن ��واع الذخ�ي�رة بعالمات وقت ال�صنع .وقد ت� ��ؤدي التطورات التقنية يف هذا املجال
�إىل تعزيز قدرة ال�صانعني على و�سم الذخرية يف امل�ستقبل.
وو�س ��م الذخ�ي�رة لي� ��س الزم ��ا مبقت�ض ��ى اتفاقي ��ة اجلماع ��ة االقت�صادي ��ة ل ��دول غ ��رب �أفريقيا
(الإيكوا�س) ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد الأخرى ذات ال�صلة (الفقرة
 3من املادة  )18التي تن�ص على ما يلي:
بلد و�سن َة
"(�أ) تت�ض َّم ��ن عالم ��ات الو�س ��م الرق � َ�م الفريد للمجموعة وهوي َة ال�صان ��ع وكذلك َ
ال�صنع .كما ينبغي �إدراج معلومات خا�صة بهوية امل�شرتي وبلد املق�صد �إذا كانت معروفة وقت ال�صنع.
ويجب �أن ترد هذه التفا�صيل مرة واحدة على الأقل فوق الغالف (اخلراطي�ش مثال) الذي يحتوي على
البارود �أو ال�سائل امل�ستعمل يف الذخرية �أو املادة املتفجرة .ويكون الو�سم بعالمات �أبجدية ورقمية؛

"(ب)

تت�ض َّمن �أ�صغر علبة من الذخرية املعلومات الواردة يف الفقرة �( 3أ)".
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 -2تبينِّ العالم ُة املم ِّيزة املو�ضوع ُة على الذخرية امل�صنوعة يف �إقليم الدولة الوطني وفق ًا
للفقرة  1من هذه املادة:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

الفريد؛
رقم املجموعة
َ
َ
ا�سم ال�صانع؛
َ
� َّأن [ ُيد َرج ا�سم الدولة] هي بل ُد ال�صنع؛
�سن َة ال�صنع.

َ -3ي�ضع ك ُّل �شخ�ص ي�صنع ذخري ًة رمز ًا على ِّ
كل علبة حتتوي على الذخرية ،يبينِّ :

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)

حجم] الذخرية؛
عيا َر [�أو َ
الفريد؛
رقم املجموعة
َ
َ
ا�سم ال�صانع؛
َ
� َّأن [ ُيد َرج ا�سم الدولة] هي بل ُد ال�صنع؛
�سن َة ال�صنع.

التعليق

ين�ص توجيه اجلماعة الأوروبية ( 2008/51/ECالفقرة  2من املادة  4املنقحة) على ما يلي:
والرقم
ا�سم ال�صانع
َ
و�سم � ِّأي تغليف �أويل للذخرية الكاملة بعالمات تبينِّ َ
"تكفل الدولُ الأع�ضاء َ
املم ِّيز للمجموعة والعيا َر ونو َع الذخرية".

(ب) العالمات الإ�ضافية

املادة  -27و�سم الذخرية وقت اال�سترياد
و�سم ِّ
كل قطع الذخرية
 -1يكف ��ل ك ُّل �شخ� ��ص [�أو جه ��از خدمات عامة] ي�ستورد ذخ�ي�ر ًة َ
وفق ًا للفقرة  3من هذه املادة يف غ�ضون [ ]...يوم ًا�/أيام من ا�ستريادها �إىل �إقليم الدولة الوطني.
  -2ال تنطبق الفقرة  1من هذه املادة على:
(�أ) ذخرية ت�ستورد م�ؤقَّت ًا [من �أجل �أغرا�ض م�شروعة ميكن التحقُّق منها]؛ �أو
(ب) ذخ�ي�ر ٍة �ص َّدره ��ا �شخ� ٌ��ص ب�ص ��ورة �أولية من �إقليم الدول ��ة الوطني �إذا احتفظ ذلك
ال�شخ�ص مبلكية الذخرية خالل وجودها خارج ذلك الإقليم؛ �أو
(ج) ذخ�ي�ر ٍة �ص َّدره ��ا جه ��ا ُز خدمات عامة ب�صورة �أولية من �إقليم الدولة الوطني وبقيت
يف حوزة ذلك اجلهاز خالل وجود الذخرية خارج ذلك الإقليم؛
(د) [ا�ستثناءات �أخرى].
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 -3تب�ِّي�نِّ العالم� � ُة املم ِّي ��زة املو�ضوع� � ُة على [عل ��ب] الذخرية امل�ستوردة م ��ن �إقليم الدولة
و�سم الذخرية �أو علب الذخرية
الوطن ��ي وفق� � ًا للفق ��رة  1م ��ن هذه املادة [�إذا كانت دولتكم ت�شرتط َ
وقت اال�سترياد ،تُد َرج هنا تفا�صي ُل مقت�ضيات الو�سم].

التعليق
و�سم الذخرية امل�ستوردة.
ال ي�شرتط الربوتوكول َ

(ج) طريقة الو�سم

املادة  -28طريقة و�سم الذخرية
ُو�س ��م ك ُّل قط ��ع الذخ�ي�رة املو�سوم ��ة مبقت�ضى هذا الف�ص ��ل [بو�ضع عالمة دقيقة دائمة على
ت َ
ً
ر�أ�س كلِّ خرطو�شة] وفقا للموا�صفات التقنية املن�صو�ص عليها يف [يُدرَج عنوان اللوائح التنظيمية
امل�صاحبة للقانون �أو املبادئ التوجيهية التي تت�ض َّمن موا�صفات الو�سم].

التعليق
حتدد املقت�ضيات التقنية لو�سم الذخرية �إذا
ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ض ��ع لوائ ��ح تنظيمية �أو مبادئ توجيهية ِّ
كانت ت�شرتط و�س َمها.

جيم -حفظ ال�سجالت
التعليق
أحكام الإلزامية املتعلقة بحفظ ال�سجالت يف الربوتوكول .وميكن �أن يرد
تك ّمل هذه ال ُ
أحكام املقرتحة ال َ
العديد من هذه الأحكام يف اللوائح التنظيمية �أو الت�شريعات الثانوية امل�صاحبة للقانون.

� -1سجالت ال�صفقات

املادة  -29املعلومات املتعلقة بال�صفقات الداخلية
حتتفظ/يحتف ��ظ [ ُي ��د َرج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] [ك ُّل �صانع مرخ�ص له] ب�سجل لكل �صفقة
يف �سجل لل�صفقات يت�ض َّمن املعلومات التالية:
(�أ)
ا�سم املنقول �إليه؛
َ
عنوان املنقول �إليه؛
(ب)
َ
(ج) تاريخَ ال�صفقة؛
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(د) كمي َة الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية املنقولة؛
(ﻫ) عالم � ِ
�ات الو�س ��م املو�ضوع� � َة عل ��ى كل �سالح ن ��اري [و�أجزائه ومك ِّونات ��ه �أو الذخرية]
منقول/املنقولة؛
(و) طرا َز ِّ
ومنوذجه ورق َمه امل�سل�سل وعيا َره؛
كل �سالح ناري منقول
َ
(ز) تفا�صي � َ�ل رق ��م الرتخي� ��ص �أو تفا�صي � َ�ل � ِّأي دليل �آخر على ال�صالحية املخولة للمنقول
�إليه بت�س ّلم الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية؛
(ح) اال�ستخدام املتوخى للأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية (ما� إذا كانت
موجه ًة للت�صدير �أو لال�ستخدام الداخلي مث ًال)؛
[(ط) معلومات �أخرى ،مثل ب�صمات �أ�صابع املنقول �إليه ،وع ِّينة بالي�ستية لل�سالح].

التعليق
رغ ��م � َّأن الربوتوك ��ول ال ي�ش�ت�رط حفظ �سجل جلمي ��ع ال�صفقات اخلا�صة ببيع و�شراء الأ�سلحة وكذلك،
حيثما �أمكن� ،أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية ،فمن �ش�أن ذلك تي�سري اقتفاء �أثرها.
وين� ��ص توجي ��ه املجل� ��س الأوروبي رق ��م  91/477/EECب�ش�أن مراقبة اقتن ��اء الأ�سلحة وحيازتها
(امل ��ادة  )4عل ��ى وج ��وب �إلزام التجار (مب ��ن فيهم ال�صانعون ح�سب تعريف هذه العبارة) العاملني يف
�إقلي ��م دول ��ة ع�ض ��و بحفظ �سج ��ل بالأ�سلحة النارية امل�ست َلمة واملت�ص َّرف فيه ��ا ،مبا يف ذلك "التفا�صيل
الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا ال�سماح بالتعرف عل ��ى ماهية ال�سالح ،ال �سيما نوعه وطرازه ومنوذجه وعياره ورقمه
امل�سل�سل و�أ�سماء وعناوين مو ّرد ال�سالح ومقتنيه".
وتُلزم معاهد ُة جتارة الأ�سلحة الدولَ الأطراف بحفظ �سجالت وطنية تت�ض َّمن ما �أ�صدرته من
تراخي�ص ت�صدير الأ�سلحة التقليدية �أو عمليات ت�صديرها الفعلية (الفقرة  1من املادة :)12
ِ
ُ�شجع فقط (� ْأي ال تُلزَ م بذلك) على ت�ضمني تلك ال�سجالت الأ�سلح َة التقليدية التي
َّ
لكن الدول ت َّ
ا�ستوردتها وال�شحنات العابرة من تلك الأ�سلحة وكمي َة تلك الأ�سلحة التي انطوت عليها عمليات النقل
الدويل امل�أذون بها وقيمتها وطرازها/نوعها.

املادة  -30املعلومات املتعلقة بال�صادرات
بالإ�ضاف ��ة �إىل املعلوم ��ات امل�سجل ��ة وفق� � ًا لـ[املادت�ي�ن ( 11جتدي ��د ترخي� ��ص ال�صان ��ع) و12
(متدي ��د العم ��ل بالرتخي� ��ص خالل النظر يف طلب جتديده) من املرف ��ق] ،حتتفظ/يحتفظ [يُدرَج
م�صدر مرخ�ص ل ��ه ،ح�سب االقت�ضاء] ب�سجالت جلميع
ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة] [ك ُّل م�ستورد �أو ِّ
الأ�صناف امل�ص ّدرة مبقت�ضى ترخي�ص ُمنح طبق ًا لهذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ) تواريخُ جميع ال�صفقات؛
(ب) ن�سخ� � ٌة م ��ن �إذن �أو ترخي� ��ص اال�ست�ي�راد �أو � ِّأي وثيقة ر�سمية �أخرى تكون مبثابة �إذن
ا�سترياد ،مبا يف ذلك تفا�صيل عن بلد الإ�صدار وتاريخ الإ�صدار ومدة ال�صالحية وهوية اجلهة التي
�أ�صدرت الإذن واملتلقي النهائي للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية وكميتها؛
(ج) ن�س ٌخ من �أذون العبور (ح�سب االقت�ضاء)؛
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ورقم الهاتف والفاك�س لديه ،وا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أو املمثل
ا�سم امل�ص ّدر وعنوا ُنه ُ
(د) ُ
عندما يتعلق الأمر بهيئة جتارية ،والتوقيع والرتخي�ص ورقم الت�سجيل ،يف حال توافر هذه املعلومات
(مبا يف ذلك تاريخ انق�ضاء ال�صالحية)؛
(ﻫ) م�ص ��د ُر الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ،مبا يف ذلك اال�سم
والعنوان ورقم الهاتف؛
ا�سم ال�صانع وعنوا ُنه وبلد �صنع الأ�صناف قيد النظر؛
(و) ُ
ا�سم امل�ستورد وعنوا ُنه؛
(ز) ُ
(ح) و�صفٌ للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية املعدة للت�صدير ،مبا
يف ذلك (ح�سب االقت�ضاء) عيار الأ�صناف وحجمها ومنوذجها وكميتها وقيمتها و�أرقامها امل�سل�سلة؛
ا�سم امل�ستخدم النهائي وعنوا ُنه؛
(ط) ُ
�وان � ِّأي ط ��رف آ�خ ��ر م�ش ��ارك يف ال�صفقة [مبا يف ذل ��ك ،ح�سب االقت�ضاء،
(ي) ا�س � ُ�م وعن � ُ
ا�سم � ِّأي �سم�سار م�شارك يف ال�صفقة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم ت�سجيله ،ون�سخة طبق الأ�صل من
ترخي�ص ال�سم�سار الذي ي�أذن له بامل�شاركة يف ال�صفقة]؛
(ك) �شهاد ُة امل�ستخدم النهائي بال�شكل املن�صو�ص عليه يف [املادة �( 61شهادات امل�ستخدمني
النهائي�ي�ن) يف املرف ��ق الأول] [مب ��ا يف ذل ��ك اال�ستخ ��دام النهائي للأ�سلحة الناري ��ة و�/أو �أجزائها
ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ووجهتها]؛
[(ل) تفا�صي ُل امل�سار الذي �ستتبعه الأ�صناف ،مبا يف ذلك الوجهة واال�ستخدام /امل�ستخدم
النهائ ��ي وبل ��دان العب ��ور و�إع ��ادة ال�شحن وموانئ الدخول واخل ��روج و� ُّأي معلومات �أخرى ذات �صلة
بامل�سار؛]
ترتيبات التخزينِ والنقلِ الآمنني،
[(م) تفا�صي ُل عن ترتيبات ال�سالمة والأمن ،مبا يف ذلك
ُ
التي حتول دون وقوع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية يف حوزة �أ�شخا�ص �أو كيانات
غري م�أذون لهم �أو لها؛]
[(ن) تفا�صي ُل املعامالت امل�صرفية والت�أمينية اخلا�صة بال�صفقة؛]
(�س) � ُّأي معلومات �أخرى تقت�ضيها ا�ستمار ُة طلب الرتخي�ص.

املادة  -31املعلومات املتعلقة بالواردات
تراخي�ص ال�صانع) و( 12متديد
بالإ�ضافة �إىل املعلومات امل�سجلة وفق ًا لـ[املادتني ( 11جتديد
ِ
العمل بالرتخي�ص خالل النظر يف طلب جتديده) من املرفق] ،حتتفظ/يحتفظ [يُدرَج ا�سم ال�سلطة
املرخِّ �صة] [ك ُّل م�ستورد مرخ�ص له] ب�سجالت جلميع الأ�صناف امل�ستوردة مبقت�ضى ترخي�ص ُمنح
طبق ًا لهذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ) ا�س � ُ�م امل�ست ��ورد وعنوان ��ه ورق ��م هاتفه و[رقم الت�سجيل� ،إن وج ��د (مبا يف ذلك تاريخ
انتهاء مدة ال�صالحية)]؛
(ب) البل ُد الذي ا�ستوردت (�ست�ستورد) منه ال ُ
م�صدر الأ�سلحة النارية
أ�صناف [مبا يف ذلك ْ
و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ،مبا يف ذلك اال�سم والعنوان ورقم الهاتف]؛
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(ج) تواريخُ جميع ال�صفقات؛
أجنبي للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها
(د) ا�س � ُ�م وعن � ُ
�وان ورق � ُ�م هاتف البائ ِع ال ِّ
و�/أو الذخرية ،و ُم َ�ص ِّدرِها؛
(ﻫ) و�صفٌ للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ،مبا يف ذلك (ح�سب
االقت�ضاء) عيار الأ�صناف وحجمها ومنوذجها وكميتها وقيمتها و�أرقامها امل�سل�سلة؛
ِ
امل�ستخدم النهائ ��ي وعنوانه (� ْإن كان خمتلف ًا
(و) الغر� �ُ�ض املح ��دد م ��ن اال�ست�ي�راد وا�سم
عن امل�ستورد)؛
[(ز) تفا�صي ُل امل�سار الذي �ستتبعه الأ�صناف ،مبا يف ذلك الوجهة واال�ستخدام /امل�ستخدم
النهائ ��ي وبل ��دان العب ��ور و�إعادة ال�شحن العابر وموانئ الدخول واخلروج و� ُّأي معلومات �أخرى ذات
ال�صلة بامل�سار؛]
ا�سم
(ح)
وعنوان � ِّأي طرف �آخر م�شارك يف ال�صفقة [مبا يف ذلك ،ح�سب االقت�ضاء ،ا�سم
ُ
ُ
� ِّأي �سم�سار م�شارك يف ال�صفقة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم ت�سجيله ك�سم�سار ،ون�سخة طبق الأ�صل
من ترخي�ص ال�سم�سار الذي ي�أذن له بامل�شاركة يف ال�صفقة]؛
(ط) � ُّأي معلومات �أخرى تقت�ضيها ا�ستمار ُة طلب الرتخي�ص.

املادة  -32املعلومات املتعلقة ب�أن�شطة ال�سم�سرة
بالإ�ضافة �إىل املعلومات امل�سجلة وفق ًا لـ[املادتني ( 11جتديد ترخي�ص ال�صانع) و( 12متديد
العم ��ل بالرتخي� ��ص خ�ل�ال النظر يف طلب جتديده) يف املرفق الأول] ،حتتفظ/يحتفظ [يُدرَج ا�سم
ال�سلطة املرخِّ �صة] [ك ُّل �سم�سار مرخ�ص له ،ح�سب االقت�ضاء] ب�سجالت جلميع ال�صفقات املنجزة
مبقت�ضى ترخي�ص �سم�سرة ُمنح طبق ًا لهذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ) هوي ُة ال�سم�سار ،مبا يف ذلك عنوان ومقر ال�شركة وال�شخ�ص امل�س�ؤول داخل ال�شركة
وموظف االت�صال؛
َ
تفا�صيل حمدد ًة عن م�شرتي ال�سلع
(ب) ن�سخ ٌة من العقد املوقع �أو م�شروع العقد ،تت�ض َّمن
ومنوذج وكمية وقيمة الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية امل�شمولة برتخي�ص ال�سم�سرة
املعتزم احل�صول عليه؛
(ج) تواريخُ ال�صفقات؛
ا�سم
م�ص ��د ُر الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�/أو �أجزائه ��ا ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ،مبا يف ذلك ُ
[(د) ْ
ال�شخ� ِ��ص املعن � ِّ�ي وعنوا ُن ��ه ورق � ُ�م هاتف ��ه والفاك�س اخلا�ص به ورم ُز ِ
بلد �إقام ِت ��ه وجن�سيتُه �إذا تعلق
ال�شخ�ص امل�س�ؤولِ �أو املمثلِ �إذا تعلق الأمر بهيئة جتارية �أو حكومة ،والتوقي ُع؛]
وا�سم
ِ
الأمر بفردُ ،
ا�سم �صانع الأ�صناف قيد النظر وبلد ال�صنع؛]
[(ﻫ) ُ
[(و) التفا�صي ُل التقنية الدقيقة للأ�صناف؛]
�دام النهائي والوجهة
(ز) ن�سخ� � ٌة معتم ��د ٌة م ��ن �شه ��ادة امل�ستخ ��دم النهائ ��ي نّ
تبي اال�ستخ � َ
النهائي ��ة للأ�صن ��اف بالطريق ��ة املن�صو�ص عليها يف [املادة �( 61شه ��ادات امل�ستخدمني النهائيني)
يف املرفق الأول]؛

 124قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

[(ح) ن�سخ� � ٌة م ��ن �شه ��ادة �أو ترخي�ص اال�سترياد ،مبا يف ذلك بلد الإ�صدار وتاريخه وهوية
اجله ��ة الت ��ي �أ�ص ��درت الإذن والكمي ��ة املرخ� ��ص با�ستريادها م ��ن الأ�سلحة الناري ��ة و�/أو �أجزائها
ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية؛]
[(ط) تفا�صي ُل كامل ٌة عن ترتيبات ال�سالمة والأمن ،مبا يف ذلك
ترتيبات التخزينِ والنقلِ
ُ
الآمن�ي�ن ،الت ��ي حت ��ول دون وق ��وع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية يف حوزة �أ�شخا�ص
�أو كيانات غري م�أذون لهم �أو لها؛]
ُ
تفا�صيل كامل ٌة عن جميع الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك الرتتيبات املالية/الت�أمينية؛
(ي)
(ك) ا�س � ُ�م الدول ��ة الت ��ي �ست�ست ��و َرد منها املعدات والدولة الت ��ي �ست�ص َّدر �إليها ،حتى لو مل
تنقل عرب [يُدرَج ا�سم الدولة]؛
[(ل) معلومات �أخرى].

� -2سجالت ال�صنع والت�صرف

املادة  -33املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة النارية ،و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخرية ،املُد َّمرة
حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�صة] ب�سجالت لكل �سالح ن ��اري �أو هيكل مد َّمر �أو كتلة
مغالق �أو ذخرية مد َّمرة وفق ًا للف�صل الثالث ع�شر من القانون ،مبا يف ذلك املعلومات التالية:

(�أ)
(ب)
(ج)
[(د)
(ﻫ)
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5
‘’6
(و)
‘’1
‘’2
‘’3
(ز)

طريق ُة التدمري؛
تاريخُ التدمري؛
�سبب التدمري؛
ُ
معلومات �أخرى؛]
ُ
ال�صنف املد َّمر �سالح ًا ناري ًا ،و�صفٌ لكل �سالح ناري مد َّمر مبا يف ذلك:
�إذا كان
الطرازُ؛
النموذج؛
ُ
العيا ُر؛
ا�سم ال�صانع؛
ُ
الرقم امل�سل�سل؛
ُ
جمي ُع العالمات؛
ُ
ال�صنف املد َّمر جزء ًا �أو مك ِّون ًا ،و�صفٌ لكل جزء �أو مك ِّون مد َّمر مبا يف ذلك:
�إذا كان
نو ُع اجلزء �أو املك ِّون؛
ا�سم ال�صانع؛
ُ
جمي ُع العالمات؛
ال�صنف املد َّمر ذخريةً ،و�صفٌ ِّ
ُ
لكل قطع الذخرية املد َّمرة ،مبا يف ذلك:
�إذا كان
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نو ُع الذخرية؛
رقم املجموعة؛
ُ
ا�سم ال�صانع؛
ُ
جمي ُع العالمات؛
معلومات �أخرى].

التعليق

ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ولُ َ
حفظ �سج�ل�ات بخ�صو�ص الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية التي
تُ�ص ��ا َدر وتُد َّم ��ر .غ�ي�ر � َّأن ت�سجي ��ل �أن�شط ��ة التدم�ي�ر ي�ساعد عل ��ى �ضمان عدم ت ��داول الأ�سلحة النارية
و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة امل�صنوعة واملتّجر بها ب�صورة غري م�شروعة (وفق ًا ملقت�ضيات املادة 6
من الربوتوكول).

 -3املتطلبات الإدارية

املادة  -34املعلومات املتعلقة باملرخَّ �ص لهم
 -1حتتفظ [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] ب�سجالت للمعلومات املتعلقة ب� ِّأي �شخ�ص حامل

ٍ
�صنع �أو
يخ�ص الأ�سلح َة النارية و�أجزاءها ومك ِّوناتها �أو
ِ
لرتخي�ص [ ٍ
ا�سترياد �أو ت�صديرٍ �أو �سم�سرة] ُّ
الذخريةَ�َ ،ص َد َر مبوجب هذا القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ)
ا�سم املرخَّ �ص له؛
ُ
(ب) تاريخُ ميالد املرخَّ �ص له؛
عنوان حمل �إقامة املرخَّ �ص له؛
(ج)
ُ
(د) �صور ٌة فوتوغرافي ٌة حديث ٌة:
الرتخي�ص ل�شخ�ص طبيعي؛ �أو
ال�شخ�ص يف حال َ�ص َد َر
‘ ’1لذلك
ِ
ُ
الرتخي�ص لهيئة اعتبارية؛
لل�شخ�ص امل�س�ؤول يف حال َ�ص َد َر
ِ
ُ
‘’2
ب�صمات �أ�صابع:
(ﻫ)
ُ
الرتخي�ص ل�شخ�ص طبيعي؛ �أو
ال�شخ�ص يف حال َ�ص َد َر
‘ ’1ذلك
ِ
ُ
الرتخي�ص لهيئة اعتبارية؛
ال�شخ�ص امل�س�ؤول يف حال َ�ص َد َر
ِ
ُ
‘’2
[(و) معلومات �أخرى].
 -2حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] ب�سجالت للمعلوم ��ات املتعلقة بتفا�صيل كل
ترخي�ص َ�ص َد َر مبوجب القانون ،مبا يف ذلك:
(�أ)
مكان وتاريخ �إ�صدار الرتخي�ص؛
ُ
(ب) تاريخُ انتهاء �صالحية الرتخي�ص؛
(ج) تاريخُ التجديد(ات) (عند االقت�ضاء)؛
(د) تاريخُ التعليق (عند االقت�ضاء)؛
(ﻫ) تاريخُ الإلغاء (عند االقت�ضاء)؛
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ُ
الن�شاط املرخَّ �ص به؛
(و)
العنوان املادي الذي توجد فيه مباين امل�ؤ�س�سة التجارية التي ينطبق عليها الرتخي�ص؛
(ز)
ُ
(ح) موج� � ٌز ل�ش ��روط التخزي ��ن الت ��ي تنطب ��ق عل ��ى الرتخي�ص وال ��واردة يف [يُدرَج ُمرف ٌق
التخزين
يبينِّ بالتف�صيل �شروط التخزين �أو ا�سم اللوائح الفرعية �أو التنظيمية الأخرى التي تحَ ْ ُكم
َ
الآمن وقت ال�صنع]؛
(ط) � ُّأي قيود قد تنطبق على الرتخي�ص؛
(ي) � ُّأي �شروط قد تنطبق على الرتخي�ص.

املادة  -35املعلومات امل�ستقاة من عمليات التفتي�ش
حتتف ��ظ [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] ب�سجالت للمعلومات امل�ستقاة من عمليات التفتي�ش
التي تجُ رى مبقت�ضى هذا القانون.

التعليق

حيثم ��ا تق ��ع عل ��ى جه � ٍ
�ات فاعلة غري حكومية امل�س�ؤولي ُة الأوىل عن حف ��ظ ال�سجالت ،يتعني على الدولة
االحتف ��اظ ب�سج�ل�ات للمعلوم ��ات امل�ستقاة من طلبات الرتخي� ��ص وعمليات التفتي�ش (انظر املادتني 34
(املعلومات املتعلقة باملرخَّ �ص لهم) و( 35املعلومات امل�ستقاة من عمليات التفتي�ش) يف املرفق الأول).

املادة � -36شكل ال�سجالت

اخليار 1
جمي ُع ال�سجالت التي تحُ فظ وفق ًا لهذا القانون/الباب ت ُكون يف �شكل �إلكرتوين.
اخليار 2
جمي� � ُع ال�سج�ل�ات الت ��ي تحُ ف ��ظ وفق ًا لهذا [القانون/الباب] ت ُك ��ون يف �شكل �إلكرتوين �أو على
نح ��و يتي ��ح ال ��ر َّد ب�سرعة على طلبات امل�ساعدة يف اقتفاء �أث ��ر الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخرية.
التعليق
جاء يف الفقرة  124من الدليل الت�شريعي ما يلي:
"لي� ��س هن ��اك �إل ��زام بحو�سبة ال�سجالت ،لكن اللجوء �إىل �أمتتة حفظ ال�سجالت ،حيثما �أمكن،
ي�ساعد الدول يف الوفاء بالتزاماتها باال�ستجابة ال�سريعة لطلبات اقتفاء الأثر".
وق ��د أُ�درج اخلي ��ار  2م ��ن ب ��اب االع�ت�راف ب�أن ��ه قد يك ��ون من ال�صعب على بع� ��ض الدول حفظ
ال�سج�ل�ات ب�ش ��كل م ؤ�مت ��ت ،و�إن كان من الأف�ضل اتباع ه ��ذه الطريقة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة
.)124
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املادة �  -37إمكانية االطالع على ال�سجالت
حفظ ِ�سجِ لٍ �أو ب� ْأن َي َ
يق ��وم ك ُّل �شخ� ٍ��ص ُم ْل ��زَ ٍم ب� �� ْأن َيكفُل َ
حفظ ِ�سجِ ًال مبقت�ضى هذا الف�صل،
بناء على طلب من موظفي �إنفاذ القانون ،مبا يلي:
(�أ) تقدمي ال�سجل �إىل ذلك املوظف وال�سماح لذلك املوظف بفح�ص � ِّأي معلومات م�سجلة
فيه و�إعداد ن�سخ منها؛
(ب) ال�سماح لذلك املوظف بتفتي�ش جميع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية
املوجودة يف حوزة ذلك ال�شخ�ص؛
(ج) تزوي ��د ذل ��ك املوظ ��ف ب� �� ِّأي معلومات يف حوزة ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق ب� ِّأي �أ�سلحة
نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو ذخرية ُ�صنعت �أو ا�شترُ يت �أو ا�ستُلمت مبوجب ال�صالحية التي يكفلها
ال�شخ�ص �أو َنقَلها �أو
ترخي� ُ��ص ذل ��ك ال�شخ� ��ص� ،أو توج ��د يف ح ��وزة ذلك ال�شخ�ص �أو باعها ذل ��ك
ُ
ترخي�ص.
�أَ ْ�ص َلحها مبوجب ال�صالحية التي يكفلها
ٌ

التعليق
ال ين�ص الربوتوكول على �ضرورة �أن تكفل الدولُ �إمكاني َة اطالعها على ال�سجالت التي يحتفظ بها حاملو
الرتاخي�ص .لكن من �أجل اال�ستجابة لطلبات التعقُّب و�ضمان االمتثال اللتزامات حفظ ال�سجالت ،من
ِ
ال�ضروري �أن تكون لدى ال�سلطة املعنية �صالحي ُة االطالع على ال�سجالت .ويكت�سي ذلك �أهمية خا�صة
حيثم ��ا كان ��ت الدول ��ة نف�سه ��ا ال حتتفظ ب�سجالت يف موقع مركزي ،بل ت�شرتط بدل ذلك على الكيانات
َ
االحتفاظ بال�سجالت وفق ًا ملقت�ضيات الربوتوكول.
امل�أذون لها والأ�شخا�ص امل�أذون لهم
وي�شري دليل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا لأف�ضل املمار�سات ب�ش�أن و�سم الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة وحفظ �سجالتها واقتفاء �أثرها (الباب الرابع ،ال�صفحة � )8إىل � َّأن جميع املعلومات
الت ��ي يحتف ��ظ به ��ا ال�صانعون وامل�ستوردون وغريهم مبقت�ضى نظام حفظ ال�سجالت الذي ت�ضعه الدولة
"تتاح لل�سلطات الوطنية املخت�صة �إذا كان القانون الوطني يقت�ضي ذلك".
وت�ش�ي�ر "الت�شريع ��ات النموذجي ��ة ملنظمة الدول الأمريكية وتعليقاتها فيما يخ�ص تعزيز �ضوابط
املراقب ��ة املعم ��ول به ��ا يف مراك ��ز ت�صدير الأ�سلح ��ة النارية والذخائر واملتفج ��رات واملواد الأخرى ذات
ال�صل ��ة" �إىل �أن ��ه ،حيثم ��ا يتع�ي�ن على ال�صانعني حفظ �سجالت جلمي ��ع املنتجات امل�صنوعة واملعرو�ضة
للمتاج ��رة" ،يتع�ي�ن �إتاح ��ة تل ��ك ال�سجالت للمفت�شني احلكوميني وحتديثها دوري� � ًا ،على الأقل كل ثالثة
�أ�شهر" (التعليق على املادة .)5
كما �أ�شار فريق اخلرباء احلكوميني يف تقريره عن امل�شاكل النا�شئة عن تكدي�س فائ�ض خمزونات
الذخ�ي�رة التقليدي ��ة (الفق ��رة  31م ��ن الوثيق ��ة � ،)A/63/182إىل �أنه ،يف �إطار نظ ��م التفتي�ش الالزمة
ل�ضم ��ان �سالم ��ة الذخ�ي�رة املوجودة يف املخزونات الوطنية و�إمكانية التعويل عليها وفعاليتها الت�شغيلية،
من ال�ضروري �إتاحة "�إمكانية االطالع على ال�سجالت الأ�صلية املحفوظة لدى اجلهة امل�صنعة للذخرية
املعني ��ة" .وه ��و م ��ا يعن ��ي �ضرورة �إلزام �صانعي الذخرية باالحتف ��اظ بتلك ال�سجالت وبتمكني املفت�شني
من االطالع عليها.
كم ��ا ينبغ ��ي مراع ��اة الأمثل ��ة عن الأح ��كام القائمة داخل �إط ��ار االحتاد الأوروب ��ي (مثل الئحة
جمل� ��س االحت ��اد الأوروب ��ي  2009/428التي �أن�ش� ��أت نظام ًا تابع ًا للجماع ��ة الأوروبية خمت�ص ًا مبراقبة
�ص ��ادرات امل ��واد ذات اال�ستخ ��دام امل ��زدوج ونقله ��ا وال�سم�س ��رة فيها وعبورها؛ وكذل ��ك الئحة الربملان
الأوروب ��ي وجمل� ��س االحت ��اد الأوروب ��ي  2012/258ب�ش� ��أن تنفيذ املادة  10م ��ن بروتوكول مكافحة �صنع
املكمل التفاقية
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومكوناته ��ا والذخرية واالجتار بها ب�صورة غ�ي�ر م�شروعةِّ ،
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
تراخي�ص ت�صدير الأ�سلحة النارية
املنظمة عرب الوطنية ،وب�ش�أن �إن�شاء
ِ
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و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة وو�ضع تدابري ال�سترياده ��ا وعبورها .وتحُ قِّق تلك الالئح ُة التوافقَ بني
ِ
ت�شريعات االحتاد واملادة  10من بروتوكول الأ�سلحة النارية؛ كما تن�ص على احلاجة �إىل اتخاذ التدابري
الالزمة واملنا�سبة لتمكني ال�سلطات الوطنية املخت�صة من�( :أ) جمع املعلومات عن � ِّأي �أوامر �أو �صفقات
تتعلق بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها الأ�سا�سية والذخرية؛ و(ب) الت�أكد من � َّأن تدابري مراقبة
الت�صدير تط َّبق كما يجب ،وقد ي�شمل هذا على اخل�صو�ص �صالحية الدخول �إىل �أماكن عمل الأ�شخا�ص
الذين لهم م�صلحة يف �صفقة ت�صدير).

املادة  -38التقارير الواجب تقدميها
تفا�صيل عن ِّ
َ
كل �سجل يحتفظ
يق � ِّ�دم ك ُّل �شخ� ��ص ُم ْل ��زَ م بحف ��ظ �سجل مبقت�ضى هذا الف�صل
ً
به �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] يف غ�ضون [يُدرَج الإطار الزمني ،وليكن مثال ثالثة �أ�شهر].

التعليق
ِ
والكيانات املرخَّ �ص لها بتقدمي تقارير
ن�صا �صريح ًا ُيلزِ م الأفرا َد املرخَّ �ص لهم
ال يت�ض َّمن الربوتوكول ًّ

َ
احلفاظ على املعلومات
ع ��ن �أن�شطته ��م .غ�ي�ر � َّأن امل ��ادة  7م ��ن الربوتوكول تقت�ضي من ال ��دول �أن تكفل
الالزم ��ة القتف ��اء أ�ث ��ر الأ�سلحة النارية امل�صنوعة �أو املتجر بها ب�صورة غري م�شروعة وحتديد ماهيتها.
وللتمك ��ن م ��ن اقتف ��اء أ�ث ��ر الأ�سلحة النارية بفعالية ،حتتاج الدول �إىل �آخر ما ا�ستجد من معلومات عن
�صفقات الأ�سلحة النارية املعنية.

املادة  -39تخزين ال�سجالت
تحُ فظ جمي ُع ال�سجالت املطلوبة مبوجب هذا القانون يف مكان �آمن [يف �أماكن العمل املحددة
يف الرتخي�ص].

التعليق

ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول عل ��ى ال ��دول � ْأن حتف ��ظ ال�سج�ل�ات يف مكان آ�م ��ن وم�أمون �أو � ْأن ُتل ��زِ م الأفرا َد
ِ
حتديد
احلكم ،فلعلها تود �أي�ض ًا
والكيانات املرخَّ �ص لها بذلك .و�إذا �أدرجت الدولُ هذا
املرخَّ �ص لهم
َ
َ
طبيعة �شروط التخزين الآمن (يف وعاء مغلق مث ًال).

املادة  -40ت�سليم ال�سجالت عند ال َت َوقُّف عن العمل
ٍ
ا�سترياد �أو ت�صديرٍ لأ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو
متى َت َوقَّف حام ُل ترخي�ص ُ�صن ٍْع �أو
م�صدر ًا لأ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
ذخري ٍة عن ممار�سة عمله باعتباره �صانع ًا �أو م�ستورد ًا �أو ِّ
ً
�أو ذخ�ي�ر ٍة�َ ،س َّل ��م ذل ��ك ال�شخ� ُ��ص جمي َع ال�سج�ل�ات املحفوظة وفقا لهذا الف�ص ��ل �إىل [يُدرَج ا�سم
ال�سلطة املخت�صة] يف غ�ضون [ 14يوم ًا] بعد التوقُّف عن العمل.

التعليق

ِ
امل�صدر :تن�ص املادة  13من َ�ص ِّك التعقُّب الدويل على � ْأن تُلزِ م الدولُ
ال�شركات التي تتوقف عن العمل
ب� ْأن تُ�س ِّلم �إىل الدولة ما بحوزتها من �سجالت مت�صلة بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة .وال ين�ص
�صك التع ُّقب الدويل على � ِّأي �إطار زمني.
ُّ
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ِ
البيانات الوطني ُة
املادة  -41قاعد ُة
التعليق
ٍ
بيانات وطني ًة �أو مركزي ًة لتخزين جميع
ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ولُ عل ��ى ال ��دول � ْأن تُن�ش ��ئ �أو َتتَعهد قاعد َة
ال�سج�ل�ات الت ��ي يتع�ي�ن عل ��ى الدول حفظها .غ�ي�ر � َّأن من �ش�أن حفظ ال�سجالت يف مكان مركزي ب�شكل
�إلك�ت�روين � ْأن ي�ساع ��د عل ��ى �ضم ��ان �سهول ��ة � ْأن ت ََّطل ��ع عليه ��ا �أجهز ُة الدولة التي تحُ ق ��ق يف �أن�شطة غري
م�شروعة و�ضمان �سهولة حتديث هذه املعلومات .وتتوقف جودة قاعدة البيانات الوطنية وفائدتها على
ُ�سجل
قدرة الدولة ،مالي ًا وتقني ًا ،على َت َع ُّهد قاعدة البيانات تلك؛ كما تتوقف على كمية البيانات التي ت َّ
يف قاعدة البيانات ،ورمبا �أي�ض ًا على نطاق العمليات .ف�إذا كانت الدولة تت�ألف مث ًال من �أقاليم كثرية
و�/أو كانت ثمة �أجهزة كثرية حتتاج �إىل االطالع على قاعدة البيانات ،قد يكون من الأن�سب االحتفاظ
بعدة قواعد بيانات �إقليمية �أ�صغر حجم ًا.

دال -ا�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية،
وت�صديرها وعبورها
التعليق
َ
يحدد الربوتوكولُ
ال�شكل الذي يجب �أن
عدا ال�شروط الإلزامية الواردة يف املادة  10من الربوتوكول ،ال ِّ
يتخذه نظام الرتخي�ص �أو الإذن باال�سترياد والت�صدير (ترد توجيهات تتعلق بهذا املو�ضوع يف النميطة
 20-03املعنونة "ال�ضوابط الوطنية املفرو�ضة على النقل الدويل للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة"
م ��ن املعاي�ي�ر الدولي ��ة ملراقب ��ة الأ�سلحة ال�صغرية) .كما يقت�ض ��ي الربوتوكول من الدول �أن ت�ضع تدابري
مقرتحات ميكن ل�صائغ ��ي الت�شريعات النظر فيها لتكملة
تتعل ��ق بالعب ��ور ال ��دويل .وت ��رد يف هذا الباب
ٌ
أحكام يف الت�شريع ��ات نف�سها �أو يف لوائح تنظيمية �أو
�أح ��كام الربوتوك ��ول الإلزامي ��ة .وق ��د تُد َرج هذه ال ُ
ت�شريعات ثانوية.
وقد �أ�شري يف �أبواب �سابقة ذات �صلة بهذه النقطة �إىل � َّأن معاهدة جتارة الأ�سلحة تقدم توجيهات
مفيدة ج ًّدا للدول التي ترغب يف تدعيم قانونها الوطني املتعلق بالأ�سلحة النارية �أو الأ�سلحة التقليدية.
وثمة ثالثة �أ�سباب رئي�سية تدعو �إىل مراعاة ما جاء يف تلك املعاهدة :ف�أو ًال ت�شري املعاهدة �إىل �أحكام
بروتوكول الأ�سلحة النارية وتدعم تلك الأحكام (انظر مث ًال الفقرة  2من املادة )6؛ وهي ،ثاني ًا ،تُلزِ م
الدولَ ب� ْأن تتخذ تداب َري متابع ٍة ،من خالل التحقيق و�إنفاذ القانون ،تكفل الت�صدي لتحويل وجهة نقل
الأ�سلحة التقليدية؛ ثم ثالث ًا� ،إذا كانت املعاهدة ترمي �إىل تدعيم بروتوكول الأ�سلحة النارية واتفاقيته
ا�ستخدام هذين ال�صكني يف دعم املعاهدة وتنفيذها �إذا رغبت الدولة يف
الأم ف� �� َّإن م ��ن املمك ��ن �أي�ض� � ًا
َ
جمابهة م�شكلة الأ�سلحة النارية على نحو �أو�سع و�أ�شمل.

 -1ت�سجيل امل�ستوردين وامل�صدرين

املادة  -42وجوب الت�سجيل
م�صد ٍر لأ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة لدى [يُدرَج
ي�سجل ك ُّل
ٍ
�شخ�ص م�ستورد �أو ِّ
َّ
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة].
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التعليق
من اخليارات املطروحة �أمام الدولة التي ت�سعى �إىل اتخاذ تدابري لتعزيز �شفافية و�أمن نظام اال�سترياد
إلزام ال�شركات التي ترغب �أو الأفراد
والت�صدير لديها (وفق ًا للفقرة  5من املادة  10من الربوتوكول) � ُ
الذين يرغبون يف ا�سترياد �أو ت�صدير �أ�سلح ٍة ناري ٍة و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة بالت�سجيل لدى ال�سلطة
احلكومي ��ة املعني ��ة .و ُي َع� � ُّد الت�سجي ��ل ،يف املقام الأول ،و�سيل ًة لتزويد الدول ��ة باملعلومات ال�ضرورية ع ّمن
ٍ
ا�سترياد وت�صديرٍ ُمع َّين ٍة؛ وقد يكون هذا الت�سجيل �شرط ًا م�سبق ًا يجب ا�ستيفا�ؤه من
ينخرط يف �أن�شطة
تراخي�ص ا�سترياد وت�صدير فردية.
�أجل �إ�صدار � ِّأي
ِ
ويفرت�ض الربوتوكول وجود �سلطة مرخِّ �صة�/سلطة خمت�صة وفق ًا للفقرتني  1و 2من املادة .10
ويع ��ود لتقدي ��ر الدول ��ة تقري ��ر م ��ا �إذا كانت ال�سلط ُة املرخِّ �صة �أو �سلط� � ٌة حكومية �أخرى هي التي تتوىل
َ
َ
ت�سجيل ،امل�ستوردين وامل�صدرين .وحيثما يكون ت�سجيل م�ستوردي وم�صدري الأ�سلحة
ت�سجيل� ،أو ترف�ض
التقليدي ��ة الأخ ��رى مطلوب� � ًا من ُ
قبل ،ميكن تو�سيع نطاق الت�شري ��ع ل�ضمان �شموله م�صدري وم�ستوردي
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية.

املادة  -43طلب الت�سجيل
�م ال�سلط ِة املرخِّ �صة]
�سج ��ل مق � ِّ�د ُم الطل ��ب بال�شكل والطريق ��ة اللذين ِّ
حتددهما [يُدرَج ا�س � ُ
ُي َّ
[ال�سلط ُة املخت�صة].

التعليق
تزويد ال�سلطة املخت�ص ��ة بجميع املعلومات
�دام ا�ستم ��ار ٍة مق َّررة قانون� � ًا َ
م ��ن املفرت� ��ض � ْأن يكف ��ل ا�ستخ � ُ
مقدم الطلب
الالزم ��ة لتمكينه ��ا م ��ن حتديد الأهلية للت�سجيل .وميك ��ن �أن ت�شرتط تلك اال�ستمارة على ِّ
تقد َمي �صورة فوتوغرافية له وجمموعة كاملة من ب�صمات �أ�صابعه.

مالحظة حول ال�صياغة
َ
تفا�صيل عملية
لوائح تنظيمي ٍة �أو ت�شريعات ثانوية تت�ض َّمن
ميك ��ن �أن ُت ��د َرج ه ��ذه الأح � ُ
�كام يف َ
طلب الت�سجيل.
اخليار 1
الر�سم املطلوب وقدره [املبلغ].
طلب الت�سجيل يف اال�ستمارة [اال�سم/الرقم] ،و ُيرفَق به
ُ
يمُ لأ ُ
ويو ِّق ��ع الطل � َ�ب مق � ِّ�د ُم الطل ��ب نف�س ��ه �إذا كان �شخ�ص� � ًا طبيعي ًا �أو ممث ُله القان ��وين �إذا كان �شخ�ص ًا
اعتباري ًا.

اخليار 2
�سج ��ل ك ُّل �شخ� ��ص يق ��وم بت�صدي ��ر �أو ا�سترياد �أ�سلح ٍة ناري ��ة و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو
ُي َّ
ا�سم ال�سلطة املع ّينة] ويدفع الر�سم املطلوب وقدره [املبلغ].
ذخري ٍة لدى [يُدرَج ُ
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املادة  -44معايري الت�سجيل
ت�سج ��ل [ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �ص ��ة] [ال�سلط ُة املخت�صة] �شخ�ص ًا باعتب ��اره م�ستوردا �أو
ِّ
مما يلي:
ِّ
م�صدرا لأ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو ذخري ٍة �إذا ت�أ ّكدت ّ
مقدم الطلب [يُدرَج �سن الر�شد يف الدولة �أو �أكرث] �سنة �أو �أكرث؛
(�أ) بلو ِغ ِّ
مقدم الطلب؛
(ب)
عدم وجود �سوابق جنائية لدى ِّ
ِ
أمرا�ض
مقدم الطلب مبر�ض عقلي �أو �إدخاله �إىل � ِّأي م�ست�شفى � ٍ
�دم ثب ��وت �إ�صاب ��ة ِّ
(ج) ع � ِ
عقلية؛
�دم ا�ستعم ��ال مق � ِّ�دم الطل ��ب ل ِّأي مادة خا�ضعة للمراقبة [ح�سب تعريفها يف [البند
(د) ع � ِ
ذي ال�صل ��ة وعن ��وان الت�شري ��ع الوطني املتعلق باملواد اخلا�ضع ��ة للمراقبة] ا�ستعما ًال غري م�شروع �أو
�إدمانه عليها]]؛
�دم قي ��ام مق � ِّ�دم الطلب عن عل ��م بتقدمي � ِّأي بالغات كاذبة فيما يخ�ص املعلومات
(ﻫ) ع � ِ
املطلوبة يف ا�ستمارة الطلب؛
(و) ا�ستيف ��ا ِء مق � ِّ�دم الطل ��ب �ش � َ
�روط طل ��ب الت�سجيل وغ َريها من �ش ��روط الت�سجيل التي
فر�ضها.
ُيرت�أى ُ

مالحظة حول ال�صياغة
يحول وجو ُد � ِّأي �سوابق جنائية على الإطالق� ،أو وجو ُد �سوابق جنائية
فيما يخ�ص الفقر َة الفرعية (ب)ُ ،
كم�صدر �أو م ��و ِّرد يف بع�ض الواليات الق�ضائية .ويف
خ�ل�ال ف�ت�رة زمني ��ة معين ��ة ،دون ت�سجيل ال�شخ�ص
ِّ
جرائم مبوجب قوانني حمددة دون ت�سجيل ال�شخ�ص.
واليات �أخرى ،حتول الإدانة �أو االتهام بارتكاب
َ

اخليار 1
�دم �إدانة/اته ��ام مق � ِّ�دم الطلب بارتكاب جرمية مبوجب [مثال الت�شريعات املت�صلة
(ب) ع � ِ
بالأم ��ن الوطن ��ي �أو الت�شريع ��ات الوطنية املتعلقة بتعاطي املخ � ِّ�درات �أو الت�شريعات الوطنية املتعلقة
بالعنف العائلي �أو الت�شريعات املتعلقة با�سترياد الأ�سلحة النارية وت�صديرها وعبورها]؛
اخليار 2
مقدم الطلب يف � ِّأي حمكمة بارتكاب جرمية يعا َقب عليها بال�سجن ملدة
(ب)
عدم �إدانة ِّ
ِ
تتجاوز �سنة واحدة� ،أو عدم اتهامه بارتكاب مثل هذه اجلرمية؛
اخليار 3
مقدم الطلب ،خالل [خم�س] �سنوات قبل اتخاذ قرار ت�سجيل ال�شخ�ص،
(ب)
عدم انتهاك ِّ
ِ
ِ
الت�شريعات املتعلق َة با�سترياد الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وت�صديرها وعبورها؛
اخليار 4
مقدم الطل ��ب تتعلق باالجتار بالأ�سلحة النارية
(ب) م ��دى وج ��ود � ِّأي �سواب ��ق جنائية لدى ِّ
و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية �أو بجرائم خطرية �أخرى.
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مقدم طلب
املادة  -45مراجعة قرار عدم ت�سجيل ِّ
م�صدر تقد ُمي طلب �إىل [يُدرَج ا�سم الهيئة
يج ��وز ل�شخ� ��ص ق� � َّدم طلب ًا للت�سجيل كم�ستورد �أو ِّ
املخولة ملراجعة قرارات الرتخي�ص] ملراجعة قرار [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة]
برف�ض طلب الت�سجيل.

املادة � -46صالحي ُة الت�سجيلِ  ،وجتديده
م�صدر للأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
 -1يك ��ون ت�سجي ��ل ال�شخ�ص كم�ست ��ورد �أو ِّ
والذخرية �صاحل ًا ملدة [� ...سنة�/سنوات].
 -2يج� � َّدد الت�سجي� � ُل بناء على طلب يق َّدم قبل [ ...يوما�/أيام� ...شهر�/أ�شهر] من انتهاء
�صالحيته.
طلب جديد وفق ًا لـ[املادة ( 43طلب الت�سجيل)
�  -3إذا انته ��ت �صالحي ��ة الت�سجي ��لُ ،ق ِّدم ٌ
يف املرفق الأول].

التعليق

امل�صدر ترتاوح بني �سنة واحدة وخم�س
يتب�ي�ن م ��ن ممار�س ��ة ال ��دول عموما � َّأن مدة ت�سجيل امل�ستورد �أو
ِّ
ملقدم الطلب
�سنوات ،و� ْإن ت ُكن مد ُة �صالحية الت�سجيل �أمر ًا يعود لتقدير الدولة .وت�سمح بع�ض النظم ِّ
باختيار طول املدة و�أداء الر�سوم املرتتبة على ذلك .ويتعني على الدولة مراعاة قدراتها الإدارية على
تطبيق نظام للتجديد واختيار الإطار الزمني بناء على ذلك.
وينبغ ��ي �أن يك ��ون جتدي ��د الت�سجي ��ل ملدة طويلة مبا يكفي لإتاح ��ة مت�سع من الوقت �أمام ال�سلطة
ِ
التحريات الالزمة.
املرخِّ �صة كي تنظر يف الطلب وجتري

املادة  -47الإ�شعار بالتغيريات التي تطر�أ على املعلومات املق َّدمة من امل�ستورد
امل�سجل
�أو
ِّ
امل�صدر َّ
امل�سجل ،يف غ�ضون [ ...يوما�/أيام] �إىل ال�سلطة املخت�صة �إ�شعار ًا
يقدم امل�ستور ُد �أو
ِّ
ِّ
امل�صدر َّ
يف � ٍّأي من احلالتني التاليتني:
ِ
حدوث تغيري مهم يف املعلومات الواردة يف ت�سجيله؛ �أو
(�أ)
اتهام ل ٍّأي من الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة بالت�سجيل �أو �إدانتهم بارتكاب [جرمية
(ب) توجي ِه ٍ
مبقت�ضى [ي�شار �إىل ت�شريع خا�ص]] [جرمية يعا َقب عليها بال�سجن].

كم�صدر
املادة �   -48إلغاء ت�سجيل ال�شخ�ص كم�ستورد �أو
ِّ
كم�صدر:
ُي ْلغَى ت�سجي ُل ال�شخ�ص كم�ستورد �أو
ِّ
امل�سجل؛
(�أ) بناء على طلب ال�شخ�ص َّ
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(ب) �إذا ات�ضحت حقائقُ جديدةٌ ،لو كانت معروف ًة �أو موجود ًة عند النظر يف طلب الت�سجيل
لأول مرة ،لكانت �ست�ؤدي �إىل رف�ض ت�سجيل ال�شخ�ص؛
امل�سج ��ل للت�شريعات ذات ال�صلة املتعلقة با�سترياد الأ�سلحة
(ج) �إذا مل ميتث ��ل ال�شخ� ُ��ص ّ
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وت�صديرها وعبورها؛
أحكام حظرٍ ُملزِ م مفرو�ض على الأ�سلحة من جمل�س
امل�سج ��ل � َ
(د) �إذا انته ��ك ال�شخ� ��ص ّ
الأم ��ن� ،أو حظ ��ر �إقليم ��ي مفرو�ض على الأ�سلحة ُمل ��زِ م لـ[يُدرَج ا�سم الدولة] �أو وافقت [يُدرَج ا�سم
الدولة] طواعي ًة على االن�ضمام �إليه� ،أو حظر وطني مفرو�ض على الأ�سلحة؛
امل�سجل.
(ﻫ) �إذا ُح ّل ال�شخ�ص االعتباري ّ
امل�سجل �أو تويف ال�شخ�ص الطبيعي َّ

املادة  -49حفظ ال�سجالت
امل�سجل مبقت�ضى هذا الف�صل ب�سجالت وفق ًا ملقت�ضيات الف�صل اخلام�س
يحتف ��ظ ال�شخ� ��ص ّ
من هذا القانون.

 -2الرتخي�ص [الإذن] با�سترياد �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة وت�صديرها
وعبورها

املادة  -50وجوب احل�صول على ترخي�ص
باال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور

[�إذن]

-1يق � ِّ�دم ال�شخ� ُ��ص طلب� � ًا للح�صول على ترخي�ص [�إذن] من [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة]

حتددهما
لت�صدير �أو ا�سترياد �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة بال�شكل والطريقة اللذين ِّ
ا�سم ال�سلط ِة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة].
[يُدرَج ُ
الوطني ب� ِّأي �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها
إقليم الدول ِة
-2ال يجوز ل ِّأي �شخ�ص �أن َيعْبرُ َ � َ
َّ
ا�سم
ج
ر
د
ي
[
دهما
حتد
اللذين
والطريقة
بال�شكل
�صدر
ي
ِّ
ُ َ ُ
�أو ذخ�ي�ر ٍة ب ��دون [ترخي� ��ص] [�إذن] بالعبور َ
ال�سلط ِة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة].

التعليق
احلكم على وجوب احل�صول على ترخي�ص �أو �إذن باال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور .غري
ين�ص هذا
ُ
الرتخي�ص بن�شاط العبور ،و�إمنا يكتفي با�شرتاط اتخاذ
� َّأن الربوتوك ��ول ال ي�ش�ت�رط عل ��ى وج ��ه التحديد
َ
تداب�ي�ر ب�ش� ��أن العب ��ور الدويل للأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وقيام دول العبور ،طبقا
للفق ��رة ( 2ب) م ��ن امل ��ادة  10م ��ن الربوتوك ��ول ،بتوجي ��ه �إ�شعار مكتوب ،قبل العب ��ور ،ب�أنّه لي�س لديها
النظام املنا�سب للرتخي�ص باال�سترياد والت�صدير
اعرتا�ض على العبور .ويعود لتقدير الدول � ْأن تختار
َ
و� ْأن ت�ضع تداب َري ب�ش�أن العبور الدويل.
ويف الواقع ،تطبق الدول طائف ًة متنوعة من نظم الرتخي�ص �أو الإذن باال�سترياد �أو الت�صدير �أو
العبور .فعلى �سبيل املثال ،ت�ستعمل بع�ض الدول نظام الرتاخي�ص املفتوحة ال�صاحلة ملدة زمنية حمددة
والت ��ي تطب ��ق فق ��ط عل ��ى ا�سترياد وت�صدير وعب ��ور الأ�سلحة املدنية داخل جمموع ��ة جتارية اقت�صادية
الرتاخي�ص املفتوحة من �أجل ال�سماح با�سترياد �أو ت�صدير �أو عبور الأ�سلحة
معينة .كما ُي�ستعمل نظام
ِ
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املدني ��ة ملجموع ��ة حم ��ددة م ��ن ال ��دول �شريطة ا�ست�ل�ام �إذن بال�شحن قبل الت�صدي ��ر من خالل تقدمي
معلوم ��ات ع ��ن الن ��وع والعيار والأرق ��ام امل�سل�سلة والزبائن ومرجع الرتخي� ��ص وما �إىل ذلك .ويجب �أن
�راءات ا�ستثنا ًء من النظام العام للرتخي� ��ص �أو الإذن باال�سترياد والت�صدير والعبور؛
ت�ش� � ِّكل ه ��ذه الإج � ُ
و�أال تُط َّب ��ق �إال �إذا كان ثم ��ة اتف ��اق م�سب ��ق ب�ي�ن ال ��دول املعنية؛ و�أن تخ�ضع م ��ع ذلك لرقابة �صارمة من
�سلطات الدولة .و ُيرتك �أم ُر اختيار نظام الرتخي�ص املنا�سب لتقدير الدول.
كم ��ا ميك ��ن لل ��دول �أن تنظ ��ر يف ال�سماح ،يف ظروف حم ��ددة ،ب�إ�ص ��دار �أذون ت�صدير متعددة.
توجه �إىل نف�س
مل�صدر نّ
ويق�ص ��د ب� �ـ"الإذن املتع ��دد" الإذن ال ��ذي يمُ نح ِّ
معي بخ�صو�ص �شحنات متعددة َّ
ً
ً
املر�سل �إليه يف دولة ثالثة وي�شمل قطعة واحدة �أو عددا من قطع الأ�سلحة النارية
امل�ستخدم النهائي �أو َ
و�أجزائه ��ا ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة؛ وهن ��ا �أي�ض ًا يجب � ْأن ي�ش ّكل هذا الإج ��را ُء ا�ستثنا ًء و� ْأن َيخ�ضع لرقابة
�صارمة من الدولة.
كما تُدرج بع�ض الدول �إجراءات خمتلفة يف الت�شريعات املتعلقة بالأ�سلحة التقليدية ،ك�أن تدرج
تلك الإجراءات يف قانون ب�ش�أن الأ�سلحة التقليدية .والغر�ض من هذه الإجراءات ،التي قد تت�صل �أي�ض ًا
بالأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها والذخرية ،هو �أن تراعي ظروف ًا معينة داخل جمموعة حمددة
من الدول تتوىل �إحداها توف َري �أحد مك ِّونات قطعة معدات مكتملة ال�صنع تنتجها دولة �أخرى .وي�سمح
ه ��ذا الإج ��راء لل ��دول التي توفر املك ِّون ��ات با�ستخدام �شهادة ا�سترياد دولية بد ًال من �شهادة اال�ستخدام
النهائي .ويف �أوروبا ،مثال ،يطلق على هذا النظام ا�سم .C2i

مالحظة حول ال�صياغة

حيثما تختار الدولة �إدراج �أحكام مواد الباب ( 1ت�سجيل امل�ستوردين وامل�ص ّدرين) يف ت�شريعاتها ،ينبغي
�إ�ضافة احلكم التايل �إىل هذه املادة:

يقدم طلب ًا للح�صول على ترخي�ص ال�سترياد �أو ت�صدير �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها
ك ُّل �شخ�ص ِّ
م�صدرا لأ�سلح ٍة
ومك ِّوناته ��ا وذخ�ي�ر ٍة عل ��ى امل�ستوى الدويل ُي َ�س َّجل [ي�ؤذن له] باعتب ��اره م�ستوردا �أو ِّ
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة.

ِ
تراخي�ص [�أذون] الت�صدير �أو اال�سترياد
طلبات احل�صول على
التعليق
�سيك ��ون م ��ن ال�ل�ازم و�ض ��ع ا�ستمارة خم�ص�صة ل�صفق ��ات الت�صدير واال�سترياد ،بغي ��ة جمع املعلومات

املطلوب ��ة مبوج ��ب الفق ��رة  3م ��ن املادة  10من الربوتوكول .ومن �ش� ��أن ا�ستعمال ا�ستمارة مق َّررة قانون ًا
تي�س�ي�ر عملي ��ة اتخ ��اذ الق ��رار كما ي�شري �إىل ذل ��ك الدليل الت�شريعي (الفق ��رة  .)103ف�إغفال ذكر � ِّأي
معلوم ��ات مطلوب ��ة يف ا�ستم ��ارة الطل ��ب ،مثال ،يعن ��ي � َّأن اال�ستمارة التي مل ت�ست ��وف جميع بياناتها لن
طلب ت�سجيل �سليم ًا ر�سم ًّيا .وال ميكن قانون ًا �أن ينظر �أ�صحاب القرار يف ذلك الطلب وال يكون
ت�شكل َ
رف�ض النظر فيه م�س�ألة تقديرية �أو قرارا ميكن الطعن فيه �أمام حمكمة �إدارية �أو حمكمة عامة .و�إذا
كان تق ��دمي معلوم ��ات كاذب ��ة �أو م�ض ِّلل ��ة فع ًال جم ّرم ًا �أي�ض ًا ،ف� َّإن ملء اال�ستمارة يكون هو الآخر �أ�سا�س ًا
ملالحقة ق�ضائية .كما � َّأن من �ش�أن ا�ستخدام اال�ستمارة كفالة تزويد ال�سلطة املخت�صة بجميع املعلومات
الالزمة لتمكينها من حتديد �أهلية احل�صول على ترخي�ص الت�صدير.
الت�شريعات ذاتها �أو اللوائح التنظيمية امل�صاحبة لها ،ح�سب �أ�سلوب ال�صياغة،
وينبغي �أن تت�ض َّمن
ُ
تفا�صي � َ�ل دقيق� � ًة ع ��ن �إج ��راءات تقدمي الطلبات والوثائق والر�س ��وم املطلوبة من طالب ترخي�ص �أو �إذن
الت�صدير .وبا�ستثناء �إذن العبور (ح�سب االقت�ضاء) ون�سخة من وثيقة ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد ،ف� َّإن
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البت يف حمتوى �إطارها الت�شريعي �أو
حمتوى �إجراءات تقدمي الطلبات هذه اختياري؛ ويعود للدول �أمر ِّ
التنظيم ��ي ودرج ��ة التف�صي ��ل الالزم تواف ُره ��ا فيه .ووفق ًا للفقرة  5من املادة  10من الربوتوكول ،كلما
كان هذا الإطار �شامال ،كانت �إجراءات الرتخي�ص �أو الإذن �أكرث �أمنا.

تراخي�ص [�أذون] الت�صدير
املادة  -51طلبات احل�صول على
ِ
طلب احل�صول على ترخي�ص ت�صدير �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو ذخري ٍة
يق َّدم ُ
بال�شكل والطريقة املحددين �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة].
اخليار ( 1حكم تنظيمي)
يجب تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص ت�صدير �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و/
الر�سم املطلوب وقدره [املبلغ] .ويجب � ْأن يكون
�أو ذخري ٍة على اال�ستمارة [اال�سم/الرقم] ،و ُيرفق به
ُ
الطلب موقَّع ًا وم�ؤ َّرخ ًا ،و� ْأن يت�ض َّمن املعلومات املطلوبة يف اال�ستمارة ،مبا يف ذلك:
امل�صدر وعنوانه ورقم هاتفه [ورقم الت�سجيل (الإذن)ْ � ،إن وجد (مبا يف ذلك
ا�سم
(�أ)
ِّ
ُ
تاريخ انتهاء ال�صالحية)]؛
(ب) �إذا مل يك ��ن امل�ص � ِّ�در ه ��و ال�صان ��ع ،هوي� � ُة م�ص � ِّ�در الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�/أو �أجزائها
ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية ،مبا يف ذلك اال�سم والعنوان ورقم الهاتف؛
ا�سم ال�صانع وعنوان ��ه وبلد �صنع الأ�صناف قيد
(ج) �إذا مل يك ��ن امل�ص � ِّ�در ه ��و ال�صان ��عُ ،
النظر؛
(د) �إذا كانت الأ�صناف م�صنوعة فعال ،و�صفٌ للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها
و�/أو الذخرية املراد ت�صديرها ،مبا يف ذلك (ح�سب االقت�ضاء) عيار الأ�صناف ومقا�سها �أو حجمها
ومنوذجها وكميتها وقيمتها [و�أرقامها امل�سل�سلة �إذا كانت معروف ًة]؛
(ﻫ) �إذا مل تُ�صن ��ع الأ�صن � ُ
�اف بع ��د� ،أك ُرب ق ��در ممكن من التفا�صيل ،املتاحة وقت تقدمي
الطلب ،عن الأ�صناف املتوخى ت�صديرها؛
(و)
ا�سم امل�ستورد وعنوانه؛
ُ
(ز) ا�س � ُ�م وعن ��وان امل�ستخ ��دم النهائ ��ي مت ��ى كانا معروف�ي�ن �إذا كان امل�ستخدم النهائي
املر�سل �إليه؛
خمتلف ًا عن َ
ٌ
معروف وقت تقدمي
(ح) ا�س � ُ�م وعن ��وان � ِّأي ط ��رف �آخ ��ر م�شارك يف ال�صفقة ،ح�سبما هو
الطلب؛
(ط) �شه ��اد ُة امل�ستخ ��دم النهائ ��ي عل ��ى النح ��و املن�صو� ��ص عليه يف [امل ��ادة �( 61شهادات
امل�ستخدمني النهائيني) يف املرفق الأول]؛
(ي) � ُّأي معلومات �أخرى تقت�ضيها ا�ستمارة الطلب؛
(ك) �أ�سم ��ا ُء ال�سما�س ��رة امل�شارك�ي�ن يف ال�صفق ��ة و�أماك ��ن وجوده ��م ،عل ��ى �أ�سا� ��س �أن ��ه
مت ��ى اخت ��ارت الدول ��ة �إن�ش ��ا َء نظام ملراقبة الأن�شطة الت ��ي ي�ضطلع بها ال�سما�س ��رةُ ،عمال بالفقرة
إف�صاح عن ذلك يف طلبات احل�صول
الفرعية (ج) من املادة  15من الربوتوكول� ،أمكنها �أن تطلب ال َ
تراخي�ص [�أذون] الت�صدير �أو الوثائق امل�صاحبة لها.
على
ِ
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اخليار ( 2حكم ت�شريعي)

يجب تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص ت�صدير �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو
ذخري ٍة بال�شكل والطريقة املحددين �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة] بحيث
يت�ض َّمن املعلومات التالية[ :انظر اخليار  ،1الفقرات الفرعية (�أ)(-ك)].

تراخي�ص [�أذون] اال�سترياد
املادة  -52طلبات احل�صول على
ِ
يق� � َّدم طل � ُ�ب احل�ص ��ول على ترخي�ص ا�ست�ي�راد �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائه ��ا ومك ِّوناتها و�/أو
ذخري ٍة بال�شكل والطريقة املحددين �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة].
اخليار ( 1حكم تنظيمي)

يق� � َّدم طل ��ب احل�ص ��ول على ترخي�ص ا�ست�ي�راد �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائه ��ا ومك ِّوناتها و�/أو
ذخ�ي�ر ٍة عل ��ى اال�ستم ��ارة [اال�سم/الرقم] و ُيرف ��ق به
الر�سم املطلوب وقدره [املبلغ] .ويجب � ْأن يكون
ُ
الطلب موقَّع ًا وم�ؤ َّرخ ًا ،و� ْأن يت�ض َّمن املعلومات املطلوبة يف اال�ستمارة ،مبا يف ذلك:
(�أ) ا�س � ُ�م امل�ست ��ورد وعنوان ��ه ورق ��م هاتفه [ورقم الت�سجيل� ،إذا وجد (مبا يف ذلك تاريخ
انتهاء ال�صالحية)]؛
ال�صنف/ال ُ
ُ
أ�صناف؛
(ب) البل ُد الذي �س ُي�ستورد�/ستُ�ستورد منه
أجنبي للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها
(ج) ا�س � ُ�م وعن � ُ
�وان ورق � ُ�م هاتف البائ ِع ال ِّ
و�/أو الذخرية ،وم�ستو ِر ِدها؛
(د) و�ص ��فٌ للأ�سلح ��ة الناري ��ة و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية املراد ا�ستريادها،
مب ��ا يف ذل ��ك (ح�س ��ب االقت�ضاء) عيار الأ�صناف ومقا�سه ��ا �أو حجمها ومنوذجها وكميتها وقيمتها
[و�أرقامها امل�سل�سلة �إذا كانت معروف ًة]؛
(ﻫ) الغر� �ُ�ض املح ��دد م ��ن اال�ست�ي�راد وكذل ��ك ا�سم املتلقي النهائ ��ي (� ْإن كان خمتلف ًا عن
امل�ستورد) وعنوانه �إذا كانا معروفني؛
�وان � ِّأي ط ��رف آ�خ ��ر م�ش ��ارك يف ال�صفقة ،ح�سبما هو معروف وقت تقدمي
(و) ا�س � ُ�م وعن � ُ
الطلب؛
(ز) � ُّأي معلومات �أخرى تقت�ضيها ا�ستمارة الطلب؛
(ح) �أ�سم ��ا ُء ال�سما�س ��رة امل�شارك�ي�ن يف ال�صفق ��ة و�أماكن وجودهم ،عل ��ى �أ�سا�س �أنه متى
اخت ��ارت الدول ��ة �إن�ش ��ا َء نظام ملراقبة الأن�شطة التي ي�ضطلع بها ال�سما�سرةُ ،عم ًال بالفقرة الفرعية
إف�صاح عن ذلك يف طلبات احل�صول على
(ج) من املادة  15من الربوتوكول� ،أمكنها �أن تطلب ال َ
تراخي�ص [�أذون] اال�سترياد �أو الوثائق امل�صاحبة لها.
ِ
اخليار ( 2حكم ت�شريعي)
يج ��ب تق ��دمي طل ��ب احل�ص ��ول عل ��ى ترخي� ��ص ا�ست�ي�راد �أ�سلح� � ٍة ناري ��ة و�/أو �أجزائه ��ا
ومك ِّوناته ��ا و�/أو ذخ�ي�ر ٍة بال�ش ��كل والطريق ��ة املحددي ��ن �إىل [ي ُ ��درَج ا�س ��م ال�سلط ��ة املرخِّ �ص ��ة]
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[ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة] بحي ��ث يت�ض َّم ��ن املعلوم ��ات التالي ��ة[ :انظ ��ر اخلي ��ار  ،1الفق ��رات
الفرعية (�أ)(-ح)].

تراخي�ص [�أذون] الت�صديرِ امل�شروط ُة
املادة -53
ُ
 -1حيثما كان �إذن العبور و�/أو ن�سخة وثائق ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد غري متاح/متاحة
وقت تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص الت�صدير ،يجوز لـ[يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة
ٍ
امل�صدر ن�سخ ًة من �إذن العبور
يقدم
املخت�صة] �إ�صدا ُر
ترخي�ص �أو �إذنِ ت�صديرٍ
ِ
ِّ
م�شروط يق�ضي ب�أن ِّ
�إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة] يف � ِّأي وقت قبل �شحن ال�صادرات.
إذن العبور
 -2عند ت�أكيد [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة]
ا�ستالمها � َ
َ
ترخي�ص الت�صدير �صاحل ًا
ووثائ ��قَ ترخي� ��ص �أو �إذن اال�ست�ي�راد بالن�سبة لل�صادرات املعنيةُ ،ي�صبح
ُ
لال�ستخدام.

التعليق
تن�ص الفقرتان �( 2أ) و(ب) من املادة  10من الربوتوكول على عدم �إ�صدار � ِّأي �إذن �أو ترخي�ص ت�صدير
قبل التحقق من "قيام الدول امل�ستوردة ب�إ�صدار
تراخي�ص �أو �أذون اال�سترياد" و"قيام دول العبور ،كحد
ِ
�أدنى ،بتوجيه �إ�شعار مكتوب ،قبل ال�شحن ،ب�أنه لي�س لديها اعرتا�ض على العبور" .غري �أنه قد يحدث
طلب احل�صول على ترخي�ص الت�صدير.
�أن يكون
ِّ
امل�صدر غري قادر على تقدمي �إذن العبور وقت تقدميه َ
كم ��ا ق ��د يك ��ون امل�ص � ِّ�در غري قادر على توفري ن�سخة من ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد �إما�( :أ) لأنها غري
إذن
متوفرة وقت تقدمي الطلب؛ �أو (ب) ل َّأن ال�صفقة جتري مع حكومة ال تُ�صدر بنف�سها
ترخي�ص �أو � َ
َ
ٍ
ا�سترياد �إذا كانت ال�سلع املعنية خم�ص�صة ال�ستعمالها اخلا�ص.
وم ��ن �أج ��ل االمتث ��ال للفقرت�ي�ن �( 2أ) و(ب) من املادة  10م ��ن الربوتوكول ،ي�سمح م�شروع هذه
م�ستخدم
امل ��ادة ب� ��أن يت�ض َّم ��ن �إذن اال�ست�ي�راد وثيق� � ًة ر�سمية تكون مبثابة �إذن بال ��واردات (مثل �شهادة
ٍ
ٍ
ا�سترياد .وي�سمح م�شروع
ترخي�ص
نهائي �أو �شهادة ا�سترياد دولية) حت�سّ ب ًا للظروف التي الَ  ي ْ�ص ُدر فيها
ُ
ٍّ
ٍ
م�شروط مراعا ًة ِل َت َعذُّر توافر وثائقَ معين ٍة وقت تقدمي الطلب ،لكنه يكفل
هذه املادة برتخي�ص ت�صديرٍ
ا�ستيف ��ا َء �أح ��كام الربوتوك ��ول الإلزامية ب�إ�ضافة �شرط �إىل الرتخي�ص ال َي�سمح با�ستعمال الرتخي�ص يف
امل�صدر قد ق َّدم ك َّل الوثائق ال�ضروري ��ة .وال ُي�ستعا�ض بهذا الإذن
�أغرا� ��ض الت�صدي ��ر �إال بعدم ��ا يك ��ون
ِّ
ً
أال يكون ذلك الإذنُ امل�شروط �صاحلا �سوى ملدة زمنية حمددة؛
امل�شروط عن ترخي�ص الت�صدير ،وينبغي �
َ
�أما ترخي�ص الت�صدير فال يكون �صاحل ًا �إال بعد ت�أكيد ا�ستالم �إذن العبور �أو ترخي�ص �أو �إذن اال�سترياد.
وميك ��ن ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات �أي�ض� � ًا النظ ��ر يف احل ��االت التي ال َي ِ�ص ُل فيه ��ا َر ُّد دول ِة العبور يف
حين ��ه �أو ال َي ِ�ص � ُ�ل عل ��ى الإط�ل�اق .ويف ه ��ذه احلاالت ،خا�صة عند �شح ��ن �أ�سلح ٍة نارية �أقل خطور ًة من
ِ
ا�ستخدامه ��ا (كالأ�سلحة الناري ��ة اخلا�صة بال�صيد �أو ريا�ضة الرماية مث ًال) ،ينبغي النظر
حي ��ث �أَ ْو ُج� � ُه
يف �أحكام قابلة للتطبيق .ويف جميع احلاالت ،ينبغي احلفاظ على روح حكم الربوتوكول ب�ش�أن العبور،
إقليمها ِوم ْن ِ
تكون على ِع ٍلم مبرور الأ�سلحة َع�ْبإرْ َ � ِ
اتخاذ تداب َري رقابي ٍة
� ْأي متك�ي�ن دول ��ة العب ��ور ِم � ْ�ن � ْأن َ
تهدف �إىل تفادي حتويل وجهة تلك الأ�سلحة .وميكن �أي�ض ًا النظر يف �إف�ساح �أكرب قد ٍر من الوقت �أمام
دولة العبور قبل �إر�سال َر ِّدها.
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تراخي�ص العبور
املادة -54
ُ

طلب احل�صول على ترخي�ص عبور �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو ذخري ٍة
يق َّدم ُ
بال�شكل والطريقة املحددين �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلطة املخت�صة].

التعليق
امل�صدر :الفقرات  1و 2و 5من املادة  10من الربوتوكول.
رغ ��م � َّأن الربوتوك ��ول ال ي�ش�ت�رط �سوى ع ��دم اعرتا�ض دول العبور على مرور الأ�سلحة النارية و�أجزائها
تراخي�ص �أو �أذون ت�سمح باملرور
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة ع�ب�ر �إقليمها ،فلعل الدول تو ّد النظ ��ر يف �إعداد
َ
الرتاخي�ص �أو
العاب ��ر م ��ن أ�ج ��ل تعزي ��ز االت�ساق والثني عن �إعداد وثائق مزيفة .فمن �ش�أن �إ�صدار تلك
ِ
تراخي�ص لكل حالة عبور على حدة ،خا�صة �إذا كانت
الأذون �أن يع ��زز الأم ��ن .وال ت ُْ�ص ��در بع� �ُ�ض الدول
َ
ال ُ
أ�صناف قادم ًة من بلدان معينة �أو موجهة �إىل بلدان معينة �أخرى ،رغم � َّأن "تدابري" �أخرى قد تكون
مطلوبة ،مثل �شكل �آخر من �أ�شكال الأذون املكتوبة .و ُيرتك لتقدير الدولة �أم ُر اختيار طريقة احل�صول
اعرتا�ض على العبور .وهذا احلكم منا�سب حيثما تختار
على ت�أكيد كتابي ب� َّأن دولة العبور لي�س لديها
ٌ
لرتاخي�ص العبور.
الدولة تطبيق نظام
ِ
و ُيرتك لتقدير الدولة �أم ُر اختيار �شكل وطريقة الإ�صدار واملعلومات املطلوبة يف ا�ستمارة طلب
احل�صول على ترخي�ص العبور.

اخليار ( 1حكم تنظيمي)
يق َّدم طلب احل�صول على ترخي�ص عبور �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو ذخري ٍة
الوطني على اال�ستم ��ارة [اال�سم/الرقم] و ُيرفَق (ح�سب االقت�ضاء) بالر�سم املطلوب
�إقلي � َ�م الدول� � ِة
َّ
وق ��دره [ي ُ��درَج املبلغ] .ويك ��ون الطلب موقَّع ًا وم�ؤ َّرخ ًا ويت�ض َّمن املعلومات املطلوبة يف اال�ستمارة ،مبا
يف ذلك:
مقدم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه؛
(�أ)
ا�سم ِّ
ُ
(ب) تفا�صي ُل م�سا ِر النقل املراد اتباعه وو�سيل ِة النقل ونقطتي الدخول واخلروج املقرتحتني
والتاريخ املحتمل للدخول واخلروج يف حدود ما هو معروف وقت تقدمي الطلب؛
�كان تخزينها املتوقع (ح�سب
(ج) امل ��د ُة املتوقع ��ة لبق ��اء ال�شحن ��ة يف منطقة التخزين وم � ُ
االقت�ضاء)؛
(د) و�صفٌ للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية املعدة للعبور ،مبا يف
ذلك (ح�سب االقت�ضاء) عيار الأ�صناف ومقا�سها �أو حجمها وطرازها وكميتها وقيمتها [و�أرقامها
امل�سل�سلة �إذا كانت معروف ًة]؛
(ﻫ) الوجه ُة الأخرية للأ�سلحة النارية .وينبغي تو�ضيح ذلك من خالل ترخي�ص الت�صدير
�أو �شهادة اال�ستخدام النهائي �أو وثائق ر�سمية �أخرى تبينِّ الوجهة النهائية والإذن القانوين با�سترياد
الأ�صن ��اف �إىل بل ��د الوجه ��ة النهائية؛ وكذلك �شهادة امل�ستخدم النهائي املن�صو�ص عليها يف [املادة
�( 61شه ��ادات امل�ستخدم�ي�ن النهائي�ي�ن) يف املرف ��ق الأول] عندما ي ��راد �إعادة بيع الأ�صناف يف بلد
الوجهة النهائية؛
الوطني؛
إقليم الدول ِة
(و) مذكر ُة �شحنٍ ب�ش�أن الأ�صناف املراد عبورها � َ
َّ
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(ز) � ُّأي معلومات �أخرى تقت�ضيها ا�ستمار ُة الطلب؛
(ح) �أ�سم ��ا ُء ال�سما�س ��رة امل�شارك�ي�ن يف ال�صفق ��ة و�أماكن وجودهم ،عل ��ى �أ�سا�س �أنه متى
اخت ��ارت الدول ��ة �إن�ش ��ا َء نظام ملراقبة الأن�شطة التي ي�ضطلع بها ال�سما�سرةُ ،عم ًال بالفقرة الفرعية
إف�صاح عن ذلك يف طلبات احل�صول على
(ج) من املادة  15من الربوتوكول� ،أمكنها �أن تطلب ال َ
تراخي�ص [�أذون] العبور �أو الوثائق امل�صاحبة لها.
ِ
اخليار ( 2حكم ت�شريعي)
يجب تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص عبور �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو
ذخ�ي�ر ٍة بال�ش ��كل والطريق ��ة املحددين �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] بحيث يت�ض َّمن املعلومات
التالية[ :انظر اخليار  ،1الفقرات الفرعية (�أ)(-ح)].

تراخي�ص الت�صدير
املادة  -55معايري تقييم طلبات احل�صول على
ِ
تراخي�ص
تنظر [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة] يف طلبات احل�صول على
ِ
الرتاخي�ص [الأذون]:
الت�صدير على �أ�سا�س كل حالة على حدة وال تُ�صدر تلك
َ
(�أ) لأ�شخا�ص معروفني بانخراطهم �أو ملجموعات معروفة بانخراطها يف �أن�شطة �إجرامية
داخ ��ل احل ��دود �أو خارجه ��ا ،مبا يف ذلك �صن ��ع �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة واالجتار
بها ب�صورة غري م�شروعة� ،أو لهم �أو لها �سوابقُ يف هذا الن�شاط الإجرامي؛
ُ
انتهاك حظرٍ مفرو�ض من جمل�س الأمن على الأ�سلحة؛
(ب) حيثما يكون من �ش�أن الت�صدير
(ج) حيثما ت ِ
ُوحي الوجه ُة املق�صودة �أو عوام ُل �أخرى ب� َّأن ال َ
أ�صناف املعنية �ستُ�ستخدم �أو
�ستُ�سهم يف مت ّرد �أو نزاع م�سلح قائم؛
ُ
(د) حيثم ��ا يك ��ون م ��ن �ش� ��أن الت�صدير
انتهاك االلتزامات الدولية لـ[يُدرَج ا�سم الدولة]،
منظمات متعددة الأطراف و�إقليمية
خ�صو�صا يف ما يت�صل بقرارات حظر الأ�سلحة التي تعتمدها
ٌ
ِ
ودون �إقليمي ��ة تك ��ون [ي ُ��درَج ا�س ��م الدولة] طرف ًا فيها �أو اتفاقات عدم االنت�شار واحلَ ِّد م ْن الأ�سلحة
ال�صغرية وغريها من الأ�سلحة واتفاقات نزع ال�سالح التي تكون [يُدرَج ا�سم الدولة] طرف ًا فيها.

التعليق

فر�ض قيود على الأ�سلحة النارية بغر�ض املراقبة الداخلية كما ال يت�ض َّمن معايري
ال ي�شرتط الربوتوكولُ َ
ب�ش� ��أن اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر لأغرا�ض الأم ��ن �أو لأغرا�ض مراقبة الأ�سلحة (انظ ��ر الدليل الت�شريعي،
الفق ��رة  .)108غ�ي�ر � َّأن ل ��دى العديد من ال ��دول �أ� ً
صال �أحكام ًا يف ت�شريعاتها الوطنية املتعلقة بت�صدير
الرتاخي�ص متهيد ًا
الأ�سلحة التقليدية احلربية ،ت�ضع املعايري التي تق َّيم مبوجبها طلبات احل�صول على
ِ
وحدها ،لكن
لقبولها �أو رف�ضها .وال ترد هذه الأحكام عاد ًة يف الت�شريعات التي تتناول الأ�سلح َة النارية َ
التزامات مبوجب وثيقة م ��ن الوثائق العديدة املتعددة الأطراف والإقليمية ودون
ق ��د تك ��ون ل ��دى الدول
ٌ
الإقليمي ��ة الت ��ي تت�ض َّم ��ن معاي�ي�ر مف�صلة للنظر يف طلبات الرتخي� ��ص .فعلى �سبيل املثال ،حتظر املادة
 6م ��ن معاه ��دة جت ��ارة الأ�سلح ��ة على الدول � ْأن ت�أذن ب� ِّأي عملية نقل لأ�سلحة تقليدية �إذا كان من �ش�أن
ٍ
التزامات واقع ًة على عاتق الدول
نقلها � ْأن ينتهك حظر ًا �إلزام ًّيا فر�ضته الأمم املتحدة على الأ�سلحة �أو
مبوجب اتفاقات دولية�/إقليمية ب�ش�أن مراقبة الأ�سلحة ،خا�صة االتفاقات املتعلقة بنقل الأ�سلحة النارية
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ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة� ،أو �إذا كان ��ت الأ�سلحة �ستُ�ستخدم يف ارتكاب جرمية �إبادة جماعية� ،أو جرائم
�ض ��دالإن�ساني ��ة� ،أو خمالف ��ات ج�سيم ��ة التفاقيات جنيف لع ��ام� ،1949أو هجمات موجهة �ضد �أهداف
مدنية �أو �ضد مدنيني يتمتعون باحلماية بتلك ال�صفة� ،أو جرائم حرب �أخرى على النحو الوارد تعريفه
يف االتفاقات الدولية .كما تن�ص الفقرة  1من املادة  7من املعاهدة على وجوب:
تقييم احتمال ما �إذا كانت الأ�سلحة �أو الأ�صناف التقليدية:
"(�أ) �ست�ساهم يف توطيد ال�سالم والأمن �أو يف تقوي�ضهما؛
"(ب) ميكن �أن تُ�ستخدم يف ما يلي:
"‘ ’1ارتكاب انتهاك ج�سيم للقانون الدويل الإن�ساين �أو تي�سري ارتكابه؛
"‘ ’2ارتكاب انتهاك ج�سيم للقانون الدويل حلقوق الإن�سان �أو تي�سري ارتكابه؛
"‘ ’3ارت ��كاب عم ��ل ي�ش ��كل جرمية مبوج ��ب االتفاقيات والربوتوك ��والت الدولية ذاتال�صلة
بالإرهاب والتي تكون الدولة امل�ص ّدرة طرفا فيها� ،أو تي�سري ارتكاب هذا العمل؛
"‘ ’4ارتكاب �أو تي�سري ارتكاب عمل ي�شكل جرمية مبوجب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية
املتعلقة باجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،التي تكون الدولة
امل�صدرة طرفا فيها".
ِّ
وكمث ��ال عل ��ى التداب�ي�ر الإقليمية ،تن�ص وثيقة منظمة الأم ��ن والتعاون يف �أوروبا ب�ش�أن الأ�سلحة
ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة (الباب الثالث (ب) ،الفقرة ( 2ب)) على � ْأن "تتفادى الدول امل�شاركة
�إ�ص ��دا َر تراخي� ِ��ص ت�صدي ��رٍ �إذا ر�أت � َّأن هن ��اك خطر ًا وا�ضح ًا يف � ْأن تت�سبب الأ�سلح ُة ال�صغرية املعنية"
يف ما يلي على �سبيل املثال:
• �أن تُ�ستعمل النتهاك �أو قمع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
•  �أن تطيل �أمد نزاع م�سلح قائم �أو تزيد من حدته� ،أخذ ًا بعني االعتبار �ضرورة الدفاع عن النف�س
امل�شروع� ،أو تهدد االمتثال للقانون الدويل ِّ
املنظم ل�سري النزاع امل�سلح
ال�سلم للخطر� ،أو �أن ت�ؤدي �إىل تراكم مفرط للأ�سلحة ال�صغرية مبا يزعزع اال�ستقرار،
•  �أن تع ِّر�ض َ
�أو ت�ساهم على نحو �آخر يف عدم اال�ستقرار الإقليمي
•  �أن يعاد بيعها (�أو حت َّول وجهتها) داخل البلد املتلقي �أو يعاد ت�صديرها لأغرا�ض تتنافى و�أهداف
الوثيقة
•  �أن ت�ستعمل بهدف القمع
•  �أن تدعم الإرهاب �أو ت�شجع عليه
•  �أن تي�سر اجلرمية املنظمة
وت�شمل وثائقُ متعددة الأطراف و�إقليمية ودون �إقليمية �أخرى "املبادئ التوجيهية لفا�سنار ب�ش�أن
�أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف جمال ت�صدي ��ر الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة"؛ واملوقف املوحد لالحتاد
الأوروبي املح ّدد للقواعد امل�شرتكة ّ
املنظمة ملراقبة �صادرات التكنولوجيا واملعدات الع�سكرية؛ واتفاقية
اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا .وميكن ل�صائغي الت�شريعات النظر يف تطبيق هذه االلتزامات
على ت�شريعاتهم لتنفيذ بروتوكول الأ�سلحة النارية .كما يقرتح الدليل الت�شريعي (الفقرة  )108معاي َري
عدم تعار�ض الت�شريع املنفِّذ
أ�خ ��رى ميك ��ن لل ��دول النظ ��ر فيها .وينبغي ل�صائغي الت�شريع ��ات �أن يكفلوا َ
للربوتوكول مع هذه ال�سيا�سات والت�شريعات وات�ساقَ التدابري الإدارية معها.
كما ينبغي �أن تنظر الدول يف حتديد ال�سلطة (�أو ال�سلطات) املخت�صة املنا�سبة لتقييم طلبات
تراخي�ص الت�صدير والبت فيها ل َّأن هذا غالب ًا ما يتطلب قرارات �أ�شمل تتعلق بال�سيا�سات
احل�صول على
ِ
العامة ومن ثم قد يكون من غري املنا�سب �أن تناط هذه امل�س�ؤولية بال�سلطة املرخِّ �صة.
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تراخي�ص [�أذون] اال�سترياد
املادة  -56ال�شروط املفرو�ضة على
ِ
�أو الت�صدير �أو العبور
 -1يخ�ضع ترخي�ص [�إذن] اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور لل�شروط التي تفر�ضها [يُدرَج
ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة].
  -2ال ُينقل الرتخي�ص �إىل �شخ�ص �آخر.
ِ
م�ستخدم نهائي �آخر.
ال�صادرات الفعلية �إىل
  -3ال ت َُ�س َّلم
ُ
التعليق
من �ش�أن ال�شروط املفرو�ضة على الرتخي�ص �أو الإذن تعزيز �أمن و�صحة وثائق الرتخي�ص �أو الإذن وفق ًا
للفق ��رة  5م ��ن امل ��ادة  10م ��ن الربوتوكول .ويجب �أن تتخ ��ذ الدول �أي�ض ًا التدابري املنا�سبة ال�شرتاط �أمن
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية وقت اال�سترياد والت�صدير والعبور (الفقرة الفرعية (�أ)
م ��ن امل ��ادة  11م ��ن الربوتوك ��ول) .وميكن للدولة �أن تفر� ��ض على الرتخي�ص طائف ًة من ال�شروط ،ح�سب
طبيعة الأ�سلحة وكميتها ووجهتها النهائية وما �إىل ذلك .وميكن �أن ي�شمل ذلك ،مثال ،فر�ض �شروط على
التخزين �أو ا�شرتاط التحقق من الت�سليم .وت�ستطيع الدول �أي�ض ًا ،من خالل الت�شريعات املت�صلة مبراقبة
اجلمارك/احل ��دودْ � ،أن تعاي ��ن الأ�صن ��اف معاين� � ًة مادي ًة عند و�صولها �إىل والياتها الق�ضائية .ونظر ًا ل َّأن
�أحد الأغرا�ض التي تتوخاها معاهد ُة جتارة الأ�سلحة يتمثل يف مكافحة حتويل وجهة الأ�سلحة التقليدية
بف�ضل اتخاذ ما يلزم من تدابري وطنية (انظر املادة  )11ف�إنه يجوز للم�شاركني يف عمليات نقل الأ�سلحة
�أن يقوموا بنقلها �شريطة �أال يح ِّولوا وجهتَها بحيث ت َُ�س َّلم فعلي ًا �إىل م�ستخدمني نهائيني غري م�أذون لهم.

ُ
تراخي�ص الت�صديرِ  ،املتعلق ُة بالنقل
ال�شروط املفرو�ض ُة على
ِ
يجوز للدولة �أن ت�شرتط �أي�ض ًا ،للح�صول على ترخي�ص الت�صدير ،تقد َمي معلومات عن نقل
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية �إىل ال�سلطة املرخِّ �صة قبيل الت�صدير الفعلي
لل�سلع مبا�شر ًة (ل َّأن هذه املعلومات ال تكون متاحة وقت تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص
الت�صدير �أو وقت �إ�صداره) .وميكن �أن ت�شمل املعلومات املتعلقة بالنقل:
•  �شرك َة النقل اجلوي ووكيل ال�شحن امل�س�ؤو َلينْ عن النقل
رقم ت�سجيل الطائرة املدنية �أو الع�سكرية
•   َ
ّ
•  م�سا َر الرحلة اجلوية الذي �سي َّتبع وحمطات التوقف امل�ؤقَّت املق َّررة
ِ
�سجالت عمليات النقل اجلوي املماثلة ال�سابقة
•  
•  دلي�ل ً�ا عل ��ى االمتث ��ال للت�شريعات الوطني ��ة �أو االتفاقات الدولية القائمة ب�ش�أن نقل ال�سلع
اخلطرية

املادة  -57واجبات حامل الرتخي�ص
�ص له ل�شروط حفظ ال�سجالت ذات ال�صلة الواردة يف [الف�صل اخلام�س
 -1ميتثل املرخَّ ُ
من القانون].
�ص له �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] �إ�شعار ًا مبا يلي:
-2
ِّ
يقدم املرخَّ ُ
(�أ) � ِّأي تغيري يف عنوان [�أماكن العمل التي ميار�س فيها املرخَّ ُ�ص له َ
ن�شاطه] ،يف غ�ضون
[ ...يوما�/أيام]؛
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(ب) � ِّأي �سرقة �أو �ضياع ل ِّأي �صنف من مكان عمل املرخَّ �ص له املحدد يف الرتخي�ص ،يف
غ�ضون [� 24ساعة .../يوما�/أيام] بعد �أن يعلم املرخَّ ُ�ص له بهذه ال�سرقة �أو هذا ال�ضياع؛
(ج) � ِّأي تغيري هام يف مرافق التخزين التي ي�ستخدمها املرخَّ ُ�ص له ،يف غ�ضون [ ...يوما/
�أيام].

املادة  -58التفتي�ش
 -1يق � ِّ�دم املرخَّ � ُ��ص ل ��ه بناء عل ��ى طلب [� ِّأي موظف �شرطة �أو �سلطات معنية �أخرى] [� ِّأي
حتدده اللوائح التنظيمية] لغر�ض التفتي�ش ،يف � ِّأي وقت معقول ،ما
موظف �شرطة �أو
ٍ
�شخ�ص �آخر ِّ
يلي:
ترخي�صه؛
(�أ)
َ
(ب) � َّأي �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها وذخري ٍة توجد يف حوزته �أو تخ�ضع ل�سيطرته؛
(ج) � َّأي معلومات �أو �سجالت يحفظها املرخَّ �ص له وفق ًا لـ[الف�صل اخلام�س من القانون].
 -2يج ��وز ل� �ـ[� ِّأي موظ ��ف �شرط ��ة �أو �سلطات معنية �أخرى] [� ِّأي موظف �شرطة �أو �شخ�ص
حتدده اللوائح التنظيمية] � ْأن ُيفتِّ�ش ،يف � ِّأي وقت معقول ،مرافقَ املرخَّ �ص له اخلا�ص َة بتخزين
�آخر ِّ
الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية املوجودة يف حوزة املرخَّ �ص له.

تراخي�ص [�أذون] اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور
املادة ُ -59م َّدة �صالحية
ِ
 -1حت � ِّ�دد [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة] م� � َّد َة �صالحية ترخي�ص
[�إذن] اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور.
 -2تنتهي م َّد ُة �صالحية ترخي�ص [�إذن] اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور:
(�أ)يف التاريخ املحدد يف الرتخي�ص؛
(ب)�إذا �س ّلمه حامل الرتخي�ص �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ِة املخت�صة] قبل
التاريخ املحدد يف الرتخي�ص.
 -3يجوز متديد ُم َّدة �صالحية ترخي�ص [�إذن] اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور بنا ًء على
طلب يق َّدم �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ِة املخت�صة] وموافق ِتها عليه.
�ات متدي ��د ُم� � َّدة ال�صالحي ��ة كتاب ًة �إىل [ي ُ ��درَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة]
ُ -4تق� � َّدم طلب � ُ
ترخي�ص [�إذن] ٍ
َ
طلبِ
جديد.
مي
تقد
م
ل
إال
�
و
ال�صالحية،
ة
د
م
انتهاء
تاريخ
[ال�سلط ِة املخت�صة] قبل
ِ
ُ َّ
ُ
زِ َ

التعليق
ينبغ ��ي �أن تك ��ون ُم� � َّدة �صالحي ��ة الرتخي�ص [الإذن] كافي ًة ل�ضم ��ان �إمكانية �إمتام النقل .وتقرتح بع�ض
الرتاخي�ص �صاحلة ملدة �سنة واحدة على الأقل.
الواليات الق�ضائية �أن تكون
ُ
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الرتاخي�ص
املادة � -60إلغاء
ِ

[األذون]

يج ��وز لـ[ي ُ��درَج ا�س ��م ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ِة املخت�صة] ،بن ��اء على �إ�شعار خطي� ،إلغا ُء
ترخي�ص اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور �إذا كان حام ُل الرتخي�ص:
(�أ) قد فقد �أهلي َة حمل الرتخي�ص؛
(ب) انتهك� ،أو خا َل َفَّ � ،أي حكم من �أحكام هذا القانون �أو � َّأي �شرط من ال�شروط املحددة
يف الرتخي�ص؛
(ج) �إذا ات�ضح ��ت حقائ ��قُ جدي ��دةٌ ،ل ��و كان ��ت معروف� � ًة �أو موج ��ود ًة عن ��د النظر يف طلب
الرتخي� ��ص [الإذن] لأول م ��رة ،لكان ��ت �ست� ��ؤدي �إىل رف�ض ترخي� ��ص [�إذن] اال�سترياد �أو الت�صدير
�أو العبور؛
(د) �إذا انتهك ال�شخ�ص املرخ�ص [امل�أذون] له �أحكام حظر ُملزِ م مفرو�ض على الأ�سلحة
من جمل�س الأمن� ،أو حظر �إقليمي على الأ�سلحة ُملزِ م لـ[يُدرَج ا�سم الدولة] �أو وافقت [يُدرَج ا�سم
الدولة] طواعية على االن�ضمام �إليه� ،أو حظر وطني مفرو�ض على الأ�سلحة؛
(ﻫ) �إذا �أدين ال�شخ�ص املرخ�ص [امل�أذون] له بارتكاب جرمية االجتار بالأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو الذخرية �أو جرائم خطرية �أخرى؛
ري هام على الظروف منذ �إ�صدار الرتخي�ص؛
(و) طر�أ تغي ٌ
(ز) �إذا كان املرخ� ��ص [امل� ��أذون] ل ��ه َي ْعل ��م ،وق ��ت �إ�ص ��دار الإذنَّ � ،أن الأ�سلح ��ة ميكن � ْأن
ٍ
ِ
ِ
انتهاك ج�سيم للقانون الإن�ساين الدويل �أو للقانون الدويل
ارتكاب،
ارتكاب� ،أو تي�س ِري
تُ�ستخدم يف
ً
ِّ
ً
حلق ��وق الإن�س ��ان� ،أو �أفع ��الٍ ت�شكل جرمية من�صو�صا عليها يف اتفاقات �أو بروتوكوالت دولية متعلقة
مبكافحة الإرهاب �أو اجلرمية َّ
ا�سم الدولة] طرف ًا فيها.
املنظمة عرب الوطنية تكون [يُدرَج ُ

التعليق
�كام الفق ��رة  3من املادة  6من معاهدة جت ��ارة الأ�سلحة؛ و�سواء �أُ ِخذَ
تجُ �س ��د الفق ��ر ُة الفرعي ��ة (ز) �أح � َ
به ��ا �أو مل ي�ؤخ ��ذ يف الت�شريع ��ات تظ ��ل الدولُ ملزَ م ًة بتجرمي تل ��ك الأفعال ب ُك ِّل �أ�شكالهاْ � ،أي �سواء اتَّخذ
ِ
ال�ضلو ُع فيها َ
اال�شرتاك املبا�شر �أو امل�ساعد ِة �أو التواط�ؤِ.
�شكل

املادة � -61شهادات امل�ستخدمني النهائيني
امل�صدر من امل�ستورد
متى ُ�ص ِّدرت �أ�سلح ٌة نارية و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتها وذخريةٌَ ،لزِ َم � ْأن َيطلب
ِّ
� ْأن ي�ست�صدر من � ِّأي �شخ�ص مف َّو�ض من ِقبل حكومة الدولة امل�ستورِدة �شهاد ًة تت�ض َّمن:
ٍ
(�أ)
امل�صدر مبا يف ذلك اال�سم والعنوان وا�سم امل�ؤ�س�سة التجارية؛
معلومات مف�صل ًة عن
ِّ
(ب) معلوم � ٍ
�ات ع ��ن امل�ستخ � ِ�دم النهائ ��ي مب ��ا يف ذل ��ك اال�سم والوظيفة والعن ��وان الكامل
والتوقيع الأ�صلي؛
بلد الوجهة النهائية؛
(ج) َ
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(د) و�صف� � ًا مف�ص�ل ً�ا (الن ��وع والكمي ��ة واخل�صائ� ��ص) للأ�سلح ��ة الناري ��ة و�/أو �أجزائها
ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية امل�ص َّدرة وكميتها وقيمتها؛
(ﻫ) توقي َع امل�ستخدم النهائي وا�سمه ووظيفته؛
(و) تاريخَ �شهادة امل�ستخدم النهائي؛
إذن ب�إ�صدار ال�شهادة املعنية.
(ز) ال َ

مالحظة حول ال�صياغة

ت�شريعات منف�صلة خا�صة بالأ�سلحة التقليدية تتناول ب�شكل عام التجارة يف هذا
قد تكون لدى الدولة
ٌ
الن ��وع م ��ن الأ�سلح ��ة .ويج ��وز �أن ت�شري هذه الت�شريعات �إىل �شه ��ادة امل�ستخدم النهائي باعتبارها وثيق ًة
مطلوب ��ة .ويف ح ��ال وج ��ود ه ��ذه الت�شريع ��ات ،ميكن الإ�ش ��ارة مبا�شرة �إىل ذلك احلك ��م .فمث ًال قد تود
ذات ال�صلة؛ التي تن�ص مادتها 11
أحكام معاهد ِة جتار ِة الأ�سلح ِة َ
الدول� � ُة اعتم ��ا َد ت�شريع ��ات ك ��ي ُت َنفِّذَ � َ
على ما يلي" :تتخذ ك ُّل دولة طرف تُ�شارك يف نقل �أ�سلح ٍة تقليدية م�شمولة باملادة  )1( 2تداب َري ملنع
العموم �إذ يت�ض َّمن قائم ًة غري �شاملة من التدابري التي ينبغي
حتويل وجهتها ".وهذا الإلزام َيغْلب عليه
ُ
للدول � ْأن تتخذها من �أجل منع حتويل وجهة الأ�سلحة .وتن�ص الفقرة  4من املادة ذاتها على ما يلي:
"تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمة ،عمال بقوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدويل ،للت�صدي
لعملية حتويل الوجهة .وميكن �أن ت�شمل هذه التدابري تنبيه الدول الأطراف التي يحتمل �أن تت�أثر
بها ،وتفتي�ش �شحنات الأ�سلحة التقليدية امل�شمولة باملادة  )1( 2التي مت حتويل وجهتها ،واتخاذ
تدابري املتابعة من خالل التحقيق و�إنفاذ القانون".

اخليار 1
متى ُ�ص ِّدرت �أ�سلح ٌة نارية و�أجزا�ؤها ومك ِّوناتها وذخريةٌَ ،لزِ َم � ْأن ُت ْر َفقَ بطلب احل�صول على
ترخي�ص الت�صدير �شهاد ُة امل�ستخدم النهائي على النحو املتوخى يف الباب [ ]...من [قانون مراقبة
الأ�سلحة التقليدية].
متطلبات �أخرى
ٌ
ميكن للدولة ،ح�سب تقديرها ،اختيار طلب املزيد من املعلومات يف �شهادة امل�ستخدم النهائي .وميكن
�أن ي�شمل ذلك:
(�أ) و�صف ًا لال�ستخدام النهائي للأ�سلحة النارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و�/أو الذخرية؛
ٍ
�ضمانات ب�أنه ال ميكن �إعادة ت�صدير ما ا�ستورد من �أ�سلح ٍة نارية و�/أو �أجزائها ومك ِّوناتها و/
(ب)
امل�صدرة الأ�صلية]؛
الدولة
[
من
مكتوب
إذن
�
ا�ستالم
بعد
إال
�أو ذخري ٍة �
ِّ
(ج) ت�صديق� � ًا م ��ن ال�سلط ��ات احلكومي ��ة املخت�ص ��ة ،وفق ًا للممار�سة الوطني ��ة ،ب�ش�أن �صحة �شهادة
وا�سم املوظف الذي �أ�صدر ال�شهاد َة ولق َبه وتوقي َعه
امل�ستخدم النهائي .ويجب �أن يت�ض َّمن ذلك الت�صديقُ التاريخَ َ
الأ�صلي؛
(د) تعهد ًا بتقدمي دليل على اال�سترياد عن طريق �شهاد ِة تحَ َ قُّقٍ من الت�سليم.

امل�ستخدم النهائي
النهائي لها.
امل�ستخدم
متى �أعاد م�ستو ِر ٌد بي َع ال�سلع يف ال�سوق املحلية ،اع ُتبرِ امل�ستو ِر ُد ،بوجه عام،
َ
َّ
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املادة  -62التحقق من الت�سليم
َ�ص ُي�ضاف �إىل املادة  30من القانون
ميكن للدول النظر يف الأخذ ب�أحد اخليارين التاليني َكن ٍّ
النموذجي:
اخليار 1
بعد كل �شحنة �أ�سلح ٍة نارية و�أجزائها ومك ِّوناتها �أو ذخري ٍة م�شمول ٍة �ضمن ترخي�ص ت�صدير،
املرخ�صة] [ال�سلط ِة املخت�صة]
يقدم
امل�صدر ،يف غ�ضون [� ]...شهراً�/أ�شهر� ،إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة ِّ
ِّ
ِّ
املر�سل
دلي ًال على و�صولها �إىل بلد املق�صد امل�أذون به ودلي ًال على مكان وتاريخ و�صولها �إىل َمقر َ
�إليه.
اخليار 2
يحتف ��ظ امل�ص � ِّ�در برتخي� ��ص الت�صدي ��ر الأ�صلي ،و�سند ال�شح ��ن ذي ال�صلة �أو وثيقة ال�شحن
امل�صدر املتعلق ��ة بالأ�سلحة النارية و�أجزائها
اجل ��وي ذات ال�صل ��ة ،وقائمة/قوائ ��م التعبئ ��ة وفاتورة
ِّ
تلك
م
ويقد
أ�شهر؛
�
�شهرا/
]
...
[
ملدة
ومك ِّوناتها �أو الذخرية املح َّددة يف ترخي�ص الت�صدير
الوثائقَ
ِّ
لفح�صها كلما َطلبت منه [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �صة] [ال�سلط ُة املخت�صة] ذلك.
[وال�سما�سرة]

بامل�صدرين وامل�ستورِدين
املادة  -63قاعدة البيانات املتعلقة
ِّ
ٍ
معلومات حول
 -1تت�ض َّمن قاعدة للبيانات الوطنية تديرها [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املع َّينة]

م�صدرين وم�ستوردين [و�سما�سر ًة] .وتت�ض َّمن قاعدة البيانات
الأ�شخا�ص الذين يعملون باعتبارهم ِّ
ما يلي على الأقل:

ِ
(�أ) �أ�سما َء جميع
ذات ال�صلة
امل�سجلني
ِّ
واملعلومات َ
امل�صدرين وامل�ستوردين [وال�سما�سرة] َّ
التي ترد يف طلبات الت�سجيل؛
(ب) تفا�صي � َ�ل ع ��ن طلب � ِ
�ات احل�ص ��ول عل ��ى تراخي� ِ��ص اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر [و�أن�شطة
َ
وتفا�صيل عن متلقي الأ�سلحة النارية وامل�ستخدمني النهائيني.
ال�سم�سرة] ،املقبول ِة منها واملرفو�ضة،
  -2تحُ فظ هذه
ال�سجالت ملدة [� ]10سنوات على الأقل.
ُ

التعليق
امل�صدر :املادة  7من الربوتوكول.
�إذا اخت ��ارت الدول ��ة �إن�ش ��ا َء قاع ��دة بيانات وطني ��ة َو َج َب � ْأن تتما�شى تلك القاع ��دة مع متطلبات حفظ
ال�سج�ل�ات املو�ضوع ��ة �أو املعتم ��دة مبقت�ضى الف�صل اخلام�س م ��ن القانون .و�إذا اختارت الدولة تطبيقَ
ِ
ال�سجالت يف قاعدة البيانات.
�ضوابط على ال�سما�سرة و�أن�شطة ال�سم�سرة� ،أمكنها �أي�ض ًا �أن تُدرِج تلك
ويالح ��ظ فري ��ق اخل�ب�راء احلكوميني يف تقريره حول ال�سم�سرة ( A/62/163و ،Corr.1الفقرة َّ � )40أن
تراخي�ص
معظم الدول حتتفظ ببيانات تتعلق بالأ�شخا�ص الذين ح�صلوا �أو الكيانات التي ح�صلت على
َ
للقيام ب�أن�شطة و�صفقات ال�سم�سرة خالل املدة التي تراها الدولُ �ضروري ًة .و�إذا اختارت الدولة �إن�شا َء
ٍ
امل�سجلني باعتبارهم
قاع ��دة بيان ��ات َو َج � َ�ب عليها � ْأن تُدرج يف تلك القاعدة
معلومات تتعلق بالأ�شخا�ص َّ
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وم�صدري ��ن (حيثم ��ا كان الت�سجيل مطلوب ًا) وتفا�صي � َ�ل عن جميع الطلبات التي
�سما�س ��ر ًة وم�ستوردي ��ن
ِّ
ٍ
وردت ب�ش� ��أن احل�ص ��ول عل ��ى تراخي� ِ��ص �أن�شطة ال�سم�س ��رة وا�سترياد وت�صدير �أ�سلح� �ة نارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها وذخري ٍة� ،سواء ُوو ِفق عليها �أم ال .وميكن لقاعدة البيانات هذه � ْأن ت�ساعد �أي�ض ًا الدولَ على
تلبية مقت�ضيات التعاون الدويل املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول.

هاء -الأحكام القانونية اجلنائية
التعليق
تبعا للقوانني القائمة والأ�ساليب املختارة لتنفيذ مقت�ضيات حفظ ال�سجالت والو�سم والرتخي�ص وغريها
م ��ن مقت�ضي ��ات الربوتوك ��ول ،لع ��ل الدول تود النظر يف جترمي �أفع ��ال �أخرى يف عدة جماالت رغم �أنها
غري ملزَ مة بذلك .ف�إذا اعتمدت الدولة نظام ًا لل�سم�سرة ،مثال ،فلعلها ت�شفعه بتجرمي �أعمال ال�سم�سرة
�اح عن هوية ال�سم�سار يف �إطار عملية الرتخي�ص/الإذن
غ�ي�ر امل�شروع ��ة .و�إذا ا�شرتط ��ت الدول ُة الإف�ص � َ
اجلرائم املتعلقة بتقدمي معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة يف ا�ستمارات
باال�سترياد /الت�صدير ،فيمكن �أن ت�شمل
ُ
الرتاخي�ص جرمي َة عدم تقدمي املعلومات املطلوبة ب�ش�أن �أن�شطة ال�سم�سرة (انظر
طلب احل�صول على
ِ
الدليل الت�شريعي ،الفقرة  .)237وال ين�ص الربوتوكولُ على جترمي � ِّأي من هذه الأفعال.
وتن�ص الفقرة  5من املادة  15من معاهدة جتارة الأ�سلحة على جواز � ْأن ي�ستند التجر ُمي اجلنائي
�إىل "انته ��اكات التداب�ي�ر الوطني ��ة املن�ش� ��أة مبوجب هذه املعاهدة" .وفيم ��ا يلي الن�ص الكامل للفقرة 5
من املادة :15
" ُتق� � ّدم ال ��دول الأط ��راف بع�ضها �إىل بع�ض ،حيثم ��ا اتفقت على ذلك وكان متوافقا مع قوانينها
الوطني ��ة� ،أك�ب�ر ق ��در من امل�ساعدة يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية فيما يتعلق
بانتهاكات التدابري الوطنية املن�ش�أة مبوجب هذه املعاهدة".
ويج ��وز ،مبوج ��ب القان ��ون الداخل ��ي ،جت ��ر ُمي الأفع ��الِ التالي ��ة ،املن�صو� ِ��ص عليه ��ا يف امل ��ادة 6
م ��ن املعاه ��دة :انته ��اك م ��ا يفر�ض ��ه جمل� ��س الأم ��ن من حظ ��ر �إلزامي عل ��ى الأ�سلح ��ة؛ وحتويل وجهة
امل�ستخدم�ي�ن النهائي�ي�ن واال�ستخدام ��ات النهائية؛ وتوريد �أ�سلحة �إىل م ��ن يرتكبون جرائم معينة ،مثل
جرائم الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية .وهذا اجلواز يت�سق مع مفهوم جترمي
الأن�شطة غري امل�شروعة املتعلقة بالأ�سلحة النارية ومع وجوب �أن يكون ك ٌل من بروتوكول الأ�سلحة النارية
مكم ًال للآخر نظر ًا ل َّأن لهما �أهداف ًا و�أغرا�ض ًا متماثل ًةْ � ،إن مل ت ُك ْن متطابق ًة.
ومعاهدة جتارة الأ�سلحة ِّ

 -1اجلرائم اخلا�صة بحفظ ال�سجالت
التعليق
ال ُيلزم الربوتوكولُ الدولَ بتجرمي عدم حفظ ال�سجالت وفق ًا للمادة  .7غري � َّأن من �ش�أن جترمي هذا
ال�سل ��وك امل�ساع ��دة عل ��ى ردع الأ�شخا�ص امللزَ مني بحفظ ال�سج�ل�ات عن الت�صرف دون توخي احلر�ص
الواجب ،و�إغفال حفظ تلك ال�سجالت �أو تزويرها �أو حتويرها ،كما � َّأن من �ش�أنه امل�ساعدة على �ضمان دقة
ال�سجالت للتمكني من اقتفاء الأثر .ويف حني يتعني على الدول �ضمان حفظ �سجالت مع َّينة (كما نوق�ش
يف الف�صل اخلام�س (حفظ ال�سجالت) من القانون النموذجي) ،ف�إنها تتمتع بال�سلطة التقديرية لفر�ض
عقوبات وجزاءات جنائية �أو �إدارية على عدم حفظ ال�سجالت .ويو�صي الدليل الت�شريعي (الفقرة )231
ب�أن تط َّبق على جرائم حفظ ال�سجالت نف�س العقوبات املطبقة على اجلرائم الأ�سا�سية املتعلقة بال�صنع
غ�ي�ر امل�ش ��روع واالجت ��ار غ�ي�ر امل�شروع ل�ضمان عدم �إفالت املجرمني من توقيع عقوبات �أ�ش ّد عليهم من
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خ�ل�ال جلوئه ��م �إىل االمتن ��اع ع ��ن حفظ ال�سجالت الالزم ��ة لإثبات حدوث ال�سل ��وك الإجرامي �أو �إىل
تدم�ي�ر تل ��ك ال�سج�ل ِ
�ات .وعن ��د �إثبات ركن التع ُّمد يف اجلرمي ��ة ،لعل الدول تود النظر يف درجات �أدنى
م ��ن التع ُّم ��د وجت ��رمي الإهمال اجل�سيم �أي�ض ًا ،ل�ضمان عدم متكن الأ�شخا�ص امللزَ مني بحفظ ال�سجالت
من التهرب من م�س�ؤوليتهم بالتذرع بعدم التع ُّمد.
وتتوق ��ف طبيع ��ة العقوب ��ات املفرو�ض ��ة ب�ش�أن اجلرائ ��م املتعلقة بحفظ ال�سج�ل�ات على كل والية
ق�ضائي ��ة .واملق�ص ��ود م ��ن الأح ��كام التالية م�ساعدة الدول على جترمي �أفع ��ال تتعلق بحفظ ال�سجالت.
َ
احلفاظ على الطبيعة اجلنائية للحكم لكن مع فر�ض درجة �أدنى من امل�س�ؤولية
وت�شجع الدول التي تو ُّد
َّ
ً
جرائم �إداري� �ة ال جنائية ،على تكييف هذه الأحكام
والعقوب ��ات� ،أو النظ� � َر يف اعتب ��ار �سلوكي ��ات �أخرى
َ
املقرتحة ح�سب االقت�ضاء.

املادة    -64تزوير ال�سجالت وحتويرها
�سجلٍ َي ْلزَ م ُ
ٍ
حفظه
 -1ك ُّل �شخ�ص يق ِّيدَ ،ع ْن َع ْم ٍد �أو �إهمالٍ ،
معلومات كاذب ًة �أو م�ض ِّلل ًة يف ِّ
ال�سج َل َيرتكب جرمي ًة.
مبوجب [الف�صل اخلام�س من هذا القانون] �أو ُيح ِّور ذلك ِّ
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص َيرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...عقوبة تنظيمية].

التعليق
ال ُيلزم الربوتوكولُ الدولَ بتجرمي تزوير �أو حتوير ال�سجالت التي يلزم حفظها مبوجب املادة ( 7والفقرة
 2من املادة  .)6غري � َّأن جترمي تلك الأن�شطة من �ش�أنه امل�ساعدة على ردع الأ�شخا�ص امللزَ مني بحفظ
ال�سج�ل�ات ع ��ن تزوي ��ر تل ��ك ال�سجالت �أو حتويرها ومن �ش�أنه امل�ساعدة على �ضمان دقة ال�سجالت من
�أجل �أغرا�ض التعقب .وتكت�سي جرمية تزوير ال�سجالت ،كما يرد يف الدليل الت�شريعي (الفقرة ،)231
�أهمي ًة �أكرب حيثما كانت امل�س�ؤولية الرئي�سية عن حفظ ال�سجالت الالزمة القتفاء الأثر الحق ًا تقع على
عاتق الأ�شخا�ص املعنيني والكيانات املعنية بنقل الأ�سلحة النارية.
ويقرتح "دليل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا لأف�ضل املمار�سات ب�ش�أن و�سم الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلح ��ة اخلفيف ��ة وحف ��ظ �سجالتها واقتفاء �أثرها" (الباب اخلام�س ،ال�صفحة � )10أن تنظر الدولُ
يف اعتبار � ِّأي �شكل من �أ�شكال تزوير ما يلزم حفظه من �سجالت الأ�سلحة النارية والأ�سلحة اخلفيفة،
�ش�أنه �ش�أن �أفعال �أخرى مثل تزوير وحتوير العالمات املو�ضوعة على الأ�سلحة النارية وغريها من الأفعال
التي ي�شملها الربوتوكول ،جرمي ًة جنائية.

املادة  -65عدم حفظ ال�سجالت
 -1ك ُّل �شخ�ص ال يقومَ ،ع ْن َع ْم ٍد �أو �إهمالٍ  ،بحفظ � ِّأي �سجل يلزم حفظه مبوجب [الف�صل
اخلام�س من هذا القانون] َيرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص َيرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...عقوبة تنظيمية].
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التعليق
ال ُيلزم الربوتوكولُ الدولَ بتجرمي عدم حفظ ال�سجالت املطلوبة مبوجب املادة ( 7والفقرة  2من املادة .)6
ٍ
غ�ي�ر � َّأن معاقب ��ة الأ�شخا� ��ص ب�سبب عدم حفظهم ال�سج�ل ِ
�سجالت �صحيح ًة
�ات �أو ب�سبب عدم حفظهم
م ��ن �ش�أنه ��ا امل�ساع ��دة على �ضمان امتثال الأ�شخا� ��ص امللزَ مني بحفظ ال�سجالت اللتزاماتهم القانونية.
وه ��ذا احلك ��م �ض ��روري ل�ضم ��ان الوف ��اء على نحو ُم ْر� ��ضٍ بواجب حفظ ال�سجالت حيثم ��ا كانت الدولة
تفر�ض واجب حفظ ال�سجالت على الكيانات امل�أذون لها والأ�شخا�ص امل�أذون لهم ،و�ضمان عدم �إفالت
املجرمني من عقوبات �أ�شد ترتبط بال�صنع غري امل�شروع واالجتار غري امل�شروع من خالل امتناعهم عن
حفظ ال�سجالت الالزمة لإثبات حدوث ال�سلوك الإجرامي (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)231

املادة  -66تدمري ال�سجالت
 -1ك ُّل �شخ�ص ُي َد ِّمرَ ،ع ْن َع ْم ٍد �أو �إهمالَّ � ،أي �سجل يلزم حفظه مبوجب [الف�صل اخلام�س
من هذا القانون] �أو وفق ًا له َيرتكب جرمية.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...عقوبة تنظيمية].

التعليق
ال ُيلزم الربوتوكولُ الدولَ بتجرمي تدمري ال�سجالت املطلوبة مبوجب املادة ( 7والفقرة  2من املادة .)6
غري � َّأن معاقب َة الأ�شخا�ص الذين يدمرون ال�سجالت قبل الفرتة الزمنية الدنيا املحددة يف املادة  49من
هذا املرفق ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد على �ضمان امتثال الأ�شخا�ص امللزَ مني بحفظ ال�سجالت اللتزاماتهم
القانوني ��ة .وه ��ذا احلك ��م �ضروري ل�ضمان الوفاء على نحو ُم ْر ٍ�ض بواجب حفظ ال�سجالت حيثما كانت
الدول ��ة تفر� ��ض واج ��ب حف ��ظ ال�سجالت على الكيان ��ات امل�أذون لها والأ�شخا�ص امل� ��أذون لهم ،و�ضمان
عدم �إفالت املجرمني من عقوبات �أ�شد ترتبط بال�صنع غري امل�شروع واالجتار غري امل�شروع من خالل
ِ
ال�سجالت الالزمة لإثبات حدوث ال�سلوك الإجرامي (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)231
تدمريهم

املادة  -67عدم تقدمي تقارير
-1

ك ُّل �شخ�ص يقومَ ،ع ْن َع ْم ٍد �أو �إهمالٍ :

(�أ) باالمتن ��اع ع ��ن� ،أو �إغف ��ال ،تقد ِمي تقريرٍ �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] يت�ض َّمن
َ
تفا�صيل جميع ال�صفقات امل�سجلة وفق ًا لـ[املادة ( 38التقارير الواجب تقدميها) يف املرفق الأول]
من هذا القانون؛
(ب) بتقدمي تقرير �إىل [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املخت�صة] ،وفق ًا لـ[املادة ( 38التقارير الواجب
ٍ
معلومات كاذب ًة �أو غ َري دقيقة �أو ناق�ص ًة؛
تقدميها) يف املرفق الأول] من هذا القانون ،يت�ض َّمن
َيرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص َيرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...عقوبة تنظيمية].
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التعليق

�زام الكيانات امل�أذون له ��ا والأ�شخا�ص امل�أذون لهم ،التي يتعني عليها والذين
ال ي�ش�ت�رط الربوتوك ��ول �إل � َ
يتع�ي�ن عليه ��م االحتف ��اظ بال�سج�ل�ات ،بتقدمي تقارير منتظمة .ومع ذلك� ،إذا اخت ��ارت الدول ُة مطالب َة
الكيانات امل�أذون لها والأ�شخا�ص امل�أذون لهم بتقدمي تقارير منتظمة وفق ًا لـ[املادة ( 38التقارير الواجب
فر�ض عقوبة منا�سبة على عدم تقدمي تلك التقارير .وكما
تقدميه ��ا) يف املرف ��ق الأول]َ ،و َج � َ�ب عندئ ��ذ ُ
يرد يف الدليل الت�شريعي (الفقرة  ،)230تكت�سي جرمية عدم الإبالغ عن ال�صفقات �أو �إعطاء معلومات
كاذب ��ة �أو غ�ي�ر دقيق ��ة �أو ناق�ص ��ة �أهمي ًة �أكرب حيثما يحتفظ بال�سجالت جها ٌز حكومي ت ِ
َعتمد مهمتُه يف
اقتفاء الأثر على تقدمي تقاري َر �صحيح ٍة.

واو -اجلرائم اخلا�صة بالرتخي�ص
التعليق
يج ��وز للم�شرع�ي�ن و�صائغ ��ي الت�شريع ��ات �أن ينظروا يف جترمي �أفع ��ال �إ�ضافية تتعلق بالأفعال التي يلزم
امل�صدرين
جترميه ��ا فيم ��ا يخ� ��ص االجت ��ار غ�ي�ر امل�شروع .ويف ح ��ال اعتمدت الدول ��ة نظام ًا لت�سجي ��ل
ِّ
وامل�ستوردي ��ن ،فلعله ��ا ت ��ود �أي�ض� � ًا �أن ت�شفع ��ه بتجرمي م ��ا يت�صل بذلك من �أن�شطة ا�ست�ي ٍ
�راد �أو ت�صديرٍ
ُي�ضطل ��ع به ��ا ب ��دون ت�سجي ��لٍ  .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك� ،إذا ا�شرتطت الدولة تق ��د َمي طلبات للح�صول على
جرائم تتعلق بتقدمي معلومات كاذبة
تراخي�ص �أو �أذون ب�ش�أن �أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،ميكن تقري ُر
َ
َ
الرتاخي�ص .وال يقت�ضي الربوتوكول جتر َمي هذه الأفعال.
�أو م�ض ِّللة يف ا�ستمارات طلب
ِ

املادة  -68العمل بدون ت�سجيل

[�إذن]

ٍ
 -1ك ُّل �شخ� ��ص ي�ضطل ��ع [يح� � َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ب� ِّأي ِ
ا�سترياد �أو
ن�شاط
ت�صدي ��رٍ ب ��دون [�أن يك ��ون م�سج�ل ً�ا لدى [يُدرَج ا�سم ال�سلطة املرخِّ �ص ��ة]] [�إذنٍ مكتوب من ال�سلطة
املخت�صة] ح�سب ما يقت�ضيه هذا القانونَ ،يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق ًا للفقرة ( )1من ه ��ذه املادة بـ[ال�سجن ملدة
[ ]...و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
امل�صدر :الفقرتان  1و 5من املادة  10من الربوتوكول.
نظام ت�سجيلٍ �أو �إذنٍ على َم ْن ي�ضطلعون ب�أن�شطة
ميكن النظر يف هذا احلكم حيثما تختار الدول ُة تطبيقَ ِ
م�صدرين.
ب�صفتهم م�ستوردين �أو
ِّ

تراخي�ص
املادة  -69تقدمي طلبات م�ض ِّللة �أو مز َّورة للح�صول على
َ
ملزاولة �أن�شطة اال�سترياد �أو الت�صدير �أو العبور
 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ،بغر�ض احل�صول على � ِّأي

�شكل من �أ�شكال الرتخي�ص ح�سب ما يقت�ضيه [الف�صل ال�سابع من هذا القانون]:
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ترخي�ص؛ �أو
(�أ) بتقدمي بيانات كاذبة �أو م�ض ِّللة �أو ب�إغفال وقائ َع هام ٍة يف وثيق ِة
ٍ
ٍ
بيانات كاذب ًة �أو تحُ ِّرف �أو ُت ْغ ِفل وقائ َع هام ًة يف
(ب) بتق ��دمي وثيق ��ة �أو معلوم ��ات تت�ض َّم ��ن
ترخي�ص؛
وثيق ِة
ٍ
َيرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي� � ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة [بال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
يجوز للدول �أن تنظر يف جترمي الأفعال املتعلقة بتقدمي معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة وعدم الإف�صاح عن
ِ
معلومات �صحيحة لكنها ناق�صة) �أو بتزوير،
احلاالت التي تق َّدم فيه ��ا
وقائ ��ع هام ��ة (عل ��ى نح ��و ي�شمل
ٌ
وينبغي
أحكام
ل
ا
هذه
تتما�شى
أن
�
إذن.
ل
ا
أو
�
الرتخي�ص
�ة
�
ي
عمل
يف
الالزمة
�أو �إ�س ��اءة ا�ستعم ��ال ،الوثائ ��ق
ُ
مع ما يوجد من �أحكام يف القانون اجلنائي الداخلي ب�ش�أن تقدمي معلومات كاذبة �أو وثائق مزورة.

زاي -اجلرائم اخلا�صة بال�سم�سرة
التعليق
 ُيل ��زم الربوتوك ��ولُ ال ��دولَ بالنظر يف و�ضع نظ ��ام َيكفل مراقب َة �أن�شطة ال�سما�سرة .ف�إذا اعتمدت الدول
نظام ًا لل�سم�سرة ،فلعلها تود �أي�ض ًا �أن ت�شفعه بتجرمي �أعمال ال�سم�سرة غري امل�شروعة� .أما �إذا ا�شرتطت
إف�صاح عن هوية ال�سم�سار يف �إطار عملية الرتخي�ص/الإذن باال�سترياد/الت�صدير ،فيمكن � ْأن
الدول ُة ال َ
ِّ
تراخي�ص
على
احل�صول
طلبات
ا�ستمارات
يف
لة
ل
م�ض
أو
�
كاذبة
معلومات
بتقدمي
املتعلقة
اجلرائم
ت�شمل
ُ
َ
عدم تقدمي املعلومات املطلوبة ب�ش�أن �أن�شطة ال�سم�سرة (انظر الدليل الت�شريعي ،الفقرة .)237
جرمي َة ِ
وال يقت�ضي الربوتوكولُ جتر َمي هذه الأفعال.

املادة  -70ال�سم�سرة غري امل�شروعة
 -1ك ُّل �شخ�ص ي�ضطلع [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ب� ِّأي ن�شاط �سم�سر ٍة بدون
�إذن �أو ترخي�ص قانوين �صادر وفق ًا لـ[عنوان هذا القانون] يرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

املادة  -71اال�شتغال بال�سم�سرة بدون ت�سجيلٍ

[�إذنٍ ]

 -1ك ُّل �شخ� ��ص ي�ضطل ��ع [يح� � َّدد م�ست ��وى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ب� �� ِّأي ن�شاط �سم�سر ٍة
[ب ��دون �أن يك ��ون م�سج�ل ً�ا ل ��دى [ي ُ��درَج ا�سم ال�سلط ��ة املرخِّ �صة]] [بدون �إذن مكت ��وب من ال�سلطة
املخت�صة] ح�سب ما يقت�ضيه هذا القانونَ ،يرتكب جرمي ًة.
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 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
ميك ��ن النظ ��ر يف ه ��ذا احلك ��م حيثما تخت ��ار الدولة تطبيق نظ ��ام ت�سجيلٍ �أو �إذنٍ عل ��ى َم ْن ي�ضطلعون
ب�أن�شطة ب�صفتهم �سما�سرة.

تراخي�ص
املادة  -72تقدمي طلبات م�ضللة �أو مز َّورة للح�صول على
َ
ملزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة
 -1ك ُّل �شخ�ص يقوم [يح َّدد م�ستوى التَع ُّمد ،ح�سب االقت�ضاء] ،بغر�ض احل�صول على � ِّأي
�شكل من �أ�شكال الرتخي�ص ملزاولة �أن�شطة ال�سم�سرة ح�سب ما يقت�ضيه [الف�صل ال�سابع ع�شر من
هذا القانون]:
ترخي�ص؛ �أو
(�أ) بتقدمي بيانات كاذبة �أو م�ض ِّللة �أو ب�إغفال وقائع هامة يف وثيق ِة
ٍ
ٍ
بيانات كاذب ًة �أو تحُ ِّرف �أو ُت ْغ ِفل وقائ َع هام ًة يف
(ب) بتق ��دمي وثيق ��ة �أو معلوم ��ات تت�ض َّم ��ن
ترخي�ص؛
وثيق ِة
ٍ
َيرتكب جرمي ًة.
 -2يعا َق ��ب ك ُّل �شخ� ��ص يرتك ��ب جرمي ًة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة بـ[ال�سجن ملدة ]...
[و�/أو] [غرامة قدرها/ت�صل �إىل [ ]...غرامة من الفئة .]...

التعليق
يجوز للدول �أن تنظر يف جترمي الأفعال املتعلقة بتقدمي معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة وعدم الإف�صاح عن
ِ
معلومات �صحيحة لكنها ناق�صة) �أو بتزوير� ،أو
احلاالت التي تق َّدم فيها
وقائع هامة (على نحو ي�شمل
ٌ
أحكام مع ما
�إ�ساءة ا�ستعمال ،الوثائق الالزمة يف عملية الرتخي�ص والإذن .وينبغي �أن تتما�شى هذه ال ُ
يوجد من �أحكام يف القانون اجلنائي الداخلي ب�ش�أن تقدمي معلومات كاذبة �أو وثائق مزورة.

املرفق الثاين
قائمة ال�صكوك والوثائق ذات ال�صلة
�ألف -ال�صكوك والوثائق املتعددة الأطراف والإقليمية
 -1الأمم املتحدة
املعاهدات
•
•

•

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
 بروتوك ��ول مكافح ��ة �صن ��ع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناته ��ا والذخرية واالجتار بها
ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة ،املك ِّم ��ل التفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
()2
الوطنية
()3
معاهدة جتارة الأ�سلحة
()1

ال�صكوك الأخرى
•  برنامج العمل ملنع االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع
()4
جوانبه ومكافحته والق�ضاء عليه
•  �ص ��ك دويل مي ّك ��ن ال ��دول من التع ��رف على الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة اخلفيفة غري
()5
امل�شروعة وتعقبها يف الوقت املنا�سب وبطريقة يعول عليها
الوثائق
•

 تقري ��ر فري ��ق اخلرباء احلكوميني املن�ش� ��أ عمال بقرار اجلمعية العامة  81/60للنظر يف
اتخاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز التعاون الدويل على منع ال�سم�سرة غري امل�شروعة يف
()6
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ومكافحتها والق�ضاء عليها

( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2225الرقم .39574
( )2املرجع نف�سه ،املجلَّد  ،2326الرقم .39574
( )3انظر قرار اجلمعية العامة  234/67باء.
( )4تقري ��ر م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة املعن ��ي باالجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه،
نيويورك 20-9 ،متوز/يوليه  ،)A/CONF.192/15( 2001الف�صل الرابع ،الفقرة .24
( A/60/88 )5و ،Corr.2املرفق؛ انظر �أي�ض ًا مق َّرر اجلمعية العامة .519/60
( A/62/163 )6و.Corr.1
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•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

 تقري ��ر فري ��ق اخلرباء احلكوميني املن�ش� � أ� عمال بقرار اجلمعية العامة  72/61للنظر يف
اتخ ��اذ مزي ��د م ��ن اخلطوات لتعزيز التع ��اون فيما يتعلق بامل�ش ��اكل النا�شئة عن تكدي�س
()7
فائ�ض خمزونات الذخرية التقليدية
 تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املن� أش� عمال بقرار اجلمعية العامة  54/54تاء املعنون
()8
"الأ�سلحة ال�صغرية"
 تقرير اللجنة املخ�ص�صة لو�ضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية عن� أعمال
دورته ��ا الثاني ��ة ع�شرة :ملحوظات تف�سريية للوثائ ��ق الر�سمية ("الأعمال التح�ضريية")
لعملي ��ة التفاو� ��ض ح ��ول بروتوكول مكافحة �صن ��ع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة ،املك ِّمل التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
()9
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
ال أدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقية ال أمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن َّظمة عرب الوطنية
()10
والربوتوكوالت امللحقة بها
()11
دليل حول الت�شريعات اخلا�صة بال أ�سلحة ال�صغرية وال أ�سلحة اخلفيفة
()12
دليل حول � إن�شاء وت�شغيل جلان وطنية معنية بال أ�سلحة ال�صغرية وال أ�سلحة اخلفيفة
 �آلية الأمم املتحدة لتن�سيق الأعمال املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية ،امل�شروع املتعلق باملعايري
الدولية ملراقبة الأ�سلحة ال�صغرية
الدليل التقني املتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة �صنع ال أ�سلحة النارية و� أجزائها ومكوناتها
والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�صورة غري م�شروعة ،املكمل التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
()13
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
خال�ص ��ة لق�ضاي ��ا اجلرمية املنظمة :جتمي ��ع للق�ضايا مع ذكر التعليقات عليها والدرو�س
()14
امل�ستخل�صة منها
()15
ال أحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمة
()16
دليل ب�ش� أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني
()17
دليل ب�ش� أن التعاون الدويل ل أغرا�ض م�صادرة عائدات اجلرائم

(.A/63/182 )7

(.A/CONF.192/2 )8

(.A/55/383/Add.3 )9
( )10من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.2
( )11مكتب منع الأزمات والإنعا�ش التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائيHow to Guide: Small Arms and Light ،
).Weapons Legislation (Geneva, 2008
( )12املرج ��ع نف�س ��ه؛ How to Guide: the Establishment and Functioning of National Small Arms and
).Light Weapons Commissions (Geneva, 2008
( )13مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمية ،الدلي ��ل التقني املتعلق بتنفيذ بروتوك ��ول مكافحة �صنع الأ�سلحة
النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة
عرب الوطنية (فيينا.)2012 ،
()14
Digest of Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and،
).Lessons Learned (Vienna, 2012
()15
 ،الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة (فيينا.)2012 ،
()16
 ،دليل ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني (فيينا.)2012 ،
()17
 ،دليل ب�ش�أن التعاون الدويل لأغرا�ض م�صادرة عائدات اجلرائم (فيينا.)2012 ،
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 -2منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
()18
• خطة العمل املتعلقة بال أ�سلحة ال�صغرية وال أ�سلحة اخلفيفة
()19
• دليل ب�ش� أن � أف�ضل املمار�سات ب�ش� أن الذخرية التقليدية
()20
• مبادئ ب�ش� أن مراقبة ال�سم�سرة يف ال أ�سلحة ال�صغرية وال أ�سلحة اخلفيفة
•  العنا�ص ��ر املوح ��دة يف �شه ��ادات امل�ستخدم النهائي و�إجراءات التحقق املتعلقة ب�صادرات
()21
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
()22
• دليل ب�ش� أن � أف�ضل املمار�سات املتعلقة بال أ�سلحة ال�صغرية وال أ�سلحة اخلفيفة
()23
•  وثيقة ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
()24
•  املبادئ املنظمة لنقل الأ�سلحة التقليدية
•  "دلي ��ل �أف�ض ��ل املمار�س ��ات ب�ش� ��أن و�س ��م الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيفة وحفظ
()25
�سجالتها و�إمكانية اقتفاء �أثرها"
 -3ترتيب فا�سنار ب�ش�أن �ضوابط ت�صدير الأ�سلحة التقليدية وال�سلع والتكنولوجيات
املزدوجة اال�ستخدام
• املبادئ التوجيهية ب�ش�أن �أح�سن املمار�سات لت�صدير الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
• عنا�صر لت�شريع ف َّعال ب�ش�أن ال�سم�سرة يف جمال الأ�سلحة
� -1أفريقيا
املعاهدات
•
•
•
•

باء -ال�صكوك والوثائق الإقليمية

 اتفاقي ��ة و�س ��ط �أفريقيا ملراقبة الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وذخائرها وجميع
()26
القطع واملك ِّونات التي ميكن �أن ت�ستخدم يف �صنع هذه الأ�سلحة وت�صليحها وتركيبها
 اتفاقي ��ة اجلماع ��ة االقت�صادي ��ة لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة ،والذخرية وما يت�صل بها من مواد
 بروتوكول نريوبي ب�ش�أن منع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات
العظمى والقرن الأفريقي ومراقبتها واحلد منها
 الربوتوكول املتعلق مبراقبة الأ�سلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات ال�صلة يف
منطقة اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي

( )18وثيقة منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا .FSC.DEC/2/10
()19
.Handbook of Best Practices on Conventional Ammunition (Vienna, 2008) ،
()20
.Forum for Security Cooperation, decision No. 8/04, 24 November 2004 ،
()21
.Forum for Security Cooperation, decision No. 5/04, 17 November 2004 ،
()22
.Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (Vienna, 2003) ،
( A/CONF.192/PC/20 )23املرفق ،التذييل.
(.Programme for Immediate Action Series No. 3 (DOC.FSC/3/96), 1993 )24
( )25منظم ��ة الأم ��ن والتع ��اون يف �أوروب ��اBest practice guide on marking, record-keeping and traceability“،
.of small arms and light weapons”, in Handbook of Best Practices ..., part II
( ،A/65/517-S/2010/534 )26املرفق.
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الوثائق
•

•
•

 املركز الإقليمي املعني بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،املبادئ التوجيهية لأف�ضل
املمار�س ��ات املتعلق ��ة بتنفي ��ذ �إعالن نريوبي وبروتوكول نريوبي ب�ش� ��أن الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة
املوح ��د �إزاء انت�ش ��ار الأ�سلحة ال�صغرية
  إ�ع�ل�ان باماك ��و ال ��ذي يعر� ��ض املوقف الأفريقي َّ
()27
والأ�سلحة اخلفيفة وتداولها واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة
 قرار متعلق بانت�شار الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وتداولها واالجتار بها ب�صورة
()28
غري م�شروعة

 -2القارة الأمريكية
املعاهدات
•  اتفاقي ��ة البل ��دان الأمريكية ملكافحة �صن ��ع الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد
()29
الأخرى ذات ال�صلة واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة
الوثائق
•

•
•
•
•
•
•

 م�ش ��روع ت�شريع ��ات منوذجي ��ة وتعليقات ب�ش�أن التدابري الت�شريعي ��ة لتجرمي �أفعال متعلقة
واملتفجرات واملواد الأخرى ذات ال�صلة واالجتار بها
ب�صن ��ع الأ�سلح ��ة الناري ��ة والذخائر
ّ
()30
ب�صورة غري م�شروعة
 ت�شريع ��ات منوذجي ��ة وتعليق ��ات مت�صل ��ة مب�ص ��ادرة وحج ��ز الأ�سلحة الناري ��ة والذخائر
()31
واملتفجرات واملواد الأخرى ذات ال�صلة
 مقرتح ت�شريعات منوذجية وتعليقات ب�ش�أن تعزيز ال�ضوابط املفرو�ضة يف نقاط ت�صدير
()32
الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات وغريها من املواد الأخرى ذات ال�صلة
()33
 ت�شريعات منوذجية متعلقة بو�سم الأ�سلحة النارية واقتفاء �أثرها
 مدون ��ة قواع ��د �سل ��وك لنظام �أمريكا الو�سطى لتحقيق التكامل بني دول �أمريكا الو�سطى
ب�ش�أن نقل الأ�سلحة النارية والذخرية واملتفجرات واملواد الأخرى ذات ال�صلة
 اللوائ ��ح النموذجي ��ة ملراقب ��ة احلرك ��ة الدولي ��ة للأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائه ��ا ومك ِّوناتها
()34
والذخرية
 تعدي�ل�ات عل ��ى اللوائح النموذجي ��ة ملراقبة احلركة الدولية للأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها
()35
ومك ِّوناتها والذخرية :اللوائح اخلا�صة بال�سما�سرة

( ،A/CONF.192/PC/23 )27املرفق.
( )28وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية رقم  ،(AHG/Dec.137 (XXXVمتوز/يوليه .1999
( )29الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2029الرقم .35005
( )30منظمة الدول الأمريكية ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XXII.6.3-GE/CIFTA/doc.2/07 rev.3
()31
 ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XXII.2.11- CIFTA/CC-XI/doc.12/10
()32
 ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XXII.6.2-GE/CIFTA-CICAD/doc.2/06 rev.4
()33
 ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XXII.6.1-GE/CIFTA-CICAD/doc.3/06 rev.3
()34
 ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XIV.2.34-CICAD/doc1281/03
()35
 ،الوثيقة .OEA/Ser.L/XIV.2.34-CICAD/doc1271/03
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 خطة الأنديز ملنع االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع
()36
جوانبه ومكافحته والق�ضاء عليه

 -3الدول العربية
الوثائق
•
•
•
•

 ق ��رار متعل ��ق بالتن�سي ��ق العرب ��ي ملكافح ��ة التج ��ارة غ�ي�ر امل�شروعة بالأ�سلح ��ة ال�صغرية
()37
والأ�سلحة اخلفيفة
 تقري ��ر االجتم ��اع الأول لنق ��اط االت�ص ��ال الوطني ��ة العربي ��ة املعنية بالأ�سلح ��ة ال�صغرية
()38
والأ�سلحة اخلفيفة
 ق ��رار متعل ��ق بالتن�سي ��ق العرب ��ي ملكافح ��ة التج ��ارة غ�ي�ر امل�شروعة بالأ�سلح ��ة ال�صغرية
()39
والأ�سلحة اخلفيفة
()40
 القانون العربي النموذجي اخلا�ص بالأ�سلحة والذخائر واملتفجرات واملواد اخلطرة

� -4آ�سيا واملحيط الهادئ
الوثائق
•
•

 برنامج عمل تنفيذ خطة رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية
()42
 "�( ،"Towards a common approach to weapons controlإطار نادي)

()41

� -5أوروبا
ال�صكوك
•

 الئح ��ة الربمل ��ان الأوروبي وجمل� ��س االحتاد الأوروبي  2012/258ب�ش� ��أن تنفيذ املادة 10
م ��ن بروتوك ��ول مكافحة �صن ��ع الأ�سلحة النارية و�أجزائه ��ا ومكوناتها والذخرية واالجتار
به ��ا ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة ،املكمل التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة
تراخي�ص ت�صدير ب�ش�أن الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومكوناتها
ع�ب�ر الوطني ��ة؛ و�إ�ص ��دار
ِ
()43
والذخرية؛ وو�ضع تدابري ب�ش�أن ا�سترياد وعبور تلك الأ�صناف.

( )36جماعة دول الأنديز ،جمل�س وزراء خارجية دول الأنديز ،كويراما ،كولومبيا 25 ،حزيران/يونيه  ،2003القرار .552
( )37قرار جمل�س جامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري � 4 ،6625آذار/مار�س .2006
()38
.2005 ،
()39
 ،قرار جمل�س جامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري � 14 ،6447أيلول�/سبتمرب .2004
()40
 ،جمل�س وزراء الداخلية العرب ،تون�س.2002 ،
( )41انظر البيان امل�شرتك لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا اخلا�صة (�آ�سيان) ،االجتماع الوزاري املعني بالإرهاب ،كواال ملبور،
 20و� 21أيار/مايو .2002
( )42م�ؤمتر ر�ؤ�ساء �شرطة جنوب املحيط الهادئ ومنظمة اجلمارك يف �أوقيانو�سيا.2000 ،
( )43اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي� 30 ،L.94 ،آذار/مار�س .2012
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•
•
•
•
•
•

 الئحة جمل�س االحتاد الأوروبي رقم  2009/428املتعلقة ب�إن�شاء نظام اجلماعة الأوروبية
()44
للرقابة على �صادرات املواد ذات اال�ستخدام املزدوج ونقلها وال�سم�سرة فيها وعبورها
 املوق ��ف امل�ش�ت�رك ملجل� ��س االحتاد الأوروب ��ي رقم  2008/944/CFSPب�ش� ��أن حتديد قواعد
()45
م�شرتكة تنظم الرقابة على �صادرات التكنولوجيا واملعدات الع�سكرية
 توجي ��ه الربمل ��ان الأوروب ��ي وجمل� ��س االحتاد الأوروب ��ي رق ��م  2008/51/ECبتعديل توجيه
()46
املجل�س الأوروبي رقم  91/477/EECب�ش�أن مراقبة اقتناء الأ�سلحة وحيازتها
 ا�سرتاتيجي ��ة االحت ��اد الأوروبي ملكافحة تكدي� ��س الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة وذخائرها
()47
واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة
 املوقف امل�شرتك ملجل�س االحتاد الأوروبي رقم  2003/468/CFSPب�ش�أن مراقبة ال�سم�سرة
()48
يف الأ�سلحة
 الإج ��راء امل�ش�ت�رك ملجل� ��س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن م�ساهمة االحتاد الأوروبي يف مكافحة
تكدي�س الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وانت�شارها مبا ي�ؤدي �إىل زعزعة اال�ستقرار،
()49
الذي �ألغي مبوجبه الإجراء امل�شرتك 1999/34/CFSP

جيم -ال�صكوك والوثائق ح�سب املوا�ضيع
 -1ال�سم�سرة
•
•
•
•
•

•

 تعدي�ل�ات عل ��ى اللوائح النموذجي ��ة ملراقبة احلركة الدولية للأ�سلح ��ة النارية و�أجزائها
ومك ِّوناتها والذخرية :اللوائح اخلا�صة بال�سما�سرة (انظر �أعاله)
 املوق ��ف امل�ش�ت�رك ملجل�س االحتاد الأوروب ��ي  2003/468/CFSPب�ش�أن مراقبة ال�سم�سرة يف
الأ�سلحة (انظر �أعاله)
()50
 "دليل �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن املراقبة الوطنية لأن�شطة ال�سم�سرة"
 مب ��ادئ منظم ��ة الأم ��ن والتعاون يف �أوروبا ب�ش�أن مراقبة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة (انظر �أعاله)
 عنا�صر لت�شريع ف َّعال ب�ش�أن �أعمال ال�سم�سرة يف جمال الأ�سلحة ،واردة يف ترتيب فا�سنار
ب�ش� ��أن �ضواب ��ط ت�صدير الأ�سلحة التقليدية وال�سل ��ع والتكنولوجيات املزدوجة اال�ستخدام
(انظر �أعاله)
 تقري ��ر فري ��ق اخل�ب�راء احلكوميني الذي �أن�شئ عمال بقرار اجلمعية العامة رقم 81/60
للنظ ��ر يف اتخ ��اذ مزي ��د م ��ن اخلطوات لتعزيز التعاون الدويل عل ��ى منع ال�سم�سرة غري

( )44املرجع نف�سه� 29 ،L 134 ،أيار/مايو .2009
( )45املرجع نف�سه 13 ،L 335 ،كانون الأول/دي�سمرب .2008
( )46املرجع نف�سه 8 ،L 179 ،متوز/يوليه .2008
( )47جمل�س االحتاد الأوروبي ،الوثيقة رقم .06/5319
( )48اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي 25 ،L 156 ،حزيران/يونيه .2003
( )49اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية 19 ،L 191 ،متوز/يوليه .2002
( )50منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا" ،دليل �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن املراقبة الوطنية لأن�شطة ال�سم�سرة" الوارد يف دليل
�أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة (فيينا ،)2003 ،اجلزء الرابع.
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امل�شروع ��ة يف الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيف ��ة ومكافحتها والق�ضاء عليها (انظر
�أعاله)

 -2اقتفاء الأثر
•  �ص ��ك دويل مي ّك ��ن ال ��دول من التع ��رف على الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة اخلفيفة غري
امل�شروعة وتعقبها يف الوقت املنا�سب وبطريقة يعول عليها (انظر� أعاله)
•  تو�صية جمل�س االحتاد الأوروبي املتعلقة باتباع �إجراءات موحدة يف الدول الأع�ضاء ب�ش�أن
التحقيق ��ات ع�ب�ر احل ��دود من قبل �سلطات ال�شرطة يف قنوات الإمداد بالأ�سلحة النارية
()51
امل�صادرة �أو امل�سرت ّدة بعد ا�ستعمالها يف الإجرام والدليل املرفق
•  "دلي ��ل �أف�ض ��ل املمار�س ��ات ب�ش� ��أن و�س ��م الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلح ��ة اخلفيفة وحفظ
�سجالتها و�إمكانية اقتفاء �أثرها" (انظر �أعاله)
•  الت�شريع النموذجي ب�ش�أن و�سم الأ�سلحة النارية واقتفاء �أثرها (انظر �أعاله)
•  نظام تتُّبع الأ�سلحة النارية اخلا�ص باملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
•  برنامج الأ�سلحة النارية اخلا�ص باملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
� -3شهادات امل�ستخدمني النهائيني
•  العنا�ص ��ر املوح ��دة يف �شه ��ادات امل�ستخدم�ي�ن النهائي�ي�ن و�إج ��راءات التحق ��ق اخلا�ص ��ة
ب�صادرات الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة (انظر �أعاله)
•  ترتيب فا�سنار ب�ش�أن �ضوابط ت�صدير الأ�سلحة التقليدية وال�سلع والتكنولوجيات املزدوجة
اال�ستخ ��دام� ،ضمان ��ات امل�ستخدم�ي�ن النهائي�ي�ن ال�شائعة اال�ستعم ��ال :القائمة الإر�شادية
()52
املوحدة
َّ
 -4امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني
•  القان ��ون النموذج ��ي ملكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمية ب�ش� ��أن ت�سليم
()53
املطلوبني
•  القان ��ون النموذج ��ي ملكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني باملخدرات واجلرمي ��ة ب�ش�أن امل�ساعدة
املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (بالن�سبة لنظامي القانون املدين والقانون الأنغلو�سك�سوين
()54
على حد �سواء)
•  دليل ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني (انظر �أعاله)
•  دليل ب�ش�أن التعاون الدويل لأغرا�ض م�صادرة عائدات اجلرائم (انظر �أعاله)
( )51جمل�س االحتاد الأوروبي ،الوثيقة . COR 1 + 10000/07 ENFOLOP 104 CRIMORG 99
( )52ترتيب فا�سنار ب�ش�أن �ضوابط ت�صدير الأ�سلحة التقليدية وال�سلع والتكنولوجيات املزدوجة اال�ستخدام ،املتفق عليه يف
االجتماع العام لعام  ،1999واملعدل خالل االجتماع العام لعام .2005
( )53متاح على املوقع الإلكرتوين . www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf
( )54متاح على املوقع الإلكرتوين
. www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf
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•

•
•

 قانون جمل�س االحتاد الأوروبي  ،2000/C 197/01الذي ين�شئ وفق ًا للمادة  34من معاهدة
االحتاد الأوروبي ،االتفاقية الأوروبية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول
()55
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
 االتفاقي ��ة اخلا�ص ��ة بامل�ساع ��دة املتبادل ��ة والتعاون ب�ي�ن �إدارات اجلم ��ارك ،التي �صيغت
()56
ا�ستنادا �إىل املادة كاف 3-من معاهدة االحتاد الأوروبي
 القرار الإطاري  2002/584/JHAالذي اتخذه جمل�س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن �أمر التوقيف
()57
و�إجراءات الت�سليم ما بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي

( )55اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية 12 ،C 197 ،متوز/يوليه .2000
( )56املرجع نف�سه 23 ،C 24 ،كانون الثاين/يناير .1998
( )57املرجع نف�سه 18 ،L 190 ،متوز/يوليه .2002

املرفق الثالث
معايري التعطيل الوطنية
التعليق
حتدد املادة  9من بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالجتار
ِّ
بها ب�صورة غري م�شروعة املبادئَ العامة املتعلقة بالتعطيل ،لكنها ال تت�ض َّمن مبادئَ توجيهي ًة تقنية
حمددة حول تعطيل الأ�سلحة النارية .ويعود للدول �أم ُر حتديد معايري التعطيل اخلا�صة بها .وترد
فيما يلي �أمثلة على املوا�صفات الوطنية.

�أ�سرتاليا :نيو �ساوث ويلز ،اللوائح التنظيمية املتعلقة بالأ�سلحة النارية2006 ،
البند  34هواية جمع الأ�سلحة النارية
...
(  )3وفق� � ًا للب ��اب �( 20أ) م ��ن [قانون الأ�سلحة النارية لع ��ام  ،]1996يخ�ضع ترخي�ص هواة جمع
الأ�سلحة النارية ل�شرط يق�ضي بوجوب جعل � ِّأي �سالح ناري حمظور (كالبنادق التي تنطبق
عليها
الرتاخي�ص املندرجة يف الفئة "دال") يف جمموعة الأ�سلحة التي يجمعونها ،غ َري قادر
ُ
ب�صفة دائمة على �إطالق طلقات ،وذلك بالطريقة التالية:
(�أ)  يج ��ب �إدخ ��ال ق�ضي ��ب م ��ن ال�صلب اللني بقطر جتويف يف ما�س ��ورة ال�سالح الناري،
بحيث ميتد على طول املا�سورة كلها،
(ب) يجب حلم ق�ضيب ال�صلب:
‘ ’1بالفوهة بحيث َيلت�صق بها متام ًا،
‘ ’2وبخزانة ال�سالح الناري (عند االقت�ضاء)،
(ج) يجب حلم املا�سورة بعلبة املغالق ملنع نزع املا�سورة،
(د) يجب نزع م�سمار الإطالق وحلم ثقب م�سمار الإطالق حتى ُيغلق،
(ﻫ)  يج ��ب ن ��زع ِّ
كل الزن�ب�ركات واملك ِّونات الداخلية التي ميكن نزعها دون امل�سا�س باملظهر
اخلارجي لل�سالح الناري،
(و) يجب حلم � ِّأي زناد لل�سالح الناري يف و�ضعية ثابتة ملنع الزناد من اال�شتغال،
(ز)  يجب حلم ِّ
كل مك ِّونات ال�سالح الناري الداخلية (�إذا �أمكن) ملنع ال�سالح الناري من
اال�شتغال،
161

 162قانون منوذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية

(ح) يجب حلم ِّ
كل م�سما ٍر �أو ٍ
زند خارجي يف و�ضعية ثابتة،
(ط) يج ��ب حل ��م ِّ
كل جه ��ازٍ �أو مكونٍ �آخر لل�سالح الن ��اري يف و�ضعية �إغالق ملنع ال�سالح
الناري من اال�شتغال.
تراخي�ص هواة جمع الأ�سلحة النارية ل�شرط جعل
( )4وفق ًا للباب �( 20أ) من القانون ،تخ�ضع
ُ
الرتاخي�ص املندرجة يف الفئة
� ِّأي �س�ل�اح ن ��اري حمظ ��ور (كبنادق الر�ش الت ��ي تنطبق عليها
ُ
"دال") يف جمموعة الأ�سلحة التي يجمعونها ،غ َري قادر ب�صفة دائمة على �إطالق طلقات،
وذلك بالطريقة التالية:
(�أ)  يج ��ب �إدخ ��ال ق�ضي ��ب من ال�صلب اللني بقطر جتوي ��ف يف ما�سورة ال�سالح الناري،
بحيث ميتد على طول � 5سنتمرتات،
(ب) يجب حلم الق�ضيب ليثبت متاما مع الفوهة،
(ج) يجب �إدخال �سدادة من ال�صلب طولها � 5سنتمرتات يف اخلزانة وحلمها ب�شكل تام،
(د) يجب حلم املا�سورة بعلبة املغالق ملنع نزع املا�سورة.
(  )5بغ�ض النظر عن �أحكام البندين الفرعيني ( )3و( ،)4ميكن جعل � ِّأي �سالح ناري حمظور
غري قادر ب�صفة دائمة على �إطالق طلقات عن طريق جتزيئه (وذلك بوا�سطة َب ْر ِد �أجزاء
ال�سالح الناري اخلارجية من �أجل َت ْعرِ َية �آلياته الداخلية) بطريقة معتمدة.
( )6لأغرا�ض البندين الفرعيني ( )3و( ،)4و�إ�ضافة �إىل مقت�ضيات هذين البندين الفرعيني:

(�أ)

‘’1
‘’2
(ب)
(ج)
(د)

ينبغي ل ِّأي حلام يلزم �إجنازه:
حلام نقط ٍة،
 � ْأن يكون �سميك ًا و�أال يكون ،قدر الإمكانَ ،
 و� ْأن يت ��م ب َق ْو� ��س مع ��دين غازي� ،أو َق ْو�س تنج�ستي غازي �أو حلام يدوي بالأقطاب �أو
ان�صهاري با�ستعمال �سلك فوالذي،
 �إذا كان ال�سالح الناري ي�شمل مكون ًا غري حديدي يتعذر حل ُمه على نحو ُم ْر ٍ�ض لكن
َي ْلزَ م حل ُمه ،جاز ل�صقُ هذا املكون بالغراء وتثبيته مب�سامري بغية منعه من اال�شتغال،
يج ��وز �س� � ُّد ما�س ��ورة ال�س�ل�اح الناري التي تكون م�صنوع ًة م ��ن مادة ال ت َْ�صلح للحام
بق�ضيب من ال�صلب اللني وحل ُمها با�ستعمال حمالج اللحام النحا�سي �أو � ِّأي طريقة
مماثلة،
يجب حلم ِّ
كل و�صالت ال�سالح الناري من �أجل �إغالقها.

كندا :دليل التعطيل اخلا�ص باملكتب الكندي لت�سجيل الأ�سلحة النارية
ينطوي تعطيل الأ�سلحة النارية على نزع � ٍ
أجزاء من ال�سالح الناري� ،أو ِق َط ٍع من تلك الأجزاء،
و�إ�ضافة م�سامري وحلامات كي ال يعود من املمكن تخزين الذخرية فيه �أو �إطالقها منه.
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 -1تعطيل الأ�سلحة ال�صغرية من عيار  20مم �أو �أقل
�أ -الأ�سلحة النارية الأوتوماتيكية و�شبه الأوتوماتيكية وذات الإطالق االنتقائي والأ�سلحة املح َّورة
 -1يج ��ب تثبي ��ت م�سم ��ا ٍر غري نافذ من ال�صلب املق ��وى بقطر �أكرب تثبيت ًا قوي ًا يف املا�سورة عند
اخلزان ��ة ،ويف الهي ��كل �أو علب ��ة املغ�ل�اق يف نف� ��س الوق ��ت �إذا �أمكن ملنع تخزي ��ن الذخرية .ويجب،
ع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك ،حلم امل�سم ��ار غري النافذ يف املكان املالئم بحيث يك ��ون طرف امل�سمار مغطى
متام ��ا باللح ��ام .ويج ��ب �أن تكون قو ُة و�صالب ُة اللحام مماثلت�ي�ن لقوة و�صالبة املعدن امل�ستخدم يف
�صن ��ع ال�س�ل�اح الن ��اري .ويف حالة الأ�سلحة النارية التي يزيد عيارها عن  7712مم ( 510بو�صة)،
ال حاج ��ة لأن يك ��ون قط ��ر امل�سم ��ار �أك�ب�ر م ��ن  7712مم .ويف حالة الأ�سلحة الناري ��ة ذات املوا�سري
املتعددة ،يجب تثبيت جميع املوا�سري مب�سامري ،با�ستخدام كل ما يلزم منها ل�سد جميع اخلزانات.
 -2يجب حلم املا�سورة بالهيكل �أو علبة املغالق ملنع ا�ستبدالها.
 -3يج ��ب ن ��ز ُع �سط ��ح املغ�ل�اق �أو جزء من مزالج املغالق الذي ي�سند اخلرطو�شة �أو ثق ُبه
املزالج قادر ًا على � ْأن ي�سند اخلرطو�ش َة.
متام ًا بقطر ال يقل عن طول قاعدة اخلرطو�شة حتى ال يعود
ُ
 -4يجب حلم علبة املغالق بحيث تغلق ملنع ا�ستبدال مزالج املغالق.
 -5يف حال ��ة الأ�سلح ��ة النارية امل�صمم ��ة للتمكني من �إطالق النار الأوتوماتيكي بالكامل،
يجب جعل جهاز الإطالق (الزناد) غري �صالح لال�ستخدام .و� ُّأي جزء �أو مك ّون من جهاز الإطالق
يك ��ون �ضروري ��ا لإط�ل�اق الن ��ار الأوتوماتيكي بالكامل يجب �أن ُيد َّم ��ر بالتقطيع �أو ال�سحق و� ْأن ُي َلحم
لتثبيته يف مو�ضعه منع ًا ال�ستبداله.

ب -البنادق وبنادق الر�ش والبنادق اليدوية غري امل�سد�سات
يج ��ب تغي�ي�ر خ�صائ� ��ص املا�سورة واملزالج والهيكل �أو علبة املغالق كما هو مو�ضح يف

-1
الفقرة �-1أ.
 -2يجب �أن يلحم املزالج� ،إذا كان قطعة منف�صلة ،بالهيكل �أو علبة املغالق ملنع ا�ستبداله.

ج -امل�سد�سات والبنادق الدوارة وبنادق الر�ش وم�سد�سات الكب�سوالت واملقذوفات
 -1يجب �إغالق املا�سورة والأ�سطوانة مب�سمار من ال�صلب املقوى بقطر التجويف يخرتق
املا�س ��ور َة والأ�سطوان� � َة عل ��ى امت ��داد طولهم ��ا .ويجب حلم امل�سمار لتثبيت ��ه يف مو�ضعه عند الفوهة
وفتحة املا�سورة/الأ�سطوانة وكذلك عند طرف مغالق الهيكل ،با�ستثناء الأ�سلحة النارية التي تُلقم
بالذخرية من الفوهة .ويجب �أن تكون قو ُة و�صالب ُة اللحامات مماثلتني لقوة و�صالبة ال�سالح الناري.

د -بنادق البارود الأ�سود وبنادق الر�ش
 -1يجب �سد املا�سورة �أمام ثقب الوم�ضات مبا�شرة با�ستخدام م�سمار غري نافذ بالطريقة
املبينة يف الفقرة -1ج.1-
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 -2يج ��ب حل ��م ثق ��ب الوم�ضات حتى يغلق .ويف حالة بنادق الإطالق بالقدح ،ميكن حلم
الو�صلة حتى تُقفل ثم حلمها باملا�سورة ملنع ا�ستبدالها.

ﻫ -خزانات الذخرية
 -1يجب حلم تابع اخلزانة بداخل اخلزانة ملنع الإلقام بالذخرية.
 -2يجب حلم بدن اخلزانة بالهيكل �أو علبة املغالق ملنع نزعها �أو ا�ستبدالها.

 -2الأ�سلحة النارية ذات الت�صميم غري املعتاد �أو امل�صنوعة من مواد غري معتادة
�أ -ميك ��ن ال�سم ��اح ب�إدخ ��ال تغيريات على الإجراءات املبينة يف الفقرات من �-1أ �إىل ﻫ �إذا
كان ال�سالح الناري م�صنوعا من مواد غري معتادة �أو كان ذا ت�صميم غري معتاد .بيد � َّأن � َّأي تغيري
يف الإجراءات يجب �أن يحقق نف�س الأهداف التي حتققها الإجراءات الأ�صلية.

جنوب �أفريقيا :اللوائح التنظيمية املتعلقة بتعديل مراقبة الأ�سلحة النارية2007 ،
البند  107تعطيل الأ�سلحة النارية
...
( )9يجب على بائع الأ�سلحة النارية تعطيل ال�سالح الناري باعتماد الطريقة التالية:
(�أ) املا�سورة واخلزانة:
 يتعني �إدخال �سدادة معدنية بطريقة حمكمة من اخللف وحلمها لتثبيتها يف مو�ضعها
ملنع تخزين اخلرطو�شة �أو ملئها بالبارود.
(ب) �أ�سطوانة امل�سد�س:
يتعني �إدخال �سدادة معدنية بطريقة حمكمة من اخللف وحلمها لتثبيتها يف مو�ضعها
منع ًا لتخزين اخلرطو�شة �أو ملئها بالبارود.
(ج) دبو�س �إطالق النار:
يتعني تق�صريه وحلم ثقب م�سمار �إطالق النار يف �سطح املغالق حتى يغلق.
(د) �سطح املغالق:
نزع  75يف املائة �أو �أكرث منه بزاوية  45درجة .وبالن�سبة للم�سد�سات ،يق�صد بعبارة
"�سطح املغالق" املكان الذي ي�سند قاعدة اخلرطو�شة امل�صطفة مع املا�سورة.
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(ه) املزالق �أو املغالق �أو كتلة املغالق:
نزع  75يف املائة �أو �أكرث من �أ�سطح الإقفال بزاوية  45درجة.
(و) الهيكل �أو علبة املغالق:
نزع  75يف املائة �أو �أكرث من من�صة ال�شحن وم�ساند ودعامات الإغالق وحلم حاجز
معدين لتثبيته يف مو�ضعه منع ًا لتثبيت مزالق �أو مغالق �أو كتلة مغالق عادي.

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية
ترد املعايري اخلا�صة بتعطيل الأ�سلحة النارية باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية
يف "املوا�صفات املتعلقة بتكييف ِخزانات بنادق الر�ش وتعطيل الأ�سلحة النارية" التي تت�ألف من 47
�صفح ��ة ( ُنقح ��ت ع ��ام  .)2010ويت�ض َّمن اجل ��دول " 4املوا�صفات املتعلقة بتعطيل الأ�سلحة النارية"
(وميك ��ن االط�ل�اع علي ��ه عل ��ى الراب ��ط الإلك�ت�روينwww.gov.uk/government/uploads/system/ :
.)uploads/attachment_data/file/117802/deactivation-of-firearms-2010.pdf

املرفق الرابع
طرائق التدمري
التعليق
تن� ��ص الفق ��رة  2م ��ن املادة  6من بروتوكول مكافحة �ص ��نع الأ�س ��لحة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها
والذخ�ي�رة واالجت ��ار به ��ا ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروعة عل ��ى تف�ضيل تدم�ي�ر الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها
ومك ِّوناته ��ا والذخ�ي�رة الت ��ي ت�ضبطه ��ا الدول ��ة� ،إالَّ � أن الربوتوكول ال يت�ض َّمن � َّأي مب ��ادئ توجيهية �أو
مقت�ضي ��ات حم ��ددة فيم ��ا يخ� ��ص طرائق التدمري .ولذلكُ ،يرتك للدول ��ة �أم ُر حتديد الطرائق التي
ت�ستعمله ��ا لتدم�ي�ر الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية امل�ضبوط ��ة وامل�صادرة .وميكن
لل ��دول ،عن ��د حتدي ��د طرائ ��ق التدمري التي �ستعتمدها� ،أن تنظر يف الطرائق التي ب ّينها و�أو�صي بها
تقرير الأمني العام ب�ش�أن طرائق تدمري الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة والذخائر واملتفجرات
( .)S/2000/1092وي ��ردُ ،م�ستن�سخ� � ًا �أدن ��اه ،مقتطفٌ من اجلزء املتعلق على وجه التحديد بطرائق
ت�شجع الدول على االطالع على النميطة  50-5املعنونة "تدمري الأ�سلحة"
التدمري يف التقرير .كما َّ
م ��ن املعاي�ي�ر الدولي ��ة ملراقب ��ة الأ�سلحة ال�صغرية ،التي تقوم بتحديث تقري ��ر الأمني العام والتو�سع
فيه لي�أخذ َ
�شكل معيا ٍر دو ٍّ
يل.

...

باء -طرائق التدمري

 -20فيما يلي و�صفٌ لبع�ض الطرائق الأكرث �شيوع ًا فيما يتعلق بتدمري الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
يو�صى باتباعه ،بل جمرد
اخلفيفة .ولي�س الغر�ض هو حتديد � ُّأي الطرائق هي الأف�ضل �أو �أيها الذي َ
عر�ض ال�ضرورات والقيود التقنية لكل طريقة ،ف�ضال عن املزايا وامل�ساوئ الأعم لكل منها .وهذه
ُ
�سالح �أو
القائم ��ة لي�س ��ت جامع ��ة مانع ��ة �إذ � َّأن ثم ��ة عدد ًا كبري ًا من الطرائق ميكن به ��ا
تعطيل � ِّأي ٍ
تدم ُريه.

احلرق
 -21تقف طريقتا احلرق اللتان نناق�شهما هنا على طرفي نقي�ض يف جمموعة ترتاوح بني الطرائق
الرخي�صة والب�سيطة والطرائق املعقدة والتي ميكن �أن تكون باهظة التكلفة.
(�أ) احلرق يف حفرة مفتوحة:
‘ ’1ا�س ُتخ ��دم احل ��رق يف حف ��رة مفتوح ��ة بفعالي ��ة يف ع ��دد من احلاالت .وه ��ذه طريقة
ب�سيط ��ة ورخي�ص ��ة لتدم�ي�ر الأ�سلحة بنجاح .واملواد الوحي ��دة املطلوبة لهذه الطريقة
ه ��ي بع� ��ض �أن ��واع الوقود (اخل�شب �أو الفحم) وماد ٌة قابل ��ة لال�شتعال لزيادة �إ�ضرام
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‘’2
‘’3

‘’4
‘’5

‘’6

الن ��ار (البنزي ��ن مث�ل�ا) .واملهارات الوحيدة املطلوبة هي ت�أمني الأ�سلحة ور�صها على
نحو يحقق �أق�صى قدر من التدمري ،والتحقق من اكتمال التدمري .وك�إجراء �إ�ضافي
لل�سالمة ينبغي �أن تكون ُف َّوهات ِّ
كل الأ�سلحة م�صوب ًة �إىل اجتاه واحد و ُيحظر وجو ُد
�أو تَنقُّل �أفراد غري مرخ�ص لهم بذلك �أثناء عملية احلرق؛
 وللح ��رق مي ��زة �إ�ضافي ��ة �إذ �أنه يمُ ِّكن من �إ�صدار بيان وا�ضح �إىل ال�سكان املت�ضررين
من املنازعات يكون له طابع �سيا�سي ونف�ساين؛
 غ�ي�ر � َّأن م ��ن امل�س ��اوئ الرئي�سي ��ة للحرق عدم فعاليت ��ه �إذا مل تتوفر احلرارة الكافية
يف عملي ��ة الإح ��راق .وميك ��ن التغل ��ب على ذلك ب�إعادة حرق ه ��ذه الأ�سلحة �أو �إعادة
ت�صنيعه ��ا� ،أو دفنه ��ا ب�ش ��كل ي�ستبعد �إعادة ا�ستخدامها اقت�صادي ًا� ،أو �إبطال مفعولها
بو�سائل �أخرى ،ب�ضربها مبطارق ثقيلة مث ًال؛
 وثم ��ة اعتب ��ار �آخ ��ر ه ��و �أنه ما مل تكن لدى البلد �صناعة را�سخ ��ة للفوالذ ،ف� َّإن قيمة
خردة الأ�سلحة املحروقة قد ال تغطي تكاليف النقل .و�أف�ضل طريقة هنا هي �إما دفن
هذه اخلردة �أو ا�ستخدامها يف عمل ن�صب لل�سالم ب�شكل من الأ�شكال؛
املزايا:
�أ -ب�سيطة وفعالة من حيث التكلفة؛
ب -ميكن �أن تتم يف موقع التجميع �أو بالقرب منه؛
ج -حتتاج �إىل حد �أدنى من التدريب واملعدات املطلوبة؛
د -لها �أثر وا�ضح ذو قيمة نف�سية و�سيا�سية كبرية.
امل�ساوئ:
�أ -لي�ست دائما فعالة مائة يف املائة يف تدمري الأ�سلحة؛
ب -ال قيمة تذكر للخردة املتبقية من الأ�سلحة؛
ج -مــــا يرتبـــط بها من �شواغل بيئية� ،إذ يحدث تلوث م ؤ�قَّت يف اجلو ،ال� سيما �إذا
كانت ثمة ن�سبة مئوية عالية من البال�ستيك والبوليمر يف الأ�سلحة.

(ب) �صهر الأ�سلحة يف م�صاهر�/أفران عالية:
‘  ’1يف احلاالت التي ميكن فيها ا�ستخدام �أفران كهربائية �أو �أفران عالية �أو �أفران �صهر،
تكون هذه الطريقة على الأرجح �أف�ضل طرائق التدمري .ويعني هذا حتما نقل الأ�سلحة
مل�ساف ��ة م ��ا� ،إذ قلم ��ا تك ��ون املن�ش�أة يف نف�س املكان الذي جتمع �أو تخزن فيه الأ�سلحة،
وميكن �أن ترتتب �شواغل تتعلق بالتكلفة .وتتطلب هذه الطريقة �أي�ض ًا و�ضع خطة �شاملة
لعملي ��ة التدم�ي�ر تت�ض َّم ��ن ن ��زع كل ما لي�س ف ��والذا يف الأ�سلحة ،و�إجراء عملية فح�ص
لأغرا�ض ال�سالمة ،وت�أمني النقل ،والإ�شراف على ما �سي�صبح �أ�سا�سا عملية جتارية؛
‘  ’2وعملي ��ة ال�صه ��ر م�أمون ��ة تقنيا و�أثرها البيئي �ضئيل �إىل �أدنى حد ،وال تتطلب القيام
ب� ِّأي عمليات تكميلية غري �إزالة الأجزاء غري املعدنية واملعدات التابعة .ورهنا بكمية
الأ�سلحة ون�سبة الفوالذ ذي النوعية اجليدة يف الأ�سلحة ف� َّإن ثمة �إمكانية جيدة لإعادة
ت�صنيع البقايا املعدنية بعد �صهرها .وميكن �أن تقدم �أفران ال�صهر خدماتها جمانا
مقاب ��ل ه ��ذه البقاي ��ا .وق ��د ي�ساعد ذلك يف تغطية تكاليف النق ��ل والتكاليف الأخرى
املت�صلة بالأمر؛
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‘  ’3ويف ح�ي�ن ميك ��ن ت�شيي ��د �أف ��ران بالق ��رب من املوق ��ع ملعاجلة الكمي ��ات ال�صغرية من
الأ�سلح ��ة ،ف�إن ��ه يرج ��ح �أن تك ��ون الطرائق الأخرى ملعاجلة الكمي ��ات ال�صغرية �أكرث
فاعلية؛
‘ ’4املزايا:
�أ -التدمري كامل ونهائي؛
ب� -إمكانية ا�ستعادة التكلفة.
‘ ’5امل�ساوئ:
�أ -احلاجة �إىل وجود مرفق ثابت؛
ب -قد تتطلب تكاليف نقل باهظة.

التفجيـر يف حفرة مفتوحة
 -22التفجري يف حفرة مفتوحة عملية ب�سيطة ن�سبيا تفرت�ض وجود فنيني م�ؤهلني يف جمال معدات
التفج�ي�ر .وميك ��ن �أن يت ��م التفجري بو�ضع الأ�سلحة يف حفرة غ�ي�ر عميقة وا�ستخدام عبوات نا�سفة
لتدم�ي�ر الكب�سول ��ة وامل�سم ��ار واملا�س ��ورة وعلبة الزن ��اد يف حالة البنادق الهجومي ��ة مثال .وقد تكون
ه ��ذه العملي ��ة باهظ ��ة الثم ��ن� ،إال �إذا كانت العبوات النا�سفة قد ُجمعـت �ضمن عملية نزع الأ�سلحة.
ويتعني �أن تكون �إجراءات ال�سالمة �صارمة ،لي�س فقط يف مناولة املواد املتفجرة وا�ستخدامها ،بل
�أي�ض ًا يف كفالة ت�أمني م�سافة م�أمونة كافية بني موقع التدمري والأفراد القائمني به وعموم اجلمهور
واملمتل ��كات .وهن ��اك عل ��ى ال ��دوام احتم ��ال ب�أن ُتق ��ذف �أو تتناثر بع�ض الأ�سلح ��ة �أو بع�ض الأجزاء
خارج احلفرة نتيجة االنفجار ،ويف تلك احلالة ينبغي فح�ص املنطقة املحيطة فح�صا �شامال بعد
االنفجار ،وعالوة على ذلك ،ينبغي �إجراء فح�ص دقيق للت�أكد من � َّأن التدمري كان كامال .وميكن
احلد من هذه املخاطر ب َِد ِّك املوقع بالرتاب و�أكيا�س الرمل �أو �أكيا�س املاء .و�إذا ُنفِّذت هذه العملية
جيدا ف�إنها تحُ دث يف الأ�سلحة ت�شويها يجعلها غري �صاحلة لال�ستعمال من جديد.
 -23وت�صل ��ح ه ��ذه الطريقة لتدمري مدافع اله ��اون واملدافع امل�ضادة للدبابات والبنادق والأجهزة
املحمول ��ة لإط�ل�اق نظ ��م القاذف ��ات امل�ضادة للطائرات ،وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،ميكن تدمري كميات
�صغرية من الأ�سلحة ذات العيار الكبري بتفجري عبوة نا�سفة كبرية يف التجويف.
(�أ)
‘’1
‘’2
(ب)
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5

املزايا:
ن�سبة التدمري جيدة للغاية ،خا�صة بالن�سبة للأ�سلحة الكبرية؛
العملية مرئية �إىل حد بعيد ولها من ثم قيمة رمزية؛
امل�ساوئ:
تتطلب فنيني مهرة؛
قد ت�ستدعي نقل متفجرات �إىل منطقة تنفيذ غري �آمنة؛
تتطلب �إجراءات دقيقة يف جمال ال�سالمة؛
حتتاج لإزالة بقايا الأ�سلحة �أو دفنها؛
�ض�آلة �إمكانيات �إعادة الت�صنيع؛
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‘�  ’6إمكانية الت�أثري على البيئة بفعل ما َينتج من �ضجيج وتلوث يف اجلو والأر�ض؛
‘  ’7غ�ي�ر فعال ��ة م ��ن حي ��ث التكلفة فيما يتعلق بتدمري الأ�سلح ��ة ال�صغرية �إال �إذا توفرت
كميات كبرية من العبوات النا�سفة.
القطـع
 -24ا�س ُتخ ��دم القط ��ع عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع وميكن �أن يت ��م بطرائق متنوعة .بي ��د � َّأن هذه الطرائق
املختلف ��ة تف�ض ��ي �أي�ض� � ًا �إىل نتائ ��ج متباينة من حي ��ث الفعالية .وعلى الأخ�ص ،ف� �� َّإن الطرائق التي
تق ��وم عل ��ى ا�ستخ ��دام م�شاعل الأوك�سجني والأ�سيتيل�ي�ن �أو القاطعات بالبالزما وهي طرائق تتطلب
ق ��درات تقني ��ة �أعل ��ى قليال ،بدال من ا�ستخدام املنا�شري التقليدية ،ترتك جماال �ضيقا للت�سا�ؤل عما
�إذا كانت الأ�سلحة التي مت �إتالفها �ستُ�ستخدم ك ِق َطع غيار .وبوجه عام ،عندما يجري َق ْط ُع �أ�سلحة
�صغ�ي�رة ب ��دءا م ��ن امل�سد�سات �إىل البنادق الهجومية ،ف� َّإن ه ��ذه الأ�سلحة تقطع تقطيعا كامال عرب
املا�س ��ورة والكب�سول ��ة والرتبا� ��س و�آلية الزناد .وكلما ارتفعت احلرارة املتولدة عن جهاز القطع ،زاد
التلف يف املعدن وزادت �إمكانية عدم القدرة على �إعادة تركيب الأ�سلحة �أو الأجزاء .وهناك عدة
طرائق لتدمري الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة عن طريق القطع كما يلي:

(�أ)
‘’1

‘’2
‘’3

‘’4

القطع بالأوك�سيجني والأ�سيتيلني
 القط ��ع بالأوك�سج�ي�ن والأ�سيتيلني طريقة َث َب ��ت مفعو ُلها لتدمري جميع �أنواع الأ�سلحة.
واملع ��دات املطلوب ��ة �سهل ��ة اال�ستعم ��ال ن�سبيا وميكن يف يوم واحد تدريب الأفراد على
ا�ستخدامها .واملعدات املطلوبة متاحة يف جميع �أنحاء العامل �سواء بالت�أجري �أو البيع،
وميك ��ن نقله ��ا إ�م ��ا بطائرة مروحي ��ة �أو طائرة خفيفة �أو �شاحن ��ة خفيفة� .إىل جانب
ذلك ،ف� َّإن امل�شعل ال يحتاج �إىل � ِّأي �صيانة تقريبا وميكن العثور على قطع الغيار يف
كل بلد تقريبا؛
 � َّإن تكلفة ا�ستخدام طريقة للقطع بالأوك�سجني والأ�سيتيلني املنا�سبة لهذا ال�صنف من
املهام ترتاوح بني  200و 500دوالر .وال حاجة �إىل الطاقة الكهربائية يف هذه احلالة؛
 وتكم ��ن ال�سيئ ��ة احلقيقي ��ة الوحي ��دة يف ه ��ذه الطريقة يف ع ��دد الأ�سلحة التي ميكن
تدمريها يف وقت حمدد .فالوقت املطلوب يختلف من �سالح �إىل �آخر وفقا حلجمه.
وملهارة القائم بالعملية وخربته �أثر �أي�ض ًا يف �سرعة التدمري .ومتو�سط عدد البنادق
الهجومية التي ميكن تدمريها عمليا يف يوم عمل مدته ثماين �ساعات هو 400–300
قطعة تقريبا .وال�سيئة الثانية التي قد تن�ش�أ عن هذه الطريقة رهنا باحلالة التي يتم
فيه ��ا التدم�ي�ر( ،عل ��ى �سبيل املثال� ،إذا كان التدمري تقوم به وحدة متنقلة �أو يجري
يف موقع ثابت م�ؤمن ت�أمينا جيدا) هي �أن يكون يف املعدات ما يغري ب�سرقتها .وهذه
ي�ستخدم فيها � ُّأي نوع من الأجهزة)؛
�سيئة تتعر�ض لها جميع الطرائق التي
َ
املزايا:
�أ -ب�سيطة وم�أمونة وتتطلب قليال من التدريب؛
ب -فعال ��ة بن�سب ��ة  100يف املائ ��ة تقريب ��ا يف ائتالف الأ�سلح ��ة وجعلها غري �صاحلة
لال�ستعمال ،وخا�صة �إذا جرى َقطع ال�سالح مرتني؛
ج -املعدات �سهلة ال�صيانة والنقل؛
د� -سليمة بيئيا على الرغم مما يتولد عنها من �أدخنة �سامة؛
ه -توفر مواد منها ميكن �أن يعاد ت�صنيعها؛
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‘ ’5امل�ساوئ:
       �أ   -ت�ستغرق وقتا طويال �إذا كان الأمر يتعلق بتدمري كميات كبرية من الأ�سلحة؛
         ب  -كثيفة اال�ستعمال ِل ْل َي ِّد العاملة؛
(ب) القطع بالأوك�سجني والبنـزين:
َ
الفوالذ با�ستخدام البنزين وقود ًا ،وميكن �أن ُي�ستخدم
‘َ  ’1يقطع م�شع ُل الأوك�سجني والبنزين
ت�صميم هذا النظام الوقو َد �سائال عرب
ذل ��ك بدي�ل�ا مبا�ش ��را ل�شعلة اال�سيتيلني .و ُيبقي
ُ
م�س ��اره كل ��ه حت ��ى ط ��رف الق َْط ��ع وهو ما يح ��ول دون ارتـــ ��داد النار عرب خ ��ط �إمداد
الوقود� ،إذ � َّأن البنزين ال ي�شتعل بدون الأوك�سجني .وكما هو الأمر بالن�سبة للأوك�سجني
واال�سيتيل�ي�ن ،حي ��ث حترتق بع�ض امل ��واد املركبة (البوليمري) ومواد البال�ستيك ،ينبغي
اتخاذ احتياطات ملراعاة البيئة و�صحة امل�ستعمل مثل الت�أكد من وجود التهوية الكافية
و�/أو ارت ��داء قن ��اع تر�شي ��ح مالئم .ويبدو � َّأن مل�شعل الأوك�سجني والبنزين مزايا عديدة
عل ��ى م�شع ��ل الأ�سيتل�ي�ن ،ومنه ��ا �أنه �أ�سرع و�أنظف يف عملية القط ��ع (ال  ُت َع ُّد هذه ميز ًة
بالن�سبة لتدمري الأ�سلحة) ،ووقوده �أقل تكلفة ،وهو �أكرث �أمانا ووقوده �أي�سر تخزينا؛
‘ ’2املزايا:
�أ    -طريقة ب�سيطة و�آمنة وتتطلب القليل من التدريب؛
ب�   -سليمة بيئيا على الرغم مما يتولد عنها من �أدخنة �سامة؛
ج    -فعالة من حيث التكاليف يف ت�شغيلها؛
د�    -سهلة ال�صيانة والنقل؛
‘ ’3امل�ساوئ:
�أ     -اقتنا�ؤها الأويل باهظ التكاليف؛
ب   -ت�ستغرق وقتا طويال �إذا كان الأمر يتعلق بتدمري كميات كبرية من الأ�سلحة؛
ج    -كثيفة اال�ستعمال لليد العاملة؛
(ج) القطع بالبالزما:
‘ُ  ’1يعترب جهاز القطع بالبالزما من حيث تكلفة املعدات� ،أغلى ثمنا من م�شعل الأوك�سجني
واال�سيتيل�ي�ن ولكن ��ه ي�ستغ ��رق ن�صف الوقت ال ��ذي ي�ستغرقه تقريبا لأداء نف�س العمل،
وه ��و �أ�سه ��ل ا�ستخدام ��ا ومن ثم ميكن حتقيق وفورات يف تكلفة اليد العاملة .وينبغي
ح�س ��اب ه ��ذا الف ��رق يف تكلفة اليد العاملة وتكلفة املعدات لتحديد �أف�ضل طريقة من
حيث فعالية التكلفة .والقطع الذي يحدثه جهاز القطع بالبالزما �أنظف �إىل حد بعيد
م ��ن القط ��ع الذي حتدثه �شعلة الأوك�سجني واال�سيتيل�ي�ن .فالبالزما َتق َْطع وال تحَ رِ ق،
مم ��ا يجعله ��ا �أف�ض ��ل طريقة لتدم�ي�ر الأٍ�سلحة ذات امل�ستوي ��ات العالية من البوليمري
والبال�ستيك .كما �أنها ال ت ُْ�صدر �إال القليل من الأبخرة ال�سامة .ونظرا ل َّأن هذا القطع
الأنظف ال  ُيحدث نف�س القدر من ا َ
خل َبث ،فقد يجعل ِق َط َع الأ�سلحة �أك َرث عر�ض ًة لأن
يعاد �إ�صالحها وا�ستخدامها .لكن ذلك ينبغي �أال يثري قلقا كبريا ،خا�صة �أنه بالإمكان
تقطيع ال�سالح مرتني على نحو �أكرث فعالية لدى ا�ستخدام جهاز القطع بالبالزما؛
‘ ’2ومتو�س ��ط التكلف ��ة جله ��از القطع بالبالزما املالئم له ��ذا النوع من العمل هو 2 000
دوالر .وه ��و يحت ��اج �إىل تي ��ار كهربائي بقوة  220فولت ،وميكن �أن ُي�ستخدم مع مولد
كهرباء حممول .وتبلغ تكلفة مولد الكهرباء بطاقة  5كيلووات حوايل  800دوالر� .إىل
جانب ذلك ،ف� َّإن جهاز القطع يتطلب جهازا ل�ضغط الهواء؛
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‘ ’3املزايا:
�أ -طريقة م�أمونة وال تتطلب �إال القليل من التدريب؛
ب� -سليمة بيئيا على الرغم من �أنها تولد بع�ض الأبخرة ال�سامة؛
ج -فعال ��ة بن�سب ��ة  100يف املائ ��ة تقريب ��ا يف �إت�ل�اف الأ�سلح ��ة وجعلها غري �صاحلة
لال�ستعمال ،وخا�صة �إذا جرى قطع ال�سالح مرتني؛
نج ��ز با�ستخدام م�شع ��ل الأوك�سجني
د -ميك ��ن به ��ا إ�جن ��از �ضع ��ف العمل ال ��ذي ُي َ
واال�سيتيلني يف نف�س الفرتة الزمنية؛
‘  ’4امل�ساوئ:
�أ -قد تكون باهظة التكلفة �إذا ا�ستخدمت لتقطيع كميات �صغرية من الأ�سلحة؛
ب -القط ��ع النظي ��ف ميك ��ن �أن يزي ��د احتماالت �إعادة ا�ستخ ��دام الأجزاء (�أهمية
حمدودة)؛
ج -كثيفة اال�ستعمال لليد العاملة� ،إىل حد ما؛

(د)
‘’1

‘’2
‘’3

‘’3

التقطيع باملق�ص الآيل:
قوات �شرط ٍة عديد ٌة يف العامل هذه الطريق َة لتدمري ما جمعته �أو ا�ستولت
 ا�ستَخدمت ُ
علي ��ه م ��ن �أ�سلح ��ة .وتوفر املق�صات طريقة ب�سيط ��ة و�سليمة بيئيا لتدمري �أ�سلحة من
جمي ��ع الأحج ��ام والأن ��واع تدمريا فعاال� .إىل جانب ذلك ،ف� �� َّإن املق�صات الهيدرولية
ميكن �أن تدمر �آالف الأ�سلحة يف يوم واحد .وعلى الرغم من ب�ساطة هذه الطريقة
وفعاليتها ،ف�إنها قد تكون �أي�ض ًا باهظة التكلفة .فيمكن �أن ترتاوح �أ�سعار هذه املق�صـات
ب�ي�ن  10 000دوالر و 15 000دوالر ح�س ��ب حج ��م الفوالذ الذي ت�ستطيع َث ْن َيه �أو َق ْط َعه
ومدى �سرعتها يف �أداء هذا العمل .وميكن �شراء الأجهزة املطلوبة جديد ًة �أو م�ستعمل ًة
وميك ��ن �أي�ض� � ًا �أن ت�ص َّم ��م ح�سب الطل ��ب لتلبي احتياجات بعينه ��ا (التدمري بو�سائل
متنقل ��ة مقارن ��ة بالو�سائ ��ل الثابتة) .وعلى الرغم م ��ن � َّأن هذه الآالت ميكن �أن تكون
باهظ ��ة الثم ��ن ،ف�إنه ��ا متينة �إذ ت�ستطيع قطع اخل�ش ��ب والبال�ستيك والربوليمريات،
و ُت َع ِّمر طويال وتَ�س ُهل �صيانتُها ومتتاز �أي�ض ًا بانخفا�ض تكلفة اليد العاملة نظرا ل�سهولة
ا�ستخدامها .وعليه ف� َّإن املق�صات الهيدرولية ميكن �أن تكون ا�ستثمارا جيدا �إذا �أُريد
تنفيذ برنامج جيد التخطيط وم�ستمر جلمع الأ�سلحة وتدمريها؛
 � َّإن املق�صات الآلية املركبة فعال يف مرفق �صناعي قائم خيا ٌر ُمغْرٍ ل َّأن تكلفة اقتناء
ر�أ�س املال الثابت ميكن �إدراجها يف عملية غري عملية التدمري؛
املزايا:
�أ -طريقة �سهلة اال�ستعمال وتتطلب القليل من التدريب؛
ب -فعالة بن�سبة قريبة من  100يف املائة يف جعل الأ�سلحة غري �صاحلة لال�ستعمال
يف حالة قطعها مرتني؛
ج -طريقة �سريعة وموثوقة وهي م�ستعملة منذ �أمد بعيد؛
د -غري �ضارة بيئيا �إن مل يتم دفن اخلردة؛
ﻫ -ت�سمح بتدمري �أعداد كبرية من الأ�سلحة؛
امل�ساوئ:
�أ -ميكن �أن تكون تكاليفها مرتفعة �أكرث مما ينبغي �إذا كانت كميات الأ�سلحة �صغرية؛
ب -تتطلب م�ستوى مرتفعا من ال�صيانة؛
ج -وجود قيود فيما يتعلق ب�أنواع الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة "الأثقل"؛
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طرائق القطع الأخرى:
 توجد ،عدة طرائق قطع �أخرى "�أقل تطورا" من اجلانب التقني ،ميكن ا�ستخدامها
لتدمري الأ�سلحة؛ و ُي�ستعمل فيها ،على �سبيل املثال ،من�شا ُر املعادن ،واملن�شا ُر الن�ضدي،
واملن�ش ��ا ُر ال�شريط ��ي .وم ��ن اجللي � َّأن ه ��ذه الطرائق لن تكون عملية لتدمري �أكرث من
ب�ضع ِق َطع من الأ�سلحة .وتتمثل مزايا طرائق القَطع هذه يف �إمكانية التنقل وانخفا�ض
التكلف ��ة .ويف حال ��ة وج ��ود برنام ��ج جمع ينطوي على التنق ��ل يف �أنحاء بلد �أو منطقة
وال ُيتوق ��ع يف إ�ط ��اره �س ��وى جم ��ع عدد قليل م ��ن الأ�سلحة يف كل موقع ،ميكن التفكري
يف اعتماد هذه الطريقة؛
املزايا:
�أ -ب�ساطة اال�ستخدام؛
ب -انخفا�ض التكلفة؛
ج -قابلية التنقل؛
امل�ساوئ:
�أ -ا�ستخدام مكثف للقوى العاملة ،وال ميكن تدمري �أكرث من ب�ضع قطع من الأ�سلحة
يف وقت واحد؛
ب -ال حتقق النجاح بن�سبة  100يف املائة يف تدمري الأ�سلحة.

ال َّلي/الته�شيم
 -25ميكن �أن يرتاوح تدمري الأ�سلحة �أو جعلها غري �صاحلة لال�ستخدام عن طريق َل ِّيها �أو ته�شيمها
بني النظم العالية التطور على غرار النظم املعمول بها يف امل�صانع والنظم العملية "يف امليدان":
(�أ) الته�شيم باملكب�س الهيدرويل:
‘  ’1ميكن ا�ستخدام املكب�س الهيدرويل يف يَل الأ�سلحة وته�شيمها جزئيا ،وتتميز املكاب�س
م ��ن ه ��ذا الن ��وع ،عموم ��ا ،بكونها �آالت ثقيلة ج ًّدا تقام يف موقع ثابت ويتعني تركيبها
على قاعدة متينة وتزويدها بطاقة كهربائية كافية .وهي تتطلب �أي�ض ًا من ال�صيانة
ما تتطلبه املعدات ال�صناعية الكربى؛
‘  ’2ت�صب ��ح الأ�سلح ��ة تالف ��ة �إىل حد بعيد ،بيد �أنه �سيتعني التحقق من ذلك بدقة لكفالة
عدم تكوين جمموعة من قطع غيار الأ�سلحة .وقد تَلزم طرائقُ تدم ٍري تكميلي ٌة تبعا
لن ��وع �أو أ�ن ��واع الأ�سلح ��ة املعنية .وهذه الطريقة منا�سبة ج ًّدا لتدمري املدافع امل�ضادة
للدبابات والبنادق عدمية االرتداد و�أجهزة �إطالق القذائف والأنظمة املماثلة؛
‘ ’3املزايا:
�أ -تدمري حجم كبري من الأ�سلحة؛
ب -طريقة موثوق بها يف معظم الأ�سلحة؛
‘ ’4امل�ساوئ:
�أ -تقت�ضي ا�ستعمال طريقة تكميلية يف ظروف معينة؛
ب -يجوز �أن ت�ش ِّكل موا ُد الوقود والت�شحيم الالزمة م�شكل ًة بيئية؛
ج� -إمكانية �إعادة الت�صنيع قد تكون حمدودة نظرا لوجود الطالء والكربون والبال�ستيك
�إىل غري ذلك؛
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(ب)
‘’1

‘’2

‘’3

‘’4

الته�شيم باملركبات:
 ميث ��ل الته�شي ��م طريق ��ة ب�سيط ��ة �إىل ح ��د ما ،لإبطال مفع ��ول الأ�سلحة عل ��ى الأقل،
با�ستخ ��دام املركب ��ات الثقيل ��ة .و�أف�ض ��ل مركب ��ات للقيام بذلك هي اجل ��رارات التي
يرتاوح وزنها بني  30و 40طنا من قبيل الدبابات �أو املركبات الثقيلة امل�ستخدمة يف
البن ��اء .ول ��ن يتع�ي�ن �أكرث من تفكيك م�سند اجل ��رار وو�ضع الأ�سلحة يف موقع م�سطح
�صل ��ب مث ��ل الأ�سفل ��ت �أو الأ�سمنت امل�سلح واملرور عليه ��ا باملركبة عدة مرات .ويتعني
الت أ�ك ��د م ��ن � َّأن الأ�سلح ��ة غري متال�صقة ل�ضم ��ان وقوعها حتت ثقل املركبة كامال يف
كل م ��رة مت ��ر عليه ��ا .كذل ��ك� ،إذا و�ضع ��ت الأ�سلح ��ة على منحنى �أو كتل ��ة خ�شبية �أو
فوالذية ميكن ل ُّيها �أو ك�سرها ب� ِّأي نوع من املركبات الثقيلة .ويف جميع احلاالت التي
ي�ستخدم فيها الدعم �سيلزم االحرتا�س من �أن تتناثر �أو تتبعرث القطع عند تعري�ضها
لل�ضغ ��ط .و�أخ�ي�را ،ميكن ا�ستخدام �شفرات �أجه ��زة التحميل الأمامي مثل ا�ستخدام
للي الأ�سلحة �أو ك�سرها؛
�شفرتَي مرفاع ِّ
مق�صيِّ ،
 وميك ��ن �أن يتمث ��ل �أح ��د عيوب هذه الطريقة يف عدم الفعالية .وبالإمكان التغلب على
ه ��ذه ال�صعوب ��ة ب�إج ��راء عمليات تفتي� ��ش يقوم بها مبا�شرة م�شرف ��ون �أكفاء لتحديد
م ��دى تك ��رار العملي ��ة الالزم لتدمري الأ�سلحة .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،ميكن �أن تكون
ه ��ذه الطريق ��ة جمرد طريقة و�سيطة لإبطال مفع ��ول الأ�سلحة قبل تدمريها ب�صورة
كاملة بطريقة �أخرى مثل احلرق؛
املزايا:
�أ -تنفيذها ب�سيط وتتطلب �أدنى قدر من التدريب؛
ب -املعدات الالزمة متاحة على نطاق وا�سع؛
ج -غري مكلفة؛
د -ميكن تدمري كمية كبرية من الأ�سلحة يف يوم واحد؛
ه -غري �ضارة بيئيا �إن مل يتم دفن اخلردة؛
و -تتيح فر�صة للت�أثري الب�صري القوي مبفعول نف�سي و�سيا�سي؛
امل�ساوئ:
�أ -غري فعالة بن�سبة  100يف املائة يف تدمري جميع الأ�سلحة؛
ب -تقت�ضي حتققا دقيقا؛
ج� -صعبة التطبيق يف املناطق النائية والريفية؛
د -غري عملية لأغرا�ض خطة التدمري التي تنطوي على التنقل عرب م�سافات كبرية.

التفتيت
 -26من بني جميع الطرائق املذكورة ،ميثل التفتيت �أ�سرع و�أجنع طريقة لتدمري الأ�سلحة .وميكن
لآلة تفتيت متحركة كبرية �أن تدمر بالفعل �آالف الأ�سلحة يف اليوم ،و�ستكون �إمكانية �إعادة ا�ستخدام
� ِّأي �أج ��زاء م ��ن تل ��ك الأ�سلح ��ة منعدم ��ة على الإط�ل�اق .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميك ��ن �إعادة ت�صنيع
املعدن اخلردة الناجت عن ذلك ال�ستعادة بع�ض تكاليف هذه الطريقة ،رغم � َّأن ذلك لن يولد �سوى
ق ��د ٍر �أدن ��ى م ��ن امل ��ال ب�سبب النوعية املتدنية ن�سبيا للخردة املتح�صل عليها �إذا مل يتم �إزالة اجلزء
املعدين م�سبقا.

املرفق الرابع -طرائق التدمري 
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 -27والعيب ��ان الأولي ��ان له ��ذه الطريق ��ة هم ��ا التكاليف ،ومدى توافر املع ��دات الالزمة .فحتى يف
البلدان التي �أقامت من�ش�آت لإعادة اال�ستعمالَ ،ي ِق ُّل َعد ُد تلك الآالت يف العادة وتبلغ تكلفة الآالت
الك�ب�رى مالي�ي�ن ال ��دوالرات .وهن ��اك �أي�ض ًا مناذج �أ�صغر يف حدود  350 000دوالر .ولن تكون هذه
الطريقة فعالة من حيث التكلفة �إال �إذا مت تدمري عدة �آالف من الأ�سلحة �أو توفرت يف البلد قدرة
مرت�سخة متاما يف جمال التفتيت و�إعادة اال�ستعمال.
(�أ) املزايا:
‘� ’1سهلة اال�ستخدام؛
‘� ’2ضمان التدمري الكامل بن�سبة  100يف املائة؛
‘ ’3ميكن ا�ستعادة بع�ض التكاليف عن طريق �إعادة اال�ستعمال؛
‘ ’4ت�سمح بتدمري �آالف الأ�سلحة يف نف�س الوقت؛
(ب) امل�ساوئ:
‘� ’1ضرورة �شراء معدات مكلفة �إىل �أق�صى حد �إن مل تكن متاحة بالفعل يف البلد؛
‘ ’2ا�ستعمال الآالت املتحركة مق َّيد بوعورة الأر�ض؛
‘  ’3غ�ي�ر فعال ��ة م ��ن حيث التكلفة لتدمري كميات �أ�سلحة يقل عددها عن �آالف عديدة �أو
�إذا تعني نقلها م�سافات طويلة �إىل من�ش�آت ثابتة.

الإغراق يف البحر
 -28كث�ي�را م ��ا يت ��م رف� ��ض هذه الطريقة منذ البداية لأ�سباب بيئية .ورغم � َّأن حماية البيئة يجب
�أن تك ��ون دائم ��ا ذات �أهمي ��ة كب�ي�رة ،فهذه الطريقة تك ��ون مقبولة يف ظروف معينة .وهي مل تنفك
متث ��ل ،تاريخي ��ا� ،إح ��دى الطرائ ��ق الأكرث ا�ستخداما ،كما �أنه ��ا يف الواقع �سليمة بيئيا �أكرث من عدة
طرائ ��ق �أخ ��رى� ،إذ �أنه ��ا ال ت�شم ��ل �إال مع ��ادن خاملة ومقادير �صغرية م ��ن امللوثات .وعلى � ِّأي حال،
يج ��ب االهت ��داء باملعاي�ي�ر وال�صكوك العاملية والإقليمية والوطني ��ة وفقا لأحكام اتفاقية منع التلوث
()1
البحري الناجم عن �إغراق النفايات ومواد �أخرى (اتفاقية لندن).
 -29وقد تكون هذه الطريقة مكلفة �إذ �أنها تتطلب نقل الأ�سلحة �إىل ميناء و�شحنها يف براميل �أو
حاوي ��ات بحري ��ة (مثقوب ��ة ل�ضمان �أنها �ستغرق وتعبئة الفراغات ب�صابورة من الأ�سمنت) والرتتيب
لوجود �سفينة جمهزة برافعة وممر �إىل منطقة الإغراق ،يف �أعايل البحارْ � ،أي خارج حدود اجلرف
الق ��اري .وهن ��اك �صي ��غ علمي ��ة حل�ساب طفو وكثافة ال�شحنة التي �سيتم �إغراقها للت�أكد من �أنها لن
تطفو على ال�سطح .و�ستكون هذه العملية ذات طبيعة جتارية �أ�سا�سا ،ولذلك لن يلزم � ُّأي تدريب.
و�سيل ��زم ق ��در مع�ي�ن من التخطي ��ط واملوارد قبل الإغراق لأغرا�ض الأم ��ن وللتحقق من � َّأن العملية
متت فعال.
(�أ) املزايا:
‘ ’1قدرة على الت�صرف يف حجم كبري من الأ�سلحة؛
‘ ’2تكاد اال�ستعادة �أن تكون م�ستحيلة؛
( )1فُتح باب التوقيع عليها يف لندن ومدينة املك�سيك ووا�شنطن يف  29كانون الأول/دي�سمرب 1972
(.)http://untreaty.un.org/
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(ب)
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4

امل�ساوئ:
مكلفة ،رهنا باحلجم؛
�صعبة فيما يتعلق بال�سوقيات؛
 ال توجد �إمكانات لإعادة اال�ستعمال؛
قلة �أثر العملية النف�ساين لعدم حدوثها مبر�أى من ال�سكان املت�أثرين بال�صراع.

الدفن
 -30تكون هذه الطريقة مكملة عادة لإحدى الطرائق الأخرى التي جرت مناق�شتها .ويف ظروف
معين ��ة ،ميك ��ن �أن تك ��ون طريق ��ة "قائمة بذاته ��ا" �إذا توفرت �ضمانات كافية ب� �� َّأن الأ�سلحة لن تتم
ا�ستعادته ��ا .وق ��د ينط ��وي هذا على ا�ستعمال مناجم �أو حماجر �أو مواقع حفر مهجورة ،خا�صة �إذا
ت�سن ��ى ا�ستخ ��دام متفج ��رات لردم الأ�سلحة .ورغم � َّأن هذه الطريقة ال ت�سمح بتدمري الأ�سلحة فعال
فه ��ي ميك ��ن �أن تتكام ��ل م ��ع تغليف كميات الأ�سلحة بالأ�سمنت ،الأمر ال ��ذي يزيد من عدم ترجيح
�إمكانية ا�ستعادتها.
 -31ميكن �أن يتم الدفن �أي�ض ًا عن طريق و�ضع الأ�سلحة يف حفرة ،وتغطيتها مبلح الطعام و�إعادة
و�ض ��ع النفاي ��ات عل ��ى الأ�سلح ��ة ثم َب ُّل املنطقة لإ�سراع عملية التحلل .وت�صبح الأ�سلحة غري �صاحلة
لال�ستعم ��ال خ�ل�ال ع ��دة �أ�سابي ��ع .ويجب توفري احلرا�سة �إىل �أن يتم الت�أكد ِم ْن � َّأن الأ�سلحة مل تعد
�صاحلة لال�ستخدام.
(�أ) املزايا:
‘ ’1انخفا�ض التكلفة ،والب�ساطة ،وال�سرعة؛
‘ ’2ميكن �أن تكون طريقة تكميلية لبقايا اخلردة من طرائق �أخرى؛
(ب) امل�ساوئ:
‘ ’1الأثر ال�ضار املحتمل يف البيئة؛
‘ ’2عدم �إمكانية �إعادة اال�ستعمال؛
‘� ’3شيء من خطر احتمال اال�ستعادة فيما بعد.

التكنولوجيات اجلديدة
ومعدات جدي ��دة .ويتعني على
وتقنيات
�ات
ٌ
ٌ
 -32تُ�ستح ��دث وت�ص ��ل �إىل الأ�س ��واق يومي ��ا تكنولوجي � ٌ
املخطط�ي�ن واملديري ��ن واملدرب�ي�ن مراقبة هذه التطورات والتكي ��ف معها ح�سب احلاجة .ويرد �أدناه
و�صفٌ لإحدى التكنولوجيات التي اعتُمدت يف بع�ض البلدان.
 -33بد�أ ا�ستعمال القطع باحلك الهيدرويل ،الذي ُيطلق عليه �أحيانا ا�سم القطع بالنفث املائي،
ينت�شر يف �أو�ساط �أفرقة التخل�ص من ال�شحنات املتفجرة وم�ؤ�س�سات �إزالة الطابع الع�سكري .وهذا
الن ��وع م ��ن القط ��ع �شدي ��د الفعالي ��ة يف تدمري الأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيف ��ة ال �سيما �أهم
الأ�سلحة واملتفجرات يف هذا ال�صنف .ومن مزاياه باملقارنة بنظم امل�شعل �أنه �سليم بيئيا (ال ُيحدث
�أبخ ��رة �سام ��ة) ويي�س ��ر إ�ع ��ادة الت�صنيع ل َّأن اخلردة ال تت�ضرر بعملية القطع .وهو �أكرث تكلفة حاليا
من الأ�ساليب املقابلة ،ولكن التكلفة تقل مع تزايد عدد الأ�سلحة املدمرة.

املرفق اخلام�س
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ٍ
ٍ
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.) امل�ؤ�س�سات املذكورة ُتعَبرِّ عن اجلهات التي كان اخلرباء يعملون بها عند م�شاركتهم الأوىل يف �صياغة القانون النموذجي1(
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Peter J. Pursglove (Saint Vincent and the Grenadines), Ministry of Legal Affairs
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Zeray Yihdego (Ethiopia), independent expert
Sergei Zamyatin, Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional
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