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التوجيه الصادر عن المجلس
في  18حزيران/يونيو 1991

بشأن مراقبة اقتناء األسلحة وحيازتها
()EEC/477/91
الفصل األول
النطاق
المادة 1

 .1ألغراض هذا التوجيه ،تسري التعريفات التالية:
()1

يعني ’السالح الناري‘ أي س ه ه ه ههالح محموـ بي سه ه ههب انة ُي لِق ،أو مص ه ه ه ه َّهمم ُلي لق ،أو يم ن تحويله
بس ه ه ههيولة لي لق ،طلقة أو رص ه ههاص ه ههة أو مقذو ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق ،ما لم ي ن مس ه ههتبعدا
من هذا التعريف ألحد األسه ههباب الواردة ي الجزء الثالث من الملحق األوـ.

ويعتبر عين من األعيان يم ن تحويله لي لق طلقة أو رصه ه ههاصه ه ههة أو مقذو ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق
ُ
إبا:

(أ )

كان له مظير السالح الناري،

صنع منيا تحويله لي ون على هذا النحو؛
(ب) كان باإلم ان نتيجة ل ريقة بنائه أو للمواد التي ُ
()2

يعني ’الم ِّون األس ه ه ههاس ه ه ههي‘ الس ه ه ههب انة ،واليي ل ،أو علبة المغالق ،بما ي بل علب المغالق العليا
والسه ه ه ههفلى ،حيثما ان بق األمر ،أو المزلق ،أو األسه ه ه ه وانة ،أو المغالق أو يتلة المغالق ،التي تندر

()3

تعني ’الذخيرة‘ ال لقة الكاملة أو م وناتيهها ،بم هها ي بله ه اههرط الخرطو ة أو الشعيلة (الكبسولة) أو

()4

تعني ’أسه ه ههلحة اإلنذار والتنبيه‘ أجيزة تحتوي على ارط خراطيش ومصه ه ه َّهممة إلطالق بخائر خلبية،

بوصفيا أعيانا منفصلة ضمن ئة األسلحة النارية التي تُ َّ
ريب أو ُيقصد ترييبيا علييا؛

المسحوق الداسر أو الرصاصات أو المقذو ات ،ال ه ههتي تُس ه ههتعمل ي س ه ههالح ن ه ههاري ،ري ة أن تك ه ههون
هههذه الم ونات نفسههيا خاضعههة للههترخيص ي الدولة العضو المعنية؛

أو مييجة أو مواد نشه ه ة أخر أو طلقات اإل ه ههارة الضه ههوئية ،والتي ال يم ن تحويليا لت لق طلقة أو
رصاصة أو مقذو ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق؛

()5

تحوـ خص ههيص ها ليقتص ههر اس ههتخداميا
تعني ’أس ههلحة التحية واألس ههلحة الص ههوتية‘ األس ههلحة النارية التي َّ

الحصري على إطالق الذخائر الخلبية ،الستخداميا مثال ي العروض المسرحية ،وجلسات التصوير،
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وتسه ه ههجيالت األ الل والتلفاث ،وتمثيل المشه ه ههاهد التاريخية ،والعروض العس ه ه ه رية ،واألحدا

والتدريب؛
()6

الرياضه ه ههية

تعني ’األس ههلحة النارية المع َّ لة‘ األس ههلحة النارية التي تص ههبح غير ص ههالحة لالس ههتعماـ بص ههفة دائمة
بفعل تع يليا ،بغية ض ههمان جعل جميع الم ونات األس ههاس ههية للس ههالح الناري المعني غير قابلة للعمل

على الدوال وال يم ن إثالتيا أو اسهتبداليا أو تعديليا على نحو يسهمح بععادة تفعيل السهالح الناري بأي
طريقة يانت؛

()7

يعني ’المتحف‘ مؤسه ه ه هس ه ه ههة دائمة تعمل لخدمة المجتمع وتنميته ،وأبوابيا مفتوحة أمال أ راد الجميور،

وتقتني األسلحة النارية أو الم ونات األساسية أو الذخيرة وتحتفظ بيا وتُجري األبحا

عنيا وتعرضيا

ويعترط بيهها بيههذه
ألغراض تههاريخيههة أو يقهها يههة أو علميههة أو تقنيههة أو تعليميههة أو تراييههة أو ترويحيههةُ ،
الصفة من جانب الدولة العضو المعنية؛

()8

يعني ’ص ه ههاحب المجموعة‘ أي ه ههخص طبيعي أو اعتباري ،ي ّرس نفس ه ههه لجمع األس ه ههلحة النارية أو
الم ونات األسه ه ههاسه ه ههية أو الذخيرة وحفظيا ألغراض تاريخية أو يقا ية أو علمية أو تقنية أو تعليمية أو

()9

يعني ’التاجر‘ أي ه ه ه ههخص طبيعي أو اعتباري تتألف تجارته أو نش ه ه ه هها عمله يليا أو جزئيا من أي

ويعترط به بيذه الصفة من جانب الدولة العضو المعنية؛
تراييةُ ،
مما يلي:

(أ )

تبادليا أو تأجيرها أو
ص ه ه ه ه هنع األسه ه ه ه ههلحة النارية أو الم ونات األسه ه ه ه ههاسه ه ه ه ههية أو االتجار بيا أو ُ
ُ
تصلحييا أو تعديليا أو تحويليا:

ص نع الذخيرة أو االتجار بيا أو تبادليا أو تعديليا أو تحويليا؛
(ب) ُ

( ) 10يعني ’الس ههمس ههار‘ أي ههخص طبيعي أو اعتباري ،غير تاجر ،تتألف تجارته أو نش هها عمله يليا أو
جزئيا من أي مما يلي:
(أ )

التفاوض أو ترتيب عقد الصهفقات لشهراء األسهلحة النارية أو الم ونات األسهاسهية أو الذخيرة أو
بيعيا أو إمدادها؛

(ب) ترتيب نقل األسههلحة أو الم ونات األسههاسههية أو الذخيرة داخل دولة عضههو ،أو من دولة عضههو
إلى دولة عضو أخر  ،أو من دولة عضو إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى دولة عضو؛
( ) 11يعني ’الصنع غير المشروع‘ صنع أو تجميع األسلحة النارية وأجزائيا وم وناتيا األساسية والذخيرة:
(أ )

من أي م ونات أساسية متَّجر بيا بصورة غير مشروعة ليذه األسلحة النارية؛

(ب) أو دون ترخيص ص ههادر و قا للمادة  4من س ههل ة مختص ههة ي الدولة العض ههو التي يجري ييا
الصنع أو التجميع؛
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( )

أو دون وسم األسلحة النارية بعالمات وقت صنعيا و قا للمادة 4؛

( ) 12يعني ’ االتجار غ ههير المش ههروع‘ اقتناء األس ههلحة الناري ههة أو م وناتيا األساسية أو الذخ ههيرة أو بيعيا أو
تسليميا أو تحري يا أو نقليا من إقليهم دولهة عضو أو عهبره إلى إقليهم دولهة عضو أخهر إبا يهانت أي
مه ه ه ه ه ه ههن اله ه ه ه ه ه ههدوـ األعضاء المعنيه ه ه ه ه ه ههة ال تأبن بذل و قا ليذا التوجيه ،أو إبا يانت األسلحة النارية أو

م وناتيا األساسية أو الذخهيرة غير موسومة بعالمات و قا للمادة 4؛

( ) 13يعني ’ التعقب ‘التعّقههب المنههيجي لسسههلحة الناريههة ،وحيثمهها أم ه ههن م وناتيا األساسية والذخههيرة ،م ه ههن
الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السل ات المختصة ي الدوـ األعضاء عله ه ههى يشه ه ههف الصنه ه ههع
غهير المشهروع واالتجهار غهير المشهروع والتحهري عنيما وتحليليما.

 .2ألغراض هذا التوجيهُ ،يعتبر الشخص مقيما ي البلد المشار إليه ي العنوان الظاهر على وييقة رسمية تبين
محل إقامته ،يجواث س ه ههفر أو ب اقة هوية وطنيةَّ ،
تقدل عند حص االقتناء أو الحياثة ،للس ه ههل ات المختص ه ههة
ي الدولة العضهو أو ل تاجر أو سهمسهار .وابا يان عنوان الشهخص ال يظير على جواث سهفره أو ب اقة هويته

الوطنيةَّ ،
يحد د بلد إقامته على أساس أي إيبات إقامة رسمي آخر تعترط به الدولة العضو المعنية.

 .3يص ه ه ُهدر ’تصه ه هريح مرور أوروبي لسس ه ههلحة النارية‘ بناء على طلب الس ه ههل ات المختص ه ههة ي الدولة العض ه ههو

لش ههخص يقتني س ههالحا ناريا ويس ههتعمله بص ههفة قانونية .ويس ههري مفعوـ هذا التصه هريح لفترة أقص ههاها  5أعوال،
هجل
يجوث تمديدها ،ويتضهمن المعلومات المحددة ي الملحق الثاني .وي ون التصهريح غير قابل للتحويل ويس ّ

الس ه ه ه ههالح الناري أو األس ه ه ه ههلحة النارية المحاثة ويس ه ه ه ههتخدمه حامله .ويجب أن ي ون ي حوثة الش ه ه ه ههخص الذي

يس ه ههتعمل الس ه ههالح الناري ي جميع األحواـ وأي تغيير ي حياثة الس ه ههالح الناري أو خص ه ههائص ه ههه ،و قدانه أو

يسجل ي التصريح.
سرقتهَّ ،
المادة 2
يخل هذا التوجيه بت بيق األح ال الوطنية بشه ه ه ه ههأن حمل األسه ه ه ه ههلحة أو الصه ه ه ه ههيد أو الرماية على األهداط،
 .1ال ّ
باستخدال األسلحة المقتناة أو المحاثة بصورة قانونية و قا ليذا التوجيه.
 .2ال يسه ه ه ه ه ه ههري ههذا التوجيهه على اقتنهاء األسه ه ه ه ه ه ههلحهة والهذخيرة أو حيهاثتيها ،و قها للقهانون الوطني ،من قبهل القوات

المسه ه ه ه ه ه ههلحههة أو الشه ه ه ه ه ه ههرطههة أو السه ه ه ه ه ه ههل ههات العههامههة .وال يسه ه ه ه ه ه ههري على عمليههات النقههل التي ينظميهها التوجيههه

( )2009/43/ECالصادر عن البرلمان األوروبي

والمجلس1 .

 1التوجيه ( )2009/43/ECالصههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس ،المؤرخ  6أيار/مايو  ، 2009بشههأن تبسههيك أح ال و ههرو عمليات نقل
المنتجات المتعلقة بالد اع داخل الجماعة [األوروبية] (الجريدة الرسمية ،العدد ( ،2009/6/10 ،)L 146ص.)1 .
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المادة 3

تتبنى ي تش هريعاتيا أح اما أكثر ص هرامة من تل التي ينص علييا هذا التوجيه ،مع مراعاة
يجوث للدوـ األعض ههاء أن ّ
الحقوق الممنوحة للمقيمين ي الدوـ األعضاء بموجب المادة .)2(12
الفصل الثاني
مواءمة التشريعات بشأن األسلحة النارية
المادة 4

الموردة إليه ي تاريخ  14أيلوـ/س ه ه ه ههبتمبر  2018أو
 .1يما يخص األس ه ه ه ههلحة النارية المص ه ه ه ه ّهنعة ي االتحاد أو َّ
بعده ،تضمن الدوـ األعضاء أن أيا من هذه األسلحة أو أي م ونات أساسية ،تُ رح ي السوق قد:
(أ )

ُوسههمت بعالمات واضههحة ودائمة و ريدة دون تأخير بعد صههنعيا وقبل طرحيا ي السههوق يموعد
أقصى ،أو دون تأخير بعد استيرادها إلى االتحاد؛

(ب) و ُسه ه هجلت بما يتما ه ههى مع هذا التوجيه دون تأخير بعد ص ه ههنعيا وقبل طرحيا ي الس ه ههوق يموعد
أقصى ،أو دون تأخير بعد استيرادها إلى االتحاد.
 .2تتض ه ههمن العالمات الفريدة المش ه ههار إلييا ي البند (أ) من الفقرة  1اس ه ههم المص ه ه ِّهنع أو المارية ،والبلد أو م ان
الصه ههنع ،والرقم التسه ههلسه ههلي وسه ههنة الصه ههنع ،إن لم ي ن ي األصه ههل جزءا من الرقم التسه ههلسه ههلي ،وال راث حيثما
أم ن ،وبل دون اإلخالـ بعلص ههاق العالمة التجارية للمص ه ِّهنع .و ي الحاالت التي ي ون ييا م ون أس ههاس ههي
من الصه ههغر بحيث ال يسه ههمح بوسه ههمه تما ه ههيا مع هذه المادة ،يوس ه هم برقم تسه ههلسه ههلي أو رمز أبجدي-رقمي أو
رقمي.
َّ
وتحدد ههرو وسههم العالمات على األسههلحة النارية أو الم ونات األسههاسههية التي تحمل أهمية تاريخية خاصههة
و قا للقانون الوطني.

وتض ههمن الدوـ األعض ههاء أن يل مجموعة أس ههاس ههية من الذخيرة الكاملة توسه هم بعالمة ب ريقة تش ههير إلى اس ههم
المصن ع ورقم تعريف المجموعة (الد عة) ،والعيار ونوع الذخيرة.
ِّ
وألغراض الفقرة  1و ههذه الفقرة ،يجوث للهدوـ األعضه ه ه ه ه ه ههاء أن تختهار ت بيق أح هال اتفهاقيهة االعتراط المتبهادـ
بعالمات االختبار الموجودة على األسلحة الصغيرة ،المؤرخة  1تموث/يوليو .1969
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كما تضه ههمن الدوـ األعضه ههاء ،عند تحويل سه ههالح ناري أو م وناته األسه ههاسه ههية من المخزونات الح ومية إلى

االس ه ههتخدال المدني الدائم ،وس ه ههميا بعالمات ريدة ،على الوجه الذي تنص عليه الفقرة  ،1مما يس ه ههمح بتحديد

ِّ
المحولة.
الجية

تتبنى المفوض ههية لوائح تنفيذية تقرر المواص ههفات الفنية لوس ههم العالمات .وتُعتمد هذه اللوائح التنفيذية و قا
2أّ .
إلجراء الفحص المشار إليه ي المادة 13ب(.)2
 .3تنشههك يل دولة من الدوـ األعضههاء نظاما لت نظيم أنشه ة التجار والسههماسهرة .وتتضههمن هذه األنظمة التدابير
التالية يحد أدنى:
(أ )

تسجيل التجار والسماسرة العاملين داخل إقليم الدولة العضو؛

(ب) وترخيص أنش ة التجار والسماسرة أو التصريح الممنوح ليم داخل إقليم الدولة العضو؛
( )

و حص المص ه ه ه ههداقية الخاص ه ه ه ههة والمينية للتاجر أو الس ه ه ه ههمس ه ه ه ههار وقدراته بات العالقة .و ي حالة
الشه ه ههخص االعتباري ،يجر الفحص على الشه ه ههخص االعتباري وعلى الشه ه ههخص أو األ ه ه ههخاص

ال بيعيين الذي يديرون المشروع.

 .4تضهمن الدوـ األعضهاء ،بحلوـ يول  31يانون األوـ/ديسهمبر  ،2014إنشهاء نظال محوسهب ألر هفة البيانات

واإلبقاء عليه ،سه هواء يان نظاما مريزيا أل نظاما المريزي ،بحيث يض ههمن للس ههل ات المص ههرح ليا بالوص ههوـ

هجل ييا يل سهالح ناري يخضهع ألح ال هذا التوجيه .ويسهجل نظال أر هفة
إلى أنظمة أر هفة البيانات التي يس َّ
البيانات هذا يل المعلومات المتعلقة باألسههلحة النارية ،والتي تعد ضههرورية القتفاء أير تل األسههلحة والتعرط

علييا ،بما يشمل:

(أ) نوع يل س ههالح ناري وص ههنعه وط ارثه وعياره ورقمه التس ههلس ههلي والعالمة الموس ههومة على هي له أو
ِ
محدد ريد ليوية يل سالح ناري؛
علبة مغالقه يعالمة ريدة و قا للفقرة  ،1بحيث يش ل بل
ّ
(ب) والرقم التسهلسهلي أو العالمة الفريدة الموسهومة على الم ونات األسهاسهية ،حيثما يانت تل تختلف
( )
(د)

عن العالمة الموسومة على هي ل يل سالح ناري أو علبة مغالقه؛

وأسه ه ه ههماء ِّ
الموردين واأل ه ه ه ههخاص الذي يقتنون السه ه ه ههالح الناري أو يحوثونه وعناوينيم ،إلى جانب
التاريخ أو التواريخ بات العالقة؛
وأي تحويالت أو تعديالت على سه ه ه ه ههالح ناري ،بحيث تؤدي إلى تغيير ي ئته أو ئته الفرعية،
بما ي بل تع يله أو إتال ه المعتمد والتاريخ أو التواريخ بات العالقة.

هجل األسهلحة النارية والم ونات األسهاسهية ،بما يشهمل البيانات الشهخصهية بات
وتضهمن الدوـ األعضهاء أن س ّ
العالقة ،تُحفظ ي أنظمة أر ه ههفة البيانات لد السه ههل ات المختصه ههة لفترة تبل  30عاما بعد إتالط األسه ههلحة
النارية أو الم ونات األساسية المعنية.
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س لحة النارية والم ونات األسههاسههية المشههار إلييا ي الفقرة الفرعية األولى
طالع على سههجالت األ ه
وتسههت يع اال ّ
من هذه الفقرة والى البيانات الشخصية بات العالقة:
(أ )

الس ه ههل ات المختص ه ههة بمنح التص ه ههاريح المش ه ههار إلييا ي المادة  6أو  7أو س ه ههحبيا أو الس ه ههل ات

المختصه ه ه ه ه ه ههة بهعجراءات الجمهار  ،لفترة تبل  10أعوال بعهد إتالط السه ه ه ه ه ه ههالح النهاري أو الم ونهات
األساسية المعنية؛

(ب) السههل ات المختصههة لمنع الجرائم الجنائية أو التحقيق ييا أو الكشههف عنيا أو مالحقتيا أو إنفاب

العقوبات الجنائية ،لفترة تبل  30عاما بعد إتالط السالح الناري أو الم ونات األساسية المعنية.

وتض ههمن الدوـ األعض ههاء حذط البيانات الش ههخص ههية من أنظمة أر ههفة البيانات بعد انقض ههاء الفترات المحددة

تحوـ ييا بيانات ه ههخصه ههية محددة
ي الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة ،وبل دون اإلخالـ بالحاالت التي َّ

إلى س ه ههل ة تمل االختص ه ههاص بمنع الجرائم الجنائية أو التحقيق ييا أو الكش ه ههف عنيا أو مالحقتيا أو تنفيذ
العقوبات الجنائية وتُس ه ههتخدل ي بل الس ه ههياق المحدد ،أو إلى س ه ههل ات أخر مختص ه ههة لغرض ممايل ينص

عليههه القههانون الوطني .و ي تله الحههاالت ،ينظم القههانون الوطني ي الهدولهة العضه ه ه ه ه ه ههو المعنيههة معههالجههة ههذه
البيانات من قبل الس ههل ات المختص ههة ،بما يتما ههى تماما مع قانون االتحاد ،بش ههأن حماية البيانات على وجه

الخصوص.
هجل يه يل س ههالح ناري ويل م ون
ويش ههتر على التجار والس ههماس هرة ،طيلة ترة عمليم ،االحتفا بس ههجل يس ه َّ
ُ
ون
يه ويان يخض ههع ألح ال هذا التوجيه ،إلى جانب التفاص ههيل التي تم ن من
أس ههاس ههي يس ههتلمونه أو يتص ههر
التعرط على الس ههالح الناري أو الم ون األس ههاس ههي المعني واقتفاء أيره ،وخاص ههة نوعه وص ههنعه وط ارثه وعياره

الموردين واأل خاص الذين يقتنونه وعناوينيم.
ورقمه التسلسلي وأسماء َّ

ويسهلّم التجار والسهماسهرة ،عند توقف أعماليم ،بل السهجل إلى السهل ات الوطنية المسهؤولة عن أنظمة أر هفة
البيانات ،التي تنص علييا الفقرة الفرعية األولى.

وتض ههمن الدوـ األعض ههاء أن التجار والس ههماسه هرة الموجودين ي أقاليميا يبّلغون الس ههل ات الوطنية المختص ههة

عن الص ه ههفقات التي تش ه ههمل األس ه ههلحة النارية أو الم ونات األس ه ههاس ه ههية ودون تأخير ال مس ه ههو له ،وأن التجار
والس ههماسه هرة مربوطون إلكترونيا بتل الس ههل ات ألغراض التبلي وأن أنظمة أر ههفة البيانات َّ
تحد

عند تلّقي المعلومات بشأن تل الصفقات.
 .5تضمن الدوـ األعضاء إم انية ربك جميع األسلحة النارية بمالكييا ي يل حرية.

على الفور
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المادة 4أ

دون اإلخالـ بالمادة  ،3ال تسمح الدوـ األعضاء باقتناء األسلحة النارية وحياثتيا إال لس خاص الذين ُمنحوا ترخيصا

أو ،يما يتعلق باألسه ههلحة النارية المصه ههنَّفة ضه ههمن الفئة ( )ُ ،يسه ههمح ليم تحديدا باقتناء هذه األسه ههلحة النارية وحياثتيا
و قا للقانون الوطني.
المادة 5

 .1دون اإلخالـ بالمادة  ، 3ال تسه ه ههمح الدوـ األعضه ه ههاء باقتناء األسه ه ههلحة النارية وحياثتيا إال لس ه ه ههخاص الذين
ُيبدون سببا وجييا والذين:
(أ) ال تقل أعمارهم عن  18عاما ،باسه ه ههتثناء ما يتعلق باقتناء األسه ه ههلحة النارية ب ريق غير الشه ه هراء،
وحياثتيا للصهيد والرماية على األهداط ،هري ة أن يمل األ هخاص الذين تقل أعمارهم عن 18

عاما إبنا من والدييم ي تل الحالة ،أو يخضه ه ههعون إل ه ه هراط الوالدين أو إ ه ه هراط ه ه ههخص بال

يحمل ترخيصه ها س ههاري المفعوـ باس ههتخدال األس ههلحة النارية أو الص ههيد ،أو موجودين ض ههمن مريز
تدريب مرخص أو مصه ه ههادق عليه بخالط بل  ،والوالد أو ه ه ههخص بال يحمل ترخيص ه ه ها سه ه ههاري
المفعوـ باسههتخدال األسههلحة النارية أو الصههيد يتولى المسههؤولية عن التخزين السههليم بموجب الفقرة

5أ؛
(ب) وال ُيحتمل أن يشه ه لوا خ ار على أنفس ههيم أو ا خرين أو النظال العال أو الس ههالمة العامة ،وتُعتبر
اإلدانة بارتكاب جريمة متعمدة عن قصد مؤ ار على هذا الخ ر.
 .2تعتمد الدوـ األعضههاء نظاما للرصههد ،يجوث ليا أن تشه ّهغله على أسههاس متواصههل أو غير متواصههل ،لضههمان
الو اء بش ههرو التصه هريح التي يقررها القانون الوطني طيلة ترة التصه هريح ،وتقييم المعلومات ال بية والنفس ههية
وتقرر الترتيبات المحددة و قا للقانون الوطني.
بات الصلة ،من جملة أمور أخر َّ .

و ي الحاالت التي ال تعود ييا رو التصريح مستو اة ،تسحب الدوـ األعضاء التصريح المعني.
وال يجوث للدوـ األعضه ه ه ههاء أن تحظر على األ ه ه ه ههخاص المقيمين داخل إقليميا اقتناء سه ه ه ههالح ناري ي دولة

عضو أخر ما لم تحظر اقتناء السالح الناري من النوع نفسه داخل إقليميا.

 .3تض ه ههمن الدوـ األعض ه ههاء أن تس ه ههحب تص ه هريحا باقتناء س ه ههالح ناري مص ه ههنف ض ه ههمن الفئة (ب) أو تص ه هريحا

بحياثته إبا ُوجد أن ي حوثة الش ههخص الذي ُمنح بل التصه هريح مخزن بخيرة يم ن مواءمته ليناس ههب أس ههلحة
نارية نصف آلية بات قدح مريزي أو أسلحة نارية بات تلقيم يدوي،
(أ )

بعم انيا أن تحمل أكثر من  20طلقة؛

(ب) أو ي حالة األسلحة النارية ال ويلة ،تست يع أن تحمل أكثر من  10طلقات،
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ما لم ُيمنح بل الش ه ههخص تصه ه هريحا بموجب المادة  6أو تصه ه هريحا جر تأكيده أو تجديده أو تمديده بموجب
المادة 4(7أ).

المادة 5أ

من أجل تقليص مخاطر األسه ه ه ههلحة النارية والذخيرة التي يصه ه ه ههل إلييا األ ه ه ه ههخاص غير المصه ه ه ه َّهرح ليم ،تضه ه ه ههع الدوـ

األعضههاء قواعد بشههأن اإل هراط المالئم على األسههلحة النارية والذخيرة ،وقواعد بشههأن تخزينيا السههليم على نحو مأمون.

وال ُيتاح الحصههوـ بيسههر على األسههلحة النارية وبخيرتيا معا .ويعني اإل هراط المالئم أن الشههخص الذي يحوث السههالح
الناري أو الذخيرة المعنية بوجه قانوني يمل السه ه ههي رة علييا ي أيناء نقليا واسه ه ههتعماليا .ويع س مسه ه ههتو الرقابة على
ترتيبات التخزين السليم عدد األسلحة النارية والذخيرة المعنية و ئتيا.

المادة 5ب
تضه ه ههمن الدوـ األعضه ه ههاء ،ي الحاالت التي تن وي على اقتناء األسه ه ههلحة النارية أو الم ونات األسه ه ههاسه ه ههية أو الذخيرة

المصه ه ههنفة ضه ه ههمن الفئة (أ) أو (ب) أو ( ) وبيعيا بواسه ه ه ة العقود التي تُبرل عن ُبعد على الوجه الذي ي ِرد تعريفه ي
البند ( )7من المادة  2من التوجيه ( )2011/83/EUالصهادر عن البرلمان األوروبي والمجلس 1،حص هوية ،ومتى

لزل األمر التص هريح الذي يحمله مشههتري السههالح الناري أو الم ونات األسههاسههية أو الذخيرة قبل تسههليميا لذل الشههخص
أو عند تسليميا له يحد أقصى ،من قبل:
(أ )

تاجر أو سمسار مرخص أو مصرح له؛

(ب) أو سل ة عامة أو ممثل عن تل السل ة.
المادة 6

 .1دون اإلخالـ بالمادة  ،)2(2تتخذ الدوـ األعض ه ه ه ه ه ههاء جميع التدابير المالئمة لحظر اقتناء األس ه ه ه ه ه ههلحة النارية
والم ونات األسههاسههية والذخيرة المصههنفة ضههمن الفئة (أ) وحياثتيا .وتضههمن التحفظ على تل األسههلحة النارية

والم ونات األساسية والذخيرة التي تجري حياثتيا دون وجه قانوني يخالف بل الحظر.

 .2ألغراض حماية أمن البنية التحتية الحيوية ،والش ه ه ه ههحن التجاري ،والقوا ل عالية القيمة والمقرات الحس ه ه ه ههاس ه ه ه ههة،

وألغراض الهد هاع الوطني واألغراض التعليميهة والثقها يهة والبحثيهة والتهاريخيهة ،ودون اإلخالـ بهالفقرة  ،1يجوث
للس ه ه ههل ات الوطنية المختص ه ه ههة أن تمنح ،ي حاالت ردية ،وبص ه ه ههورة اس ه ه ههتثنائية وعلى نحو مس ه ه ههبَّب حس ه ه ههب

 1التوجيه ( ) EU/83/2011الصه ه ه ههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس ،المؤرخ  25تشه ه ه هرين األوـ/أكتوبر  ،2011بشه ه ه ههأن حقوق المسه ه ه ههتيل ،

والقاضي بتعديل للتوجيه الصادر عن المجلس ( )93/13/EECوالتوجيه ( )1999/44/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس والغاء
التوجيه الصههادر عن المجلس ( )85/577/EECوالتوجيه ( )97/7/ECالصههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس (الجريدة الرسههمية ،العدد،

( ،2011/11/22 ،)L 304ص.)64 .
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األص ههوـ ،التص ههاريح لسس ههلحة النارية والم ونات األس ههاس ههية والذخيرة المص ههنفة ض ههمن الفئة (أ) ،ي الحاالت

التي ال يتعارض ييا بل مع األمن العال أو النظال العال.

 .3يجوث للدوـ األعضهاء أن تختار منح أصهحاب المجموعات ،ي حاالت ردية ،وبصهورة اسهتثنائية وعلى نحو
مس ّهبب حسهب األصهوـ ،التصهاريح القتناء األسهلحة النارية والم ونات األسهاسهية والذخيرة المصهنفة ضهمن الفئة
(أ) وحياثتيا ،مع مراعاة الشه ه ه ههرو الصه ه ه ههارمة بشه ه ه ههأن األمن ،وبما يشه ه ه ههمل تقديم اإليبات للسه ه ه ههل ات الوطنية
تمس األمن العال أو النظال العال وبأن األس ه ه ههلحة
المختص ه ه ههة بأن التدابير موض ه ه ههوعة للتعامل مع أي مخاطر ّ
النارية أو الم ونات األس ه ه ه ههاس ه ه ه ههية أو الذخيرة المعنية َّ
مخزنة على مس ه ه ه ههتو من األمن يتناس ه ه ه ههب مع المخاطر
المرتب ة بالوصوـ غير المصرح به إلى هذه المواد.
وتض ه ه ههمن الدوـ األعض ه ه ههاء إم انية التعرط على أص ه ه ههحاب المجموعات المص ه ه ههرح ليم بموجب الفقرة الفرعية

ويلزل أص ه ههحاب المجموعات
األولى من هذه الفقرة ض ه ههمن أنظمة أر ه ههفة البيانات المش ه ههار إلييا ي المادة ُ .4
باالحتفا بسههجل يتضههمن جميع األسههلحة النارية التي ي حوثتيم والمصههنفة ضههمن الفئة (أ) ،بحيث تسههت يع

السه ه ه ههل ات الوطنية المختصه ه ه ههة االطالع عليه .وتنشه ه ه ههك الدوـ األعضه ه ه ههاء نظاما مالئما للرصه ه ه ههد يما يخص
أصحاب المجموعات المصرح ليم ،مع وضع جميع العوامل بات العالقة ي االعتبار.
 .4يجوث للدوـ األعض ههاء أن تص ههرح للتجار أو الس ههماسه هرة ،بص ههفتيم المينية ،باقتناء األس ههلحة النارية والم ونات
األ سه ههاسه ههية والذخيرة المصه ههنفة ضه ههمن الفئة (أ) وصه ههنعيا وتع يليا وتصه ههليحيا وتأمين اإلمدادات منيا ونقليا
وحياثتيا ،مع مراعاة الشرو الصارمة بشأن األمن.
 .5يجوث للدوـ األعضه ههاء أن تصه ههرح للمتاحف باقتناء األسه ههلحة النارية والم ونات األسه ههاسه ههية والذخيرة المصه ههنفة
ضمن الفئة (أ) وحياثتيا ،مع مراعاة الشرو الصارمة بشأن األمن.
 .6يجوث للدوـ األعضهاء أن تصهرح لرماة األهداط باقتناء األسهلحة النارية نصهف ا لية المصهنفة ي البند  6أو
 7من الفئة (أ) ،وحياثتيا ،مع مراعاة الشرو التالية:
(أ) تقييم ُمرض للمعلومات بات العالقة المستمدة من ت بيق المادة )2(5؛
(ب) واقامة الدليل على أن رامي األهداط المعني يمارس الرماية بنش ه ه ه هها أو يش ه ه ه ههار ي منا س ه ه ه ههات
الرماية التي تعترط بيا منظمة معترط بيا رس ههميا ل رياض ههة الرماية ي الدولة العض ههو المعنية أو

من قبل اتحاد معتمد دوليا ويحظى باعتراط رسمي لرياضة الرماية؛
( )

وتقديم يادة صادرة عن منظمة معترط بيا رسميا لرياضة الرماية ،بحيث تؤيد:

()1

أن رامي األهداط عضه ه ه ه ه ه ههو ي ناد للرماية ويان يمهارس الرماية بانتظهال يهه لمهدة ال تقل

عن  12يرا؛
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()2

وأن السه ههالح الناري المعني يسه ههتو ي المواصه ههفات التي تشه ههترطيا قواعد إطالق النار التي
يعترط بيا اتحاد معتمد دوليا ويحظى باعتراط رسمي لرياضة الرماية.

و يما يتعلق باألسه ه ههلحة النارية المصه ه ههنفة ي البند  6من الفئة (أ) ،يجوث للدوـ األعضه ه ههاء التي ت ّبق نظاما

عس ه ه ه ريا يقول على التجنيد العال وتعتمد على مد األعوال الخمس ه ه ههين المنص ه ه ههرمة نظاما ين وي على انتقاـ

األسه ههلحة النارية العس ه ه رية إلى األ ه ههخاص الذين يغادرون الجيش بعد أن يؤدوا واجباتيم العس ه ه رية أن تمنح
هؤالء األ ههخاص ،بص ههفتيم رماة أهداط ،تصه هريحا لالحتفا بس ههالح ناري واحد خالـ ترة الخدمة العسه ه رية

وتحوـ السهل ة العامة بات العالقة تل األسهلحة النارية إلى أسهلحة نارية نصهف آلية وتتحقق دوريا
اإللزاميةّ .
من أن األ ههخاص الذين يسههتعملون تل األسههلحة النارية ال يشه لون خ ار على األمن العال .وتسههري األح ال
التي تنص علييا البنود (أ) و(ب) و( ) من الفقرة الفرعية األولى.
 .7تخضع التصاريح التي تُمنح بموجب هذه المادة للمراجعة الدورية على ترات ال تتجاوث خمسة أعوال.
المادة 7

 .1ال يجوث ألي ههخص اقتناء س ههالح ناري مص ههنف ض ههمن الفئة (ب) داخل إقليم دولة عض ههو ما لم تص ههرح له
تل الدولة العضو بذل .
وال يع ى هذا التصريح لمقيم ي دولة عضو أخر دون الموا قة المسبقة ليذه الدولة.
 .2ال يجوث ألي ههخص حياثة س ههالح ناري مص ههنف ض ههمن الفئة (ب) داخل إقليم دولة عض ههو ما لم تص ههرح له
تل الدولة العضو بذل  .وابا يان مقيما ي دولة عضو أخر  ،تُ َّبل تل الدولة العضو األخر بذل .
 .3يجوث أن يأخذ التصهريح باقتناء سهالح ناري مصهنف ضهمن الفئة (ب) أو التصهريح بحياثته ه ل قرار إداري
منفرد.

 .4يجوث للدولة العضهو أن تنظر ي منح األ هخاص الذين يسهتو ون الشهرو المقررة لمنح تصهريح ب هشأن سهالح
ناري ترخيصا مدته عدة أعوال القتناء جميع األسلحة النارية الخاضعة للتصريح وحياثتيا ،دون اإلخالـ:
(أ )

بااللتزال بعخ ار السل ات المختصة بعمليات النقل؛

( )

وبالحدود القصو للحياثة حسبما ينص علييا القانون الوطني.

(ب) وبالتحقق الدوري من أن هؤالء األ خاص ال يزالون يستو ون الشرو ؛

وتخض ه ه ه ههع التص ه ه ه ههاريح التي تُمنح بموجب هذه المادة للمراجعة الدورية على ترات ال تتجاوث خمس ه ه ه ههة أعوال.
ويجوث تجديد التصريح أو تمديده ي حاـ ال تزاـ الشرو التي ُمنح على أساسيا مستو اة.
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ّ

ار بشههأن تأكيد تصههاريح األسههلحة النارية نصههف ا لية المصههنفة ي البند 6
4أ .يجوث للدوـ األعضههاء أن تتخذ قر ا

أو  7أو  8من الفئة (أ) أو تجديدها أو تمديدها يما يتعلق بس ه ه ه ههالح ناري ورد تص ه ه ه ههنيفه ض ه ه ه ههمن الفئة (ب)،
وجر اقتناؤه وحياثته بوجه قانوني ،قبل  13حزيران/يونيو  ،2017بما ال يتعارض مع الش ههرو األخر التي
يقررها هذا التوجيه .و ض ههال عن بل  ،يجوث للدوـ األعض ههاء أن تس ههمح باقتناء هذه األس ههلحة النارية من قبل

أ هخاص آخرين تصهرح ليم الدولة العضهو بذل و قا ليذا التوجيه ،المعدَّـ بموجب توجيه (االتحاد األوروبي)
( )2017/853الصادر عن البرلمان األوروبي

والمجلس1 .

 .5تتبنى الدوـ األعض ههاء قواعد لض ههمان أن األ ههخاص الذين يانوا يحملون تص ههاريح األس ههلحة النارية من الفئة
(ب) والس ههارية بموجب القانون الوطني ي يول  28تموث/يوليو  2008ال يحتاجون إلى تقديم طلب للحص ههوـ

على ترخيص أو إبن بشه ه ه ه ههأن األسه ه ه ه ههلحة النارية التي يحملونيا من الفئتين ( ) و(د) بسه ه ه ه ههبب دخوـ التوجيه

( )2008/51/ECالص ه ه ه ههادر عن االتحاد األوروبي والمجلس ،والمؤرخ ي  21أيار/مايو  ،2008حيز النفاب

المحوـ إليه أو
والسهريان 2.ومع بل  ،يخضهع أي تحويل الحق لسسهلحة النارية من الفئة ( ) و(د) لحصهوـ
َّ

حمله ترخيصا أو للسماح له تحديدا بحياثة تل األسلحة النارية و قا للقانون الوطني.
المادة 8

 .1ال يجوث ألي ه ه ههخص حياثة سه ه ههالح ناري مصه ه ههنف ضه ه ههمن الفئة ( ) ما لم يعلن عنه للسه ه ههل ات ي الدولة
العضو التي يحمل ييا بل السالح الناري.
وتنص الدوـ األعضاء على اإلعالن اإللزامي عن جميع األسلحة النارية المصنفة ضمن الفئة ( ) والمحاثة

ي الوقت الراهن داخل أقاليميا ولكن لم ُيعلن عنيا مس ههبقا ي غض ههون عال واحد من دخوـ األح ال الوطنية
التي تنقل هذا التوجيه حيز النفاب والسريان.

 .2يبل يل بائع أو تاجر أو رد بصههفته الشههخصههية السههل ات ي الدولة العضههو التي يوجد ييا ب ل عملية نقل
أو تس ههليم لس ههالح ناري مص ههنف ض ههمن الفئة ( ) ،مع إع اء التفاص ههيل التي يم ن من خالليا التعرط على

الس ه ه ههالح الناري والش ه ه ههخص الذي يقتنيه .وابا يان الش ه ه ههخص الذي يقتني هذا الس ه ه ههالح الناري مقيما ي دولة
عضههو أخر  ،تبل الدولة العضههو التي تم ييا االقتناء تل الدولة العضههو به وبالشههخص الذي يقتني السههالح
الناري.

 1توجي ههه (االتح ههاد األوروبي) ( ) 2017/853الصه ه ه ه ه ه ه ههادر عن البرلم ههان األوروبي والمجلس ،المؤرخ  17أي ههار/م ههايو ،بتع ههدي ههل توجي ههه المجلس
( ) 91/477/EECبشأن اقتناء األسلحة وحياثتيا (الجريدة الرسمية ،العدد  ،2017/5/24 ،137ص.)22 .

 2الجريدة الرسمية ،العدد  ،2008/7/8 ،179ص.5 .
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 .3إبا يانت دولة عضه ههو تحظر اقتناء سه ههالح ناري من الفئة (ب) أو ( ) أو حياثته داخل إقليميا أو تُخضه ههعه
للتص ه هريح ،تبل الدوـ األعضه ههاء األخر وتورد ص ه هراحة بيانا بيذا المعنى ضه ههمن تص ه هريح المرور األوروبي

لسسلحة النارية ،الذي تصدره لذل السالح الناري ،باالستناد إلى المادة .)2(12
المادة 9

ُ .1يس ههمح بتس ههليم س ههالح ناري مص ههنف ض ههمن الفئة (أ) أو (ب) أو ( ) لش ههخص ليس مقيما ي الدولة العض ههو
المعنية ،مع مراعاة التقيد بااللتزامات التي تنص علييا المواد  6و 7و:8
−

ي الحهاالت التي يصه ه ه ه ه ه ه َّهرح ييها لنفس الشه ه ه ه ه ه ههخص الهذي يقتنيهه و قها للمهادة  11هبعجراء نق هله إلى بلهد

−

ار خ يا يقر يه بنيته حياثة السالح الناري ي
ي الحاالت التي يقدل ييا الشخص الذي يقتنيه إقر ا

إقامته،

الدولة العضههو التي يقتنيه ييا ويسه ّهو أسههبابه ،على أن يسههتو ي الشههرو القانونية بشههأن الحياثة ي
تل الدولة العضو.
 .2يجوث للدوـ األعضاء أن تصرح بتسليم األسلحة النارية على أساس مؤقت بموجب اإلجراءات التي تضعيا.
المادة 10

 .1تكون الترتيبات بشههأن اقتناء الذخيرة وحياثتيا هي نفسههيا المتعلقة بحياثة األسههلحة النارية المحددة هذه الذخيرة
ليا.

وال ُيسهمح باقتناء مخاثن الذخيرة المخصهصهة لسسهلحة النارية نصهف ا لية بات القدح المريزي التي تسهت يع
أن تحمل أكثر من  20طلقة أو أكثر من  10طلقات ي حالة األس ههلحة النارية ال ويلة إال لس ههخاص الذين
ُيمنحون تصريحا بموجب المادة  6أو تصريحا جر تأكيده أو تجديده أو تمديده بموجب المادة 4(7أ).

 .2يجوث للتجار والسه ه ه ههماس ه ه ه هرة أن ير ض ه ه ه هوا إتمال أي صه ه ه ههفقة القتناء طلقات ياملة من الذخيرة ،أو م ونات من
الذخيرة ،والتي يعتبرون على نحو معقوـ أنيا مش ه ه ه ه ه ههبوهة بس ه ه ه ه ه ههبب طبيعتيا أو ن اقيا ،ويبلغون الس ه ه ه ه ه ههل ات
المختصة عن أي محاولة لعقد مثل هذه الصفقة.

المادة 10أ

 .1تتخذ الدوـ األعضه ه ه ه ههاء التدابير لضه ه ه ه ههمان أن األجيزة التي تحتوي على علبة خراطيش والمصه ه ه ه ههممة إلطالق
مييجة أو مواد نش ة أخر أو طلقات اإل ارة الضوئية قك ،ال يم ن تحويليا لت لق طلقة
بخائر خلبية ،أو ِّ
أو رصاصة أو مقذو ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق.
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 .2تصههنف الدوـ األعضههاء األجيزة التي تحتوي على علبة خراطيش مصههممة إلطالق بخائر خلبية ،أو مييجة
أو مواد نشه ه ه ة أخر أو طلقات اإل ه ههارة الض ه ههوئية قك ،والتي يم ن تحويليا لت لق طلقة أو رص ه ههاص ه ههة أو

مقذو ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق باعتبارها أسلحة نارية.
تورد إلى االتحاد
تبين المواصفات الفنية ألسلحة اإلنذار والتنبيه التي تصنَّع أو َّ
 .3تتبنى المفوضية لوائح تنفيذية ّ
ي يول  14أيلوـ/س ههبتمبر  2018أو بعده لض ههمان أنه ال يم ن تحويليا لت لق طلقة أو رص ههاص ههة أو مقذو ا
بفعهل مهادة دا عهة قهابلهة لالحتراق .وتُعتمهد ههذه اللوائح التنفيهذيهة و قها إلجراء الفحص المشه ه ه ه ه ه ههار إليهه ي المهادة
13ب( .)2وتتبنى المفوضية أوـ هذه اللوائح التنفيذية ي يول  14أيلوـ/سبتمبر .2018
المادة 10ب
 .1تتخذ الدوـ األعضهاء الترتيبات لتع يل األسهلحة النارية التي تتحقق منيا سهل ة مختصهة من أجل ضهمان أن

التعديالت الجارية على سه ه ههالح ناري تجعل جميع م وناته األسه ه ههاسه ه ههية غير قابلة للعمل على الدوال وال يم ن

إثالتيا أو اس ه ه ه ه ههتبداليا أو تعديليا على نحو يس ه ه ه ه ههمح بععادة تفعيل الس ه ه ه ه ههالح الناري بأي طريقة .وتنص الدوـ
هجل يثبتان تع يل الس ههالح الناري ووض ههع عالمة
األعض ههاء ،ي س ههياق هذا التحقق ،على إص ههدار ههيادة وس ه ّ
مرئية بوضوح ليذه الغاية على السالح الناري.

 .2تتبنى المفوض ه ه ه ه ه ه هيهة لوائح تنفيهذيهة تنص ييها على معهايير التع يهل وتقنيهاتهه لض ه ه ه ه ه ه همهان جعهل جميع الم ونهات
األسه ه ههاسه ه ههية للسه ه ههالح الناري غير قابلة للعمل على الدوال وال يم ن إثالتيا أو اسه ه ههتبداليا أو تعديليا على نحو
يسهمح بععادة تفعيل السهالح الناري بأي طريقة .وتُعتمد هذه اللوائح التنفيذية و قا إلجراء الفحص المشهار إليه
ي المادة 13ب(.)2

 .3ال تسه ههري اللوائح التنفيذية المشه ههار إلييا ي الفقرة  2على األسه ههلحة النارية التي تع َّ ل قبل تاريخ س ه هريان هذه
اللوائح التنفيذية ما لم تُنقل تل األسلحة النارية إلى دولة عضو أخر أو تُ رح ي السوق بعد بل التاريخ.

 .4يجوث للدوـ األعض ههاء أن تُخ ر المفوض ههية ي غض ههون ههيرين بعد يول  13حزيران/يونيو  2017بمعاييرها
وتقنياتيا الوطنية بشههأن التع يل التي طبقت قبل يول  8نيسههان/أبريل  ،2016مع تسههوي األسههباب التي تجعل
مس ه ههتو األمن الذي تض ه ههمنه بموجب تل المعايير والتقنيات الوطنية بش ه ههأن التع يل م ا ئا لذل الذي تكفله

المواص ه ه ه ه ه ه هفهات الفنيهة لتع يهل األسه ه ه ه ه ه ههلحهة النهاريهة والمحهددة ي الملحق األوـ إلى الالئحهة التنفيهذيهة (االتحهاد

األوروبي) ( 1)2015/2403السارية بتاريخ  8نيسان/أبريل .2016

 1الالئحة التنفيذية (االتحاد األوروبي) ( ،)2015/2403المؤرخة  15يانون األوـ/ديس ههمبر  ،2015بععداد المبادئ التوجييية المش ههترية بش ههأن
معايير التع يل وتقنياته لضه ههمان جعل جميع الم ونات األسه ههاسه ههية للسه ههالح الناري غير قابلة للعمل على نحو ال رجعة يه (الجريدة الرسه ههمية،

العدد ( ،2015/12/19 ،)L 333ص.)62 .
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هير على
 .5عندما تخ ر الدوـ األعض ههاء المفوض ههية و قا للفقرة  4من هذه المادة ،تتبنى المفوض ههية ،بعد  12ه ا

األقهل من اإلخ هار ،لوائح تنفيهذيهة تقرر ييها مها إبا يهانهت المعهايير والتقنيهات الوطن هية بشه ه ه ه ه ه ههأن التع يهل والتي

أُخ رت بيا على هذا النحو قد ضه ه ههمنت تع يل األسه ه ههلحة النارية بمسه ه ههتو من األمن ي ا ك بل الذي تكفله

المواص ه ه ه ه ه ه هفهات الفنيهة لتع يهل األسه ه ه ه ه ه ههلحهة النهاريهة والمحهددة ي الملحق األوـ إلى الالئحهة التنفيهذيهة (االتحهاد

األوروبي) ( )2403/2015الس ه ههاري بتاريخ  8نيس ه ههان/أبريل  .2016وتُعتمد هذه اللوائح التنفيذية و قا إلجراء
الفحص المشار إليه ي المادة 13ب(.)2

 .6حتى تاريخ س ه ه ه هريان اللوائح التنفيذية المشه ه ه ههار إلييا ي الفقرة  ،5يتقيد أي سه ه ه ههالح ناري يع َّ ل بما يتوا ق مع
المعايير والتقنيات الوطنية بشه ههأن التع يل والتي يانت سه ههارية قبل يول  8نيسه ههان/أبريل  ،2016عند نقله إلى

دولة عضو أخر أو طرحه ي السوق ،با لمواصفات الفنية لتع يل األسلحة النارية المبينة ي الملحق األوـ
إلى الالئحة التنفيذية (االتحاد األوروبي) (.)2015/2403

 .7تُعتبر األسه ه ه ههلحة النارية التي ُع لت قبل يول  8نيسه ه ه ههان/أبريل  2016و قا للمعايير والتقنيات الوطنية بشه ه ه ههأن
التع يل ،والتي ُوجد أنيا تضه ه ه ههمن مسه ه ه ههتو من األمن ي ا ك بل الذي تضه ه ه ههمنه المواصه ه ه ههفات الفنية لتع يل
األسه ه ه ه ه ه ههلحة النهارية المبينهة ي الملحق األوـ إلى الالئحهة التنفيهذية (االتحاد األوروبي) ( ،)2015/2403التي

دخلت حيز النفاب والسريان بتاريخ  8نيسان/أبريل  ،2016أسلحة نارية مع لة ،ويشمل بل حاالت نقليا إلى

دولة عضو أخر أو طرحيا ي السوق بعد تاريخ نفاب اللوائح التنفيذية المشار إلييا ي الفقرة .5
الفصل الثالث
إجراءات حركة األسلحة داخل االتحاد
المادة 11

 .1دون اإلخالـ بالمادة  ،12ال يجوث نقل األسه ه ه ه ههلحة النارية من دولة عضه ه ه ه ههو إلى أخر إال و قا ل جراء الذي
تنص عليه هذه المادة .يما يس ههري هذا اإلجراء بخص ههوص عمليات نقل األس ههلحة النارية بعد بيعيا من خالـ

المبين ي البند ( )7من المادة  2من التوجيه (.)2011/83/EU
عقد ُيبرل عن بعد على الوجه ّ
 .2حيثما وجب نقل سالح ناري إلى دولة عضو أخر  ،يقدل الشخص المعني ،وقبل نقله إلييا ،التفاصيل التالية
للدولة العضو التي يقع ييا بل السالح الناري:

 −أس ههماء األ ههخاص الذين يبيعون الس ههالح الناري أو يتص ههر ون يه وعناوينيم واس ههم الش ههخص الذي
يشتريه أو يقتنيه ،أو حيثما اقتضى األمر اسم المال ،

 −العنوان الذي ُيزمع إرساـ السالح الناري أو نقله إليه،
 −عدد األسلحة النارية التي ُينو إرساليا أو نقليا،
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 −التفاص ه ههيل التي تم ّ ن من التعرط على الس ه ههالح الناري ،وا ه ههارة إلى أن الس ه ههالح الناري قد خض ه ههع
لفحص و قها لالتفهاقيهة المؤرخهة  1تموث/يوليو  1969بشه ه ه ه ه ه ههأن االعتراط المتبهادـ بعالمهات االختبهار
الموجودة على األسلحة الصغيرة،

 −وسيلة النقل،

 −تاريخ المغادرة والتاريخ َّ
المقدر للوصوـ.
وال حهاجهة لتقهديم المعلومهات المش ه ه ه ه ه ه ههار إلييها ي النق تين األخيرتين ي الحهاالت التي يجري ييها النقهل بين
التجار.
وتدرس الدولة العضو الظروط التي ستجري عملية النقل بموجبيا ،وخصوصا يما يتصل باألمن.
وحيثما صههرحت الدولة العضههو بيذا النقل ،تصههدر ترخيص ها يتضههمن جميع التفاصههيل المشههار إلييا ي الفقرة

األولى .وُير ق هذه الترخيص مع السه ه ه ههالح الناري إلى أن يصه ه ه ههل إلى وجيته؛ ويبرث ي أي وقت ت لبه يه
السل ات ي الدوـ األعضاء.
 .3ي حاـ نقل األس ه ه ههلحة النارية ،بخالط أس ه ه ههلحة الحرب ،المس ه ه ههتثناة من ن اق هذا التوجيه و قا للمادة ،)2(2
يجوث لكل دولة عض ه ه ههو أن تمنح التجار الحق ي إجراء عمليات نقل األس ه ه ههلحة النارية من إقليميا إلى تاجر

مقره ي دولة عضه ههو أخر دون التصه هريح المسه ههبق المشه ههار إليه الفقرة  .2وليذه الغاية ،تصه ههدر تصه هريحا ال
ّ
يتجاوث سه ه ه هريانه يالية أعوال ،ويجوث ي أي وقت من األوقات تعليقه أو إلغاؤه بموجب قرار مس ه ه ه ّهبب .ويجب

إر اق وييقة تشههير إلى بل التصهريح مع السههالح الناري إلى أن يصههل إلى وجيته؛ ويجب إب ارثه ي أي وقت
ت لبه يه سل ات الدوـ األعضاء.

وقبل تاريخ النقل ،يبل التاجر السه ه ه ههل ات ي الدولة العضه ه ه ههو التي يزمع إجراء النقل منيا بجميع التفاصه ه ه ههيل

الواردة ي الفقرة الفرعية األولى من الفقرة  .2وتُجري تل السه ه ه ههل ات المعاينات ،وعلى الفور حيثما اقتضه ه ه ههى
األمر ،للتحقق من توا ق المعلومات التي أبل عنيا التاجر والخص ه ه ه ه ههائص الفعلية لعملية النقل .ويبل التاجر

عن المعلومات ي غضون ترة تتيح وقتا يا يا.

 .4تزود يل دولة عض ه ه ه ه ههو الدوـ األعض ه ه ه ه ههاء األخر بقائمة من األس ه ه ه ه ههلحة النارية التي ُيعتبر نقليا إلى إقليميا
مصرحا به دون موا قة مسبقة.

وتبلَّ قوائم األس ه ه ه ه ههلحة النارية هذه إلى التجار الذين حص ه ه ه ه ههلوا على الموا قة على نقل األس ه ه ه ه ههلحة النارية دون
تصريح مسبق بموجب اإلجراء الذي تنص عليه الفقرة .3
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المادة 12

 .1إبا لم ُيعتمد اإلجراء المنصه ه ه ههوص عليه ي المادة  ،11ال ُيسه ه ه ههمح بحياثة سه ه ه ههالح ناري ي أيناء رحلته عبر
دولتين أو أكثر من الدوـ األعضاء إال إبا حصل الشخص المعني على التصريح من تل الدوـ األعضاء.
ويجوث للدوـ األعض ه ه ه ههاء أن تمنح هذا التص ه ه ه هريح لرحلة واحدة أو أكثر لفترة أقص ه ه ه ههاها عال واحد ،مع مراعاة
التمديد .وتدر هذه التصه ههاريح ي تصه هريح المرور األوروبي لسسه ههلحة النارية ،الذي يجب أن يبرثه المسه هها ر
ي أي وقت ت لبه يه السل ات ي الدوـ األعضاء.

 .2على الرغم مما ورد ي الفقرة  ، 1يجوث للص ه ههيادين وممثلي المش ه ههاهد التاريخية ،بخص ه ههوص األس ه ههلحة النارية
المصههنفة ضههمن الفئة ( ) ،ورماة األهداط ،بخصههوص األسههلحة النارية المصههنفة ضههمن الفئة (ب) أو ( )،

واألسههلحة المصههنفة ضههمن الفئة (أ) التي ُمنح بشههأنيا تص هريح بموجب المادة  )6(6أو تل التي جر بشههأنيا
تأكيد التص ه هريح أو تجديده أو تمديده بموجب المادة 4(7أ) ،ودون التص ه هريح المس ه ههبق المش ه ههار إليه ي المادة

 ،)2(11أن ي ون ي حوثتيم سه ههالح ناري أو أكثر ي أيناء رحلة عبر دولتين أو أكثر من الدوـ األعضه ههاء
لكي يمارسوا أنش تيم ،على أن:
(أ )

ي ون ي حوثتيم تصهريح المرور األوروبي لسسهلحة النارية الذي ي ِرد يه بل السهالح الناري أو
تل األسلحة النارية؛

(ب) وي ون ي مقدورهم إيبات األسههباب التي تقف وراء رحلتيم ،وخصههوص ها من خالـ إبراث دعوة أو
دليل آخر يثبت أنشه ه ه تيم ي الص ه ههيد أو الرماية على األهداط أو تمثيل المش ه ههاهد التاريخية ي
الدولة العضو التي يقصدونيا.
وال يجوث للدوـ األعضاء أن تقبل تصريح مرور أوروبي لسسلحة النارية مشروطا بد ع أي رسم أو أتعاب.
ومع بل  ،ال يسه ه ههري هذا االسه ه ههتثناء على الرحالت المتوجية إلى دولة عضه ه ههو تحظر ،بموجب المادة ،)3(8

اقتناء الس ههالح الناري المعني وحياثته أو تُخض ههعه لش ههر التص هريح .و ي تل الحالة ،يدر بيان ص هريح بيذا
المعنى على تصه ه هريح المرور األوروبي لسس ه ههلحة النارية .يما يجوث للدوـ األعض ه ههاء أن تر

ان باق هذا

االس ههتثناء ي حالة األس ههلحة المص ههنفة ض ههمن الفئة (أ) أو التي ُمنح بش ههأنيا تصه هريح بموجب المادة  )6(6أو
تل التي جر بشأنيا تأكيد التصريح أو تجديده أو تمديده بموجب المادة 4(7أ).
و ي سه ههياق التقرير المشه ههار إليه ي المادة  ،17تنظر المفوضه ههية وبالتشه ههاور مع الدوـ األعضه ههاء ،أيضه ها ي
ا يار المترتبة على ت بيق الفقرة الفرعية الثانية ،وخاصة يما يتعلق بأيرها على النظال العال واألمن العال.
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 .3بموجب االتفاقيات بشهأن االعتراط المتبادـ بالويائق الوطنية ،يجوث لدولتين أو أكثر من الدوـ األعضهاء أن
تنص على ترتيبات أكثر مرونة من تل المنصهوص علييا ي هذه المادة بشهأن حرية األسهلحة النارية داخل

أقاليميا.
المادة 13
 .1تبلّ يل دولة عضههو يل ما يقع ي حوثتيا من معلومات مفيدة بشههأن عمليات النقل النيائية لسسههلحة النارية
إلى الدولة العضو ل قليم الذي ُنقلت إليه تل األسلحة.

 .2تبلَّ عن جميع المعلومات التي تتلقاها الدوـ األعض ه ههاء بح م اإلجراءات التي تنص علييا المادة  11بش ه ههأن

عمليات نقل األس ههلحة النارية والمادة  )2(7والمادة  )2(8بش ههأن اقتناء األس ههلحة النارية وحياثتيا من قبل غير
المقيمين ،ي موعد ال يتجاوث وقت عمليات النقل بات الص ه ه ههلة ،لدوـ الوجية من الدوـ األعض ه ه ههاء ،وحيثما
اقتضى األمر ي موعد أقصاه وقت النقل إلى دوـ العبور من الدوـ األعضاء.

 .3ألغراض ت بيق هذا التوجيه ت بيقا عاال ،تتبادـ الدوـ األعضه ه ه ه ه ههاء المعلومات على أسه ه ه ه ه ههاس منتظم .وليذه
الغاية ،تشه ه ه ل المفوضه ه ههية ،بحلوـ يول  28تموث/يوليو  ،2009مجموعة اتصه ه ههاـ لتبادـ المعلومات ألغراض

وض ه ههع هذه المادة موض ه ههع الت بيق .وتبّل الدوـ األعض ه ههاء بعض ه ههيا بعض ه ها والمفوض ه ههية بالس ه ههل ات الوطنية

المسؤولة عن نقل المعلومات وتلّقييا وعن التقيد بااللتزامات التي تقررها المادة .)4(11

 .4تتبادـ السهل ات المختصهة ي الدوـ األعضهاء ،من خالـ الوسهائك اإللكترونية ،المعلومات بشهأن التصهاريح
الممنوحة لنقل األس ه ه ههلحة النارية إلى دولة عض ه ه ههو أخر والمعلومات المتعلقة بحاالت ر

منح التص ه ه ههاريح

على الوجه الذي تنص عليه المادتان  6و 7ألسباب أمنية أو يما له صلة بمصداقية الشخص المعني.
 .5تنص المفوضية على إنشاء نظال لتبادـ المعلومات المذيورة ي هذه المادة.
وتتبنى المفوضه ه ه ه ههية لوائح تفويضه ه ه ه ههية و قا للمادة 13أ من أجل اسه ه ه ه ههتكماـ هذا التوجيه بالنص على الترتيبات
التفصهيلية بشهأن تبادـ المعلومات بصهورة منيجية من خالـ الوسهائك اإللكترونية .وتعتمد المفوضهية أوـ هذه

اللوائح التفويضية بحلوـ يول 14أيلوـ/سبتمبر .2018

المادة 13أ

 .1تُمنح صالحية اعتماد اللوائح التفويضية للمفوضية بما ال يتعارض مع الشرو التي تنص علييا هذه المادة.
 .2تُمنح ص ه ه ههالحية اعتماد اللوائح التفويض ه ه ههية المش ه ه ههار إلييا ي المادة  )5(13للمفوض ه ه ههية لفترة غير محددة من
الزمن بدءا من يول  13حزيران/يونيو .2017
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 .3يجوث إلغاء تفوي

الصه ه ه ه الحية المشه ه ه ههار إلييا ي المادة  )5(13ي أي وقت من قبل البرلمان األوروبي أو

من قبل المجلس .ويضه ه ههع قرار باإللغاء حدا لتفوي

الصه ه ههالحية المحددة ي بل القرار .ويدخل حيز النفاب

والسه هريان ي اليول التالي ل نشه ههر القرار ي الجريدة الرسه ههمية لالتحاد األوروبي أو ي موعد ال يتجاوث التاريخ
المحدد يه .وال يؤير على صالحية أي لوائح تفويضية سارية ي األصل.

تعينيم يل دولة عضه ههو و قا للمبادئ التي
 .4قبل اعتماد الئحة تفويضه ههية ،تتشه ههاور المفوضه ههية مع الخبراء الذي ّ
تنص علييا االتفاقية المشهترية بين المؤسهسهات المؤرخة  13نيسهان/أبريل  2016بشهأن تحسهين إجراءات س ّهن
القوانين.

 .5تخ ر المفوضية البرلمان األوروبي والمجلس ي الوقت نفسه باللوائح التفويضية حالما تتبنى إحداها.
يعبر البرلمان األوروبي أو
 .6ال تدخل الئحة تفويض ههية تُعتمد و قا للمادة  )5(13حيز النفاب والسه هريان إال إبا لم ّ
المجلس عن اعت ارض ه ه ه ههه ي غض ه ه ه ههون ترة تبل ه ه ه ههيرين من تاريخ إخ ار البرلمان األوروبي والمجلس بتل
الالئحة ،أو إبا أخ ر البرلمان األوروبي والمجلس المفوضه ه ههية ،قبل انقضه ه ههاء تل الفترة ،بأنيما لن يعترضه ه هها

عليياَّ .
وتمدد تل الفترة لشيرين بمبادرة من االتحاد األوروبي أو المجلس.
المادة 13ب

 .1تسه ه ه ه ههاعد المفوضه ه ه ه ههية لجنة .وتكون تل اللجنة لجنة ضه ه ه ه ههمن المعنى الوارد ي نظال (االتحاد األوروبي) رقم
( )182/2011الصادر عن البرلمان األوروبي

والمجلس1 .

 .2حيثما وردت إحالة إلى هذه الفقرة ،تسري المادة  5من نظال (االتحاد األوروبي) رقم (.)182/2011
المادة 14
تتبنى الدوـ األعضاء جميع األح ال بات العالقة التي تحظر دخوـ [ما يلي] إلى أقاليميا:

 −سالح ناري باستثناء الحاالت المحددة ي المادتين  11و 12و ري ة الو اء بالشرو التي تنصان علييا.
 −سالح غير سالح ناري ري ة أن تسمح األح ال الوطنية ي الدولة العضو بدخوله.

 1نظال (االتحاد األوروبي) رقم ( ) 182/2011الصه ه ههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس ،المؤرخ  16ه ه ه با  /براير  ،2011والذي ينص على
القواعد والمبادئ العامة بش ههأن آليات الرقابة التي تمارس ههيا الدوـ األعض ههاء على ممارس ههة المفوض ههية لص ههالحياتيا التنفيذية (الجريدة الرس ههمية،

العدد ( ،2011/2/28 ،)L 55ص.)13 .
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الفصل الرابع
األحكام الختامية
المادة 15
 .1تكثف الدوـ األعضاء تدابير الرقابة على حياثة األسلحة على الحدود الخارجية لالتحاد .وتضمن ،على وجه
الخصوص ،أن المسا رين من بلدان أخر ممن ينوون التوجه إلى دولة عضو أخر يمتثلون للمادة .12

 .2ال يمنع هذا التوجيه تنفيذ تدابير الرقابة من قبل الدوـ األعضه ه ه ههاء أو الناقل عند ريوب وسه ه ه ههيلة من وسه ه ه ههائل
المواصالت.

 .3تُ لع الدوـ األعضه ههاء المفوضه ههية على ال ريقة التي تنفذ بيا تدابير الرقابة المشه ههار إلييا ي الفقرتين  1و.2
وتجمع المفوضية هذه المعلومات وتضعيا ي متناوـ الدوـ األعضاء يا ة.
 .4تُخ ر الدوـ األعض ههاء المفوض ههية بأح اميا الوطنية ،بما ييا التغييرات المرتب ة باقتناء األس ههلحة وحياثتيا،
ي الحاالت التي ي ون ييا القانون الوطني أكثر ص ه ه هرامة من الحد األدنى من المعايير التي ُيش ه ه ههتر علييا
اعتماده .وتمرر المفوضية تل المعلومات إلى الدوـ األعضاء األخر .
المادة 16
تنص ال دوـ األعضه ههاء على القواعد بشه ههأن العقوبات السه ههارية على المخالفات التي تمس األح ال الوطنية المعتمدة و قا

ليذا التوجيه وتتخذ جميع التدابير الضه ه ه ه ههرورية لضه ه ه ه ههمان تنفيذها .ويجب أن تكون العقوبات المنصه ه ه ه ههوص علييا عالة
ومتناسبة ورادعة.

المادة 17

ير
بحلوـ يول  14أيلوـ/س ه ههبتمبر  ،2020ويل خمس ه ههة أعوال بعد بل  ،تقدل المفوض ه ههية للبرلمان األوروبي وللمجلس تقر ا
عن ت بيق هذا التوجيه ،بما يش ه ه ه ههمل التحقق من مالءمة أح امه ،وترِ ق حيثما اقتض ه ه ه ههى األمر مقترحات التش ه ه ه هريعات

المتعلقة بص ههفة خاص ههة بفئات األس ههلحة النارية ي الملحق األوـ والمس ههائل المتعلقة بتنفيذ النظال يما يتص ههل بتصه هريح
المرور األوروبي لسسه ه ه ه ههلحة النارية ،ووسه ه ه ه ههم العالمات وا يار المترتبة على الوسه ه ه ه ههائل التكنولوجية الجديدة ،يال باعة

الثاليية األبعاد ،واستخدال رمز االستجابة السريع واستخدال عالمات تحديد هوية الترددات الالسلكية.
المادة 18

تض ه ههع الدوـ األعض ه ههاء القوانين واألنظمة واألح ال اإلدارية الض ه ههرورية لاللتزال بيذا التوجيه موض ه ههع التنفيذ ي الوقت

المنهاس ه ه ه ه ه ه ههب لكي تهدخهل التهدابير التي ينص علييها ههذا التوجيهه حيز النفهاب والس ه ه ه ه ه ه هريهان ي موعهد ال يتجهاوث  1يهانون
الثاني/يناير  .1993وتبلّ المفوضية والدوـ األعضاء األخر بالتدابير المتخذة على الفور.
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وتورد الدوـ األعض ه ه ه ههاء ،عندما تتبنى هذه التدابير ،إحالة إلى هذا التوجيه أو تر قيا بموجب هذه اإلحالة عند نش ه ه ه ههرها
رسميا .وتنص الدوـ األعضاء على المنيجيات المتبعة ي إيراد تل اإلحالة.
المادة 19
موجه إلى الدوـ األعضاء.
هذا التوجيه َّ
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الملحق األول
أوال :ألغراض هذا التوجيه ،يعني ’السالح‘:

 −أي سالح ناري حسب تعريفه ي المادة  1من التوجيه،

 −أسلحة غير األسلحة النارية على الوجه المعرَّط ي التشريعات الوطنية.
يانيا :ألغراض هذا التوجيه ،تصنَّف األسلحة النارية ضمن الفئات التالية:
الفئة (أ) – األسلحة النارية المحظورة

 .1الصواريخ العس رية المتفجرة والقاب ات.
 .2األسلحة النارية ا لية.

 .3األسلحة النارية المخفاة ي

ل أ ياء أخر .

المعدة ليذه الذخيرة.
 .4الذخيرة مع مقذو ات خارقة أو متفجرة أو حارقة ،والمقذو ات
ّ
المعدة ليذه الذخيرة ،باسهتثناء حالة
المتمددة والمقذو ات
 .5بخيرة المسهدسهات والمسهدسهات الدوارة بات المقذو ات
ّ
ّ
المخصصة للصيد أو الرماية على األهداط ،لس خاص الذين يحق ليم استعماليا.
األسلحة
َّ

 .6األسلحة النارية ا لية التي ُحِّولت إلى أسلحة نارية نصف آلية ،دون اإلخالـ بالمادة 4(7أ).
 .7أي من األسلحة النارية نصف ا لية بات القدح المريزي التالية:
(أ )

األسلحة النارية القصيرة التي تسمح بعطالق أكثر من  21طلقة دون إعادة تلقيم ،ي حاـ يان:
( )1مخزن بخيرة بسعة تتجاوث  20طلقة يش ّ ل جزءا من بل السالح الناري؛
( )2أو مخزن بخيرة قابل للفصل بسعة تتجاوث  20طلقة يتم إدخاله يه؛

(ب) األسلحة النارية ال ويلة التي تسمح بعطالق أكثر من  11طلقة دون إعادة تلقيم ،ي حاـ يان:
( )1مخزن بخيرة بسعة تتجاوث  10طلقات يش ل جزءا من بل السالح الناري؛
( )2أو مخزن بخيرة قابل للفصل بسعة تتجاوث  10طلقات يتم إدخاله يه؛

المعدة ي األصهل إلطالقيا من الكتف) والتي
 .8األسهلحة النارية نصهف ا لية ال ويلة (بمعنى األسهلحة النارية
ّ
يم ن تقصه ههيرها إلى طوـ يقل عن  60سه ههم دون قدان وايفتيا بواس ه ه ة جياث لل ي أو جياث تلس ه ه وبي أو
ّ
من خالـ جياث يم ن إثالته دون استخدال أدوات.
 .9أي سه ه ه ههالح ناري ي هذه الفئة تم تحويله إلطالق بخائر خلبية ،أو مييجة أو مواد نش ه ه ه ه ة أخر أو طلقات
اإل ارة الضوئية أو لسالح التحية أو سالح صوتي.

الفئة (ب) – األسلحة الخاضعة للتصريح

 .1األسلحة النارية القصيرة بات التلقيم اليدوي.

 .2األسلحة النارية القصيرة ردية اإلطالق بات يبسوالت قدح مريزي.
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 .3األسلحة النارية القصيرة ردية اإلطالق بات يبسوالت قدح مستدير ويقل طوليا الكلي عن  28سم.

 .4األسلحة النارية نصف ا لية ال ويلة التي يست يع مخزن الذخيرة والحجرة ييا أن يحمال معا أكثر من يال
طلقات ي حالة األسهلحة النارية بات القدح المسهتدير وأكثر من يالية طلقات وأقل من اينتي عشهرة طلقة ي

حالة األسلحة النارية بات القدح المريزي.
.5

األسلحة النارية نصف ا لية القصيرة غير تل الواردة ضمن البند (7أ) من الفئة (أ).

 .6األسههلحة النارية نصههف ا لية ال ويلة الواردة ضههمن البند (7ب) من الفئة (أ) التي ال يسههت يع مخزن الذخيرة
والحجرة ييا أن يحمال معا أكثر من يال

طلقات ،عندما ي ون مخزن الذخيرة قابال للفص ههل أو ي الحاالت

التي ال يتس ه ه ههنى ييا التأكد من أن الس ه ه ههالح ال يم ن تحويله ،باألدوات العادية ،إلى س ه ه ههالح يس ه ه ههت يع مخزن

الذخيرة والحجرة يه أن يحمال معا أكثر من يال

طلقات.

 .7األسههلحة النارية بات التلقيم اليدوي ونصههف ا لية ال ويلة بات السههب انات الملسههاء والتي ال يزيد طوليا عن
 60سم.

 .8أي سه ه ه ههالح ناري ضه ه ه ههمن هذه الفئة جر تحويله إلطالق بخائر خلبية ،أو مييجة أو مواد نش ه ه ه ه ة أخر أو
طلقات اإل ارة الضوئية أو لسالح التحية أو سالح صوتي.

 .9األسهلحة النارية نصهف ا لية المخصهصهة لالسهتعماـ المدني والتي تشهبه األسهلحة بات ا ليات األوتوماتي ية
بخالط تل الواردة ضمن البنود  6و 7و 8من الفئة (أ).
الفئة (ج) – األسلحة النارية واألسلحة الخاضعة لإلقرار
 .1األسلحة النارية ال ويلة بات التلقيم اليدوي بخالط تل الواردة ضمن البند  7من الفئة (ب).
 .2األسلحة النارية ال ويلة بات سب انات البنادق ردية اإلطالق.

 .3األسلحة النارية نصف ا لية ال ويلة بخالط تل الواردة ي الفئة (أ) أو (ب).

 .4األسلحة النارية القصيرة ردية اإلطالق بات يبسوالت قدح مستدير ،والتي يقل طوليا الكلي عن  28سم.

 .5أي سه ه ه ههالح ناري ضه ه ه ههمن هذه الفئة جر تحويله إلطالق بخائر خلبية ،أو مييجة أو مواد نش ه ه ه ه ة أخر أو
طلقات اإل ارة الضوئية أو لسالح التحية أو سالح صوتي.

 .6األسه ه ه ههلحة النارية المصه ه ه ههنفة ضه ه ه ههمن الفئة (أ) أو (ب) أو هذه الفئة والتي جر تع يليا و قا لالئحة التنفيذية
(االتحاد األوروبي) (.)2015/2403

 .7األسه ه ه ه ههلحة النارية ال ويلة ردية اإلطالق بات السه ه ه ه ههب انات الملسه ه ه ه ههاء والتي تُ رح ي السه ه ه ه ههوق ي يول 14
أيلوـ/سبتمبر  2018أو بعده.
يالثا :ألغراض هذا الملحق ،ال تندر األعيان التي تتوا ق مع تعريف ’السالح الناري‘ ضمن بل التعريف إبا يانت:
(أ )

مص ه ههممة للتنبيه أو اإلنذار أو إنقاب الحياة أو ببح الحيوانات أو الص ه ههيد بالحربون أو لسغراض الص ه ههناعية

أو التقنية على أن تُستخدل ي الغرض المعلن عنه قك.
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(ب) تُعتبر أس ههلحة أيرية ي الحاالت التي ال ت ِرد ييا ض ههمن الفئات المحددة ي الجزء الثاني وتخض ههع للقوانين
الوطنية.

إلى حين التنسههيق ي جميع أقاليم االتحاد ،يجوث للدوـ األعضههاء أن ت بق قوانينيا الوطنية على األسههلحة النارية
الواردة ضمن هذا الجزء.
رابعا :ألغراض هذا الملحق:
(أ )

هنتيمتر أو ال يتعد طوله الكلي
ا
يعني ’الس ههالح الناري القص ههير‘ س ههالحا ناريا با س ههب انة ال تتجاوث  30س ه

 60سنتيمترا؛

(ب) يعني ’السالح الناري ال ويل‘ أي سالح ناري غير السالح الناري القصير؛
( )
(د)

يعني ’السه ه ه ههالح الناري ا لي‘ سه ه ه ههالحا ناريا يعيد التلقيم آليا ي يل مرة ت لق ييا طلقة ويم نه أن ي لق
أكثر من طلقة واحدة بضغ ة واحدة على الزناد؛

يعني ’السهالح الناري نصهف ا لي‘ سهالحا ناريا يعيد التلقيم آليا ي يل مرة ت لق ييا طلقة وال يم نه أن
ي لق سو طلقة واحدة بضغ ة واحدة على الزناد.

(ه)

يعني ’الس ههالح الناري بو التلقيم اليدوي‘ س ههالحا ناريا مص ههمما ليعاد تلقيمه بعد إطالق طلقة من مخزن أو

(و)

يعني ’السه ه ههالح الناري ردي اإلطالق‘ سه ه ههالحا ناريا ليس له مخزن َّ
ويلقم قبل يل طلقة بعدخاـ طلقة باليد

(ث)

تعني ’الذخيرة بات المقذو ات المتمددة‘ الذخيرة المخصه ه هص ه ههة لالس ه ههتخدال العسه ه ه ري حيث ي ون المقذوط

(ح)

تعني ’الذخيرة بات المقذو ات المتفجرة‘ الذخيرة المخصه هصه ههة لالسه ههتخدال العسه ه ري حيث يحتوي المقذوط

( )

أس وانة من خالـ إجراء يدوي.

إلى الحجرة أو تجويف التقليم ي مغالق السب انة.
مغلفا وبا نواة صلبة متمددة.

على حشوة تنفجر عند االرت ال.

تعني ’الذخيرة بات المقذو ات الحارقة‘ الذخيرة المخص ه هص ه ههة لالس ه ههتخدال العس ه ه ري حيث يحتوي المقذوط

على خليك ييماوي تشتعل يه النار عند اتصاله باليواء أو عند االرت ال.
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الملحق الثاني
تصريح المرور األوروبي لألسلحة النارية
يجب أن يتضمن التصريح البنود التالية:
(أ )

هوية حامله.

(ب) تحديد هوية السالح أو السالح الناري ،بما يشمل اإلحالة إلى الفئة ضمن المعنى الذي يقرره التوجيه.
( )

ترة سريان التصريح.

(د)

قسم الستخدال الدولة العضو التي تصدر التصريح (نوع التصاريح واإلحاالت إلييا ،الخ).

(ه)

قسم لحاالت الدخوـ الستخدال الدوـ األعضاء األخر (تصاريح الدخوـ إلى أقاليميا ،الخ).

(و)

البيانات:

’يخض ههع الحق ي الس ههفر إلى دولة عض ههو أخر بس ههالح ناري واحد أو أكثر مص ههنف ض ههمن الفئة (أ) أو
(ب) أو ( ) الوارد بيره ي هذا التصه هريح لواحد أو أكثر من البيانات المس ههبقة المقابلة من الدوـ العض ههو

التي تجري ثيارتيا .ويجوث أن تدون هذه التصاريح على التصريح.

من ناحية المبدأ ،ال ُيع ّد التص ه هريح المسه ههبق المشه ههار إليه أعاله ضه ههروريا من أجل السه ههفر مع سه ههالح ناري
مصههنف ضههمن الفئة ( ) لممارسههة أعماـ الصههيد أو تمثيل المشههاهد التاريخية أو مع سههالح ناري مصههنف
ضه ه ههمن الفئة (أ) أو (ب) أو ( ) لغرض المشه ه ههارية ي الرماية على األهداط ،بشه ه ههر أن ي ون ي حوثة

المسا ر تصريح المرور ويست يع أن يثبت سبب الرحلة‘.

وحيثما أبلغت دولة عضه ه ه ه ههو الدوـ األعضه ه ه ه ههاء األخر  ،و قا للمادة  ،)3(8بأن حياثة أسه ه ه ه ههلحة نارية معينة
مصنفة ضمن الفئة (ب) أو ( ) محظورة أو تخضع للتصريح بيا ،يضاط أحد البيانين التاليين:
’تُحظر الرحلة إلى ( ...الدولة أو الدوـ المعنية) مع السالح الناري ( ...تحديد هويته)‘.
’تخض ه ههع الرحلة إلى ( ...الدولة أو الدوـ المعنية) مع الس ه ههالح الناري ( ...تحديد هويته) للحص ه ههوـ على
تصريح‘.

