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 مجلسالالصادر عن  التوجيه
 1991حزيران/يونيو  18في 

 بشأن مراقبة اقتناء األسلحة وحيازتها
(91/477/EEC ) 

 
 الفصل األول 

 النطاق
 

 1المادة 
 هذا التوجيه، تسري التعريفات التالية:  ألغراض .1

تحويله انة ُي ِلق، أو مصهههههههههمَّم لُي لق، أو يم ن أي سهههههههههالح محمـو بي سههههههب   يعني ’السالح الناري‘ (1)
  ابفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق، ما لم ي ن مسههههههتبعد   اق، طلقة أو رصههههههاصههههههة أو مقذو    لبسهههههههههيولة لي

.لحق من هذا التعريف ألحد األسههههباب الواردة  ي الجزء الثالث من الم  األـو

 
دا عة قابلة لالحتراق لي لق طلقة أو رصههههههاصههههههة أو مقذو  ا بفعل مادة  هليو تحمن األعيان يم ن  عتبر عين  ويُ 

 :  إبا
 ناري، السالح المظير  لهكان  (أ)

  ؛لي ون على هذا النحوتحويله  نع منياالتي ُص ل ريقة بنائه أو للمواد  نتيجة  كان باإلم ان  (ب)
 

ن األسهههههههاسهههههههي‘ السهههههههب انة، واليي ل، أو علبة المغالق، بما  ي بل  علب المغالق العليا يعني ’الم وِّ  (2)
والسههههههههفلى، حيثما ان بق األمر، أو المزلق، أو األسهههههههه وانة، أو المغالق أو يتلة المغالق، التي تندر  

  ؛قصد ترييبيا عليياب أو يُ ريَّ تُ التي بوصفيا أعيان ا منفصلة ضمن  ئة األسلحة النارية 
 

أو  الشعيلة )الكبسولة(أو الكاملة أو م وناتيهها، بمهههها  ي بلهههه  اههرط الخرطو ة ة ال لقني ’الذخيرة‘ تع (3)
سهههههتعمل  ي سهههههالح نهههههاري،  ري ة أن تكهههههون  ، الهههههتي تُ اتأو المقذو  اتالرصاصأو المسحوق الداسر 

  المعنية؛العضو الدولة  هههذه الم ونات نفسههيا خاضعههة للههترخيص  ي
 

خلبية، بخائر إلطالق  ةممصههههههمَّ و خراطيش ارط أجيزة تحتوي على تعني ’أسههههههلحة اإلنذار والتنبيه‘   (4)
يم ن تحويليا لت لق طلقة أو  والتي ال طلقات اإل ههههارة الضههههوئية،مييجة أو مواد نشهههه ة أخر  أو أو 

 ؛ مادة دا عة قابلة لالحتراقرصاصة أو مقذو  ا بفعل 

 

ا ليقتصهههر اسهههتخداميا ‘ األسهههلحة النارية التي تحوَّ األسهههلحة الصهههوتيةالتحية و تعني ’أسهههلحة  (5) ـ خصهههيصههه 
 ي العروض المسرحية، وجلسات التصوير، مثال  ستخداميا الإطالق الذخائر الخلبية،  علىالحصري 
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وتسههههههجيالت األ الل والتلفاث، وتمثيل المشههههههاهد التاريخية، والعروض العسهههههه رية، واألحدا  الرياضههههههية 
  ؛والتدريب

 

لة‘ األسهههلحة النارية التي تصهههبح غير صهههالحة لالسهههتعماـ بصهههفة دائمة تعني ’األسهههلحة النارية المع َّ  (6)
 بفعل تع يليا، بغية ضهههمان جعل جميع الم ونات األسهههاسهههية للسهههالح الناري المعني غير قابلة للعمل

السهالح الناري بأي   على نحو يسهمح بععادة تفعيل  اأو تعديلي اأو اسهتبدالي اوال يم ن إثالتيالدوال على 
 طريقة يانت؛ 

 

يعني ’المتحف‘ مؤسهههههههسهههههههة دائمة تعمل لخدمة المجتمع وتنميته، وأبوابيا مفتوحة أمال أ راد الجميور،   (7)
جري األبحا  عنيا وتعرضيا وتقتني األسلحة النارية أو الم ونات األساسية أو الذخيرة وتحتفظ بيا وتُ 

عترط بيهها بيههذه تقنيههة أو تعليميههة أو تراييههة أو ترويحيههة، ويُ ألغراض تههاريخيههة أو يقهها يههة أو علميههة أو 
 الصفة من جانب الدولة العضو المعنية؛ 

 

س نفسهههههه لجمع األسهههههلحة النارية أو يعني ’صهههههاحب المجموعة‘ أي  هههههخص طبيعي أو اعتباري، ي رّ  (8)
تعليمية أو  الم ونات األسههههههاسههههههية أو الذخيرة وحفظيا ألغراض تاريخية أو يقا ية أو علمية أو تقنية أو

 عترط به بيذه الصفة من جانب الدولة العضو المعنية؛ ترايية، ويُ 

 

عمله يلي ا أو جزئي ا من أي نشههههههههها  يعني ’التاجر‘ أي  هههههههههخص طبيعي أو اعتباري تتألف تجارته أو  (9)
 مما يلي:  

ليا أو تأجيرها أو نع األسههههههههههلحة النارية أو الم ونات األسههههههههههاسههههههههههية أو االتجار بيا أو تبادُ صههههههههههُ  (أ)
 تصلحييا أو تعديليا أو تحويليا: 

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

 

عمله يلي ا أو نشههها  تاجر، تتألف تجارته أو  غير يعني ’السهههمسهههار‘ أي  هههخص طبيعي أو اعتباري،  (10)
 جزئي ا من أي مما يلي:

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

ترتيب نقل األسههلحة أو الم ونات األسههاسههية أو الذخيرة داخل دولة عضههو، أو من دولة عضههو  (ب)
 إلى دولة عضو أخر ، أو من دولة عضو إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى دولة عضو؛ 

 

 : الذخيرةاتيا األساسية و صنع أو تجميع األسلحة النارية وأجزائيا وم ون ‘المشروعيعني ’الصنع غير  (11)

 ؛ ليذه األسلحة النارية ر بيا بصورة غير مشروعةج  من أي م ونات أساسية متَّ  (أ)

من سهههل ة مختصهههة  ي الدولة العضهههو التي يجري  ييا   4لمادة و ق ا لأو دون ترخيص صهههادر  (ب)
 الصنع أو التجميع؛ 
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 ؛4أو دون وسم األسلحة النارية بعالمات وقت صنعيا و ق ا للمادة  ( )
 
األسهههلحة الناريهههة أو م وناتيا األساسية أو الذخهههيرة أو بيعيا أو   ءالمشهههروع‘ اقتناغهههير  ر ’ االتجا يعني (12)

أي  تنقليا من إقليهم دولهة عضو أو عهبره إلى إقليهم دولهة عضو أخهر  إبا يهانتسليميا أو تحري يا أو  
أو ا ليذا التوجيه، أو إبا يانت األسلحة النارية أبن بذل  و ق  تمههههههههههههههن الههههههههههههههدـو األعضاء المعنيههههههههههههههة ال 

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

م وناتيا األساسية والذخههيرة، مهههههن  حيثمهها أم ههههن المنههيجي لسسههلحة الناريههة، و  ‘التعّقههبالتعقب  يعني ’ (13)
الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السل ات المختصة  ي الدـو األعضاء علههههههى يشههههههف الصنههههههع 

 .يماغهير المشهروع واالتجهار غهير المشهروع والتحهري عنيما وتحليل
 

تبين عتبر الشخص مقيم ا  ي البلد المشار إليه  ي العنوان الظاهر على وييقة رسمية التوجيه، يُ ألغراض هذا  .2
، للسهههههل ات المختصهههههة الحياثةل عند  حص االقتناء أو محل إقامته، يجواث سهههههفر أو ب اقة هوية وطنية، تقدَّ 

سهفره أو ب اقة هويته  تاجر أو سهمسهار. وابا يان عنوان الشهخص ال يظير على جواث ل ي الدولة العضهو أو 
 د بلد إقامته على أساس أي إيبات إقامة رسمي آخر تعترط به الدولة العضو المعنية. الوطنية، يحدَّ 

 

ر ’تصهههههريح مرور أوروبي لسسهههههلحة النارية‘ بناء  على طلب السهههههل ات المختصهههههة  ي الدولة العضهههههو يصهههههدُ  .3
أعوال،  5. ويسهههري مفعـو هذا التصهههريح لفترة أقصهههاها  بصهههفة قانونيةعمله سهههتيو  اناري   اسهههالح  يقتني لشهههخص 

ل  ل للتحويل ويسهجّ يجوث تمديدها، ويتضهمن المعلومات المحددة  ي الملحق الثاني. وي ون التصهريح غير قاب
ويسهههههههههتخدمه حامله. ويجب أن ي ون  ي حوثة الشهههههههههخص الذي  حاثةالسهههههههههالح الناري أو األسهههههههههلحة النارية الم

 قدانه أو و ، خصهههههائصههههههحياثة السهههههالح الناري أو يسهههههتعمل السهههههالح الناري  ي جميع األحواـ وأي تغيير  ي 
 التصريح.    يل سرقته، يسجَّ 

 
 2المادة 

، األهداطعلى  رمايةالهذا التوجيه بت بيق األح ال الوطنية بشههههههههههأن حمل األسههههههههههلحة أو الصههههههههههيد أو  ال يخلّ  .1
 و ق ا ليذا التوجيه. بصورة قانونية باستخدال األسلحة المقتناة أو المحاثة 

 

ا للقهانون الوطني، من  .2 القوات قبهل ال يسههههههههههههههري ههذا التوجيهه على اقتنهاء األسههههههههههههههلحهة والهذخيرة أو حيهاثتيها، و قه 
المسههههههههههههههلحههة أو الشههههههههههههههرطههة أو السههههههههههههههل ههات العههامههة. وال يسههههههههههههههري على عمليههات النقههل التي ينظميهها التوجيههه 

(2009/43/EC الصادر عن البرلمان األوروبي ).1والمجلس  
 

 

، بشههأن تبسههيك أح ال و ههرو  عمليات نقل 2009أيار/مايو   6( الصههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس، المؤرخ  EC/2009/43التوجيه ) 1
 (. 1، ص. 10/6/2009(، L 146)الجريدة الرسمية، العدد )]األوروبية[  الجماعةالمنتجات المتعلقة بالد اع داخل 
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 3المادة 
أكثر صهههرامة من تل  التي ينص علييا هذا التوجيه، مع مراعاة  اى  ي تشهههريعاتيا أح ام  يجوث للدـو األعضهههاء أن تتبنّ 

 (. 2)12الحقوق الممنوحة للمقيمين  ي الدـو األعضاء بموجب المادة 
 

 الفصل الثاني
 مواءمة التشريعات بشأن األسلحة النارية

 
 4المادة 

/سهههههههههبتمبر   14تاريخ دة إليه  ي عة  ي االتحاد أو المورَّ  يما يخص األسهههههههههلحة النارية المصهههههههههنّ  .1 أو   2018أيلـو
  رح  ي السوق قد: تُ  ،بعده، تضمن الدـو األعضاء أن أي ا من هذه األسلحة أو أي م ونات أساسية

يموعد  طرحيا  ي السههوق وقبل ئمة و ريدة دون تأخير بعد صههنعيا سههمت بعالمات واضههحة وداوُ  (أ)
 ، أو دون تأخير بعد استيرادها إلى االتحاد؛  أقصى

يموعد  طرحيا  ي السهههههوق قبل جلت بما يتما هههههى مع هذا التوجيه دون تأخير بعد صهههههنعيا و وسهههههُ  (ب)
 ، أو دون تأخير بعد استيرادها إلى االتحاد.  أقصى

 

والبلد أو م ان ، الماريةع أو اسهههههم المصهههههنِّ  1من الفقرة   )أ(الفريدة المشهههههار إلييا  ي البند  اتتتضهههههمن العالم .2
الصههههنع، والرقم التسههههلسههههلي وسههههنة الصههههنع، إن لم ي ن  ي األصههههل جزء ا من الرقم التسههههلسههههلي، وال راث حيثما 

ع. و ي الحاالت التي ي ون  ييا م ون أسهههاسهههي  ، وبل  دون اإلخالـ بعلصهههاق العالمة التجارية للمصهههنِّ أم ن
رقمي أو -م برقم تسههههلسههههلي أو رمز أبجديسهههه  من الصههههغر بحيث ال يسههههمح بوسههههمه تما ههههي ا مع هذه المادة، يو 

 رقمي.  

 
همية تاريخية خاصههة د  ههرو  وسههم العالمات على األسههلحة النارية أو الم ونات األسههاسههية التي تحمل أ وتحدَّ 

 .  الوطني انون و ق ا للق
 
اسهههم م بعالمة ب ريقة تشهههير إلى تضهههمن الدـو األعضهههاء أن يل مجموعة أسهههاسهههية من الذخيرة الكاملة توسههه  و 

 نوع الذخيرة. و ع ورقم تعريف المجموعة )الد عة(، والعيار المصنِّ 
 
أح هال اتفهاقيهة االعتراط المتبهادـ  ت بيقههذه الفقرة، يجوث للهدـو األعضههههههههههههههاء أن تختهار  و 1ألغراض الفقرة  و 

 . 1969تموث/يوليو  1، المؤرخة بعالمات االختبار الموجودة على األسلحة الصغيرة
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أو م وناته األسههههاسههههية من المخزونات الح ومية إلى ناري كما تضههههمن الدـو األعضههههاء، عند تحويل سههههالح 
، مما يسهههههمح بتحديد 1الوجه الذي تنص عليه الفقرة  االسهههههتخدال المدني الدائم، وسهههههميا بعالمات  ريدة، على 

 لة.  الجية المحوِّ 
 
عتمد هذه اللوائح التنفيذية و ق ا ى المفوضهههية لوائح تنفيذية تقرر المواصهههفات الفنية لوسهههم العالمات. وتُ تتبنّ  .أ2

 (. 2ب)13إلجراء الفحص المشار إليه  ي المادة 
 

نظيم أنشهه ة التجار والسههماسههرة. وتتضههمن هذه األنظمة التدابير تنشههك يل دولة من الدـو األعضههاء نظام ا لت .3
 التالية يحد أدنى:  

 العاملين داخل إقليم الدولة العضو؛ تسجيل التجار والسماسرة  (أ)

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

. و ي حالة العالقةبات  هوقدرات للتاجر أو السهههههههههمسهههههههههار  حص المصهههههههههداقية الخاصهههههههههة والمينية  و  ( )
الشههههههخص االعتباري، يجر  الفحص على الشههههههخص االعتباري وعلى الشههههههخص أو األ ههههههخاص 

 ع.  ال بيعيين الذي يديرون المشرو 

 

/ديسهمبر   31يول تضهمن الدـو األعضهاء، بحلـو  .4 ، إنشهاء نظال محوسهب ألر هفة البيانات 2014يانون األـو
يضهههمن للسهههل ات المصهههرح ليا بالوصهههـو   ، بحيث، سهههواء يان نظام ا مريزي ا أل نظام ا المريزي اإلبقاء عليهو 

ل هذا التوجيه. ويسهجل نظال أر هفة ل  ييا يل سهالح ناري يخضهع ألح اإلى أنظمة أر هفة البيانات التي يسهجَّ 
التعرط و البيانات هذا يل المعلومات المتعلقة باألسههلحة النارية، والتي تعد ضههرورية القتفاء أير تل  األسههلحة 

 علييا، بما يشمل:  

نوع يل سهههالح ناري وصهههنعه وطراثه وعياره ورقمه التسهههلسهههلي والعالمة الموسهههومة على هي له أو  (أ)
د ، بحيث يش ل بل  1يعالمة  ريدة و ق ا للفقرة  هعلبة مغالق   ؛يل سالح ناري يوية  ريد لمحدِّ

يانت تل  تختلف  ماالرقم التسهلسهلي أو العالمة الفريدة الموسهومة على الم ونات األسهاسهية، حيثو  (ب)
  ؛عن العالمة الموسومة على هي ل يل سالح ناري أو علبة مغالقه

وعناوينيم، إلى جانب أو يحوثونه يقتنون السههههههههالح الناري  دين واأل ههههههههخاص الذي أسههههههههماء المورِّ و  ( )
 التاريخ أو التواريخ بات العالقة؛ 

إلى تغيير  ي  ئته أو  ئته الفرعية،  ، بحيث تؤديوأي تحويالت أو تعديالت على سههههههههههالح ناري  (د)
 المعتمد والتاريخ أو التواريخ بات العالقة.  هأو إتال  هبما  ي بل  تع يل

 
األسهلحة النارية والم ونات األسهاسهية، بما يشهمل البيانات الشهخصهية بات  الدـو األعضهاء أن سهجلّ تضهمن و 

عام ا بعد إتالط األسههههلحة  30حفظ  ي أنظمة أر ههههفة البيانات لد  السههههل ات المختصههههة لفترة تبل   العالقة، تُ 
 النارية أو الم ونات األساسية المعنية. 
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لحة النارية والم ونات األسههاسههية المشههار إلييا  ي الفقرة الفرعية األولى  سههجالت األسهه  االّطالع علىسههت يع وت
 من هذه الفقرة والى البيانات الشخصية بات العالقة: 

أو سهههههحبيا أو السهههههل ات    7أو  6السهههههل ات المختصهههههة بمنح التصهههههاريح المشهههههار إلييا  ي المادة  (أ)
أو الم ونهات  النهاري لسههههههههههههههالح اأعوال بعهد إتالط   10المختصههههههههههههههة بهعجراءات الجمهار ، لفترة تبل  

 األساسية المعنية؛ 

السههل ات المختصههة لمنع الجرائم الجنائية أو التحقيق  ييا أو الكشههف عنيا أو مالحقتيا أو إنفاب  (ب)
 الناري أو الم ونات األساسية المعنية.السالح عام ا بعد إتالط  30العقوبات الجنائية، لفترة تبل  

 
 ةانقضهههاء الفترات المحدد بعدوتضهههمن الدـو األعضهههاء حذط البيانات الشهههخصهههية من أنظمة أر هههفة البيانات  
ـ  ييا بيانات  ههههخصههههية محددة  ي الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة، وبل  دون اإلخالـ بالحاالت التي تحوَّ 

 تنفيذو الكشهههههف عنيا أو مالحقتيا أو إلى سهههههل ة تمل  االختصهههههاص بمنع الجرائم الجنائية أو التحقيق  ييا أ
سهههههتخدل  ي بل  السهههههياق المحدد، أو إلى سهههههل ات أخر  مختصهههههة لغرض ممايل ينص العقوبات الجنائية وتُ 

ههذه الحههاالت، ينظم القههانون الوطني  ي الهدولهة العضههههههههههههههو المعنيههة معههالجههة  تلهه عليههه القههانون الوطني. و ي 
 هههى تمام ا مع قانون االتحاد، بشهههأن حماية البيانات على وجه بما يتماالبيانات من قبل السهههل ات المختصهههة، 

 الخصوص.  
 
ل  يه يل سهههالح ناري ويل م ون والسهههماسهههرة، طيلة  ترة عمليم، االحتفا  بسهههجل يسهههجَّ شهههتر  على التجار ويُ 

إلى جانب التفاصهههيل التي تم ن من  يخضهههع ألح ال هذا التوجيه،ويان يسهههتلمونه أو يتصهههر ون  يه أسهههاسهههي 
، وخاصهههة نوعه وصهههنعه وطراثه وعياره التعرط على السهههالح الناري أو الم ون األسهههاسهههي المعني واقتفاء أيره

 يقتنونه وعناوينيم.  الذيندين واأل خاص التسلسلي وأسماء المورَّ  ورقمه
 

إلى السهل ات الوطنية المسهؤولة عن أنظمة أر هفة ف أعماليم، بل  السهجل م التجار والسهماسهرة، عند توق  ويسهلّ 
 الفقرة الفرعية األولى.  اي تنص علييتالبيانات، ال

 
المختصهههة الوطنية غون السهههل ات وتضهههمن الدـو األعضهههاء أن التجار والسهههماسهههرة الموجودين  ي أقاليميا يبلّ 

، وأن التجار ال مسهههههو  له عن الصهههههفقات التي تشهههههمل األسهههههلحة النارية أو الم ونات األسهههههاسهههههية ودون تأخير 
  على الفور ن إلكتروني ا بتل  السهههل ات ألغراض التبلي  وأن أنظمة أر هههفة البيانات تحدَّ و والسهههماسهههرة مربوط

 ي المعلومات بشأن تل  الصفقات. عند تلقّ 
  

 بمالكييا  ي يل حرية.   جميع األسلحة النارية ربكإم انية تضمن الدـو األعضاء  .5
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 أ4المادة 
ا ، ال تسمح الدـو األعضاء باقتناء األسلحة النارية وحياثتيا إال لس خاص الذين مُ 3اإلخالـ بالمادة  دون  نحوا ترخيص 
ا باقتناء  يُ  ،فة ضههههمن الفئة ) ( يما يتعلق باألسههههلحة النارية المصههههنَّ أو،  األسههههلحة النارية وحياثتيا هذه سههههمح ليم تحديد 

 و ق ا للقانون الوطني.  
 

 5المادة 
، ال تسههههههمح الدـو األعضههههههاء باقتناء األسههههههلحة النارية وحياثتيا إال لس ههههههخاص الذين 3دون اإلخالـ بالمادة   .1

 بدون سبب ا وجيي ا والذين: يُ 

عام ا، باسههههههتثناء ما يتعلق باقتناء األسههههههلحة النارية ب ريق غير الشههههههراء،   18ال تقل أعمارهم عن  (أ)
 18األ هخاص الذين تقل أعمارهم عن يمل  ،  هري ة أن األهداطعلى  رمايةالللصهيد و  اوحياثتي
 ههههههخص بال   إ ههههههراطالوالدين أو   يخضههههههعون إل ههههههراطإبن ا من والدييم  ي تل  الحالة، أو  عام ا

ا سهههاري المفعـو باسهههتخدال األسهههلحة النارية أو الصهههيد، أو موجودين ضهههمن مريز   يحمل ترخيصههه 
ا سههههههاري و  والوالد أتدريب مرخص أو مصههههههادق عليه بخالط بل ،   ههههههخص بال  يحمل ترخيصهههههه 

المفعـو باسههتخدال األسههلحة النارية أو الصههيد يتولى المسههؤولية عن التخزين السههليم بموجب الفقرة 
 أ؛ 5

عتبر أو النظال العال أو السهههالمة العامة، وتُ حتمل أن يشههه لوا خ ر ا على أنفسهههيم أو ا خرين وال يُ  (ب)
 ا على هذا الخ ر.  اإلدانة بارتكاب جريمة متعمدة عن قصد مؤ ر  

 

ه على أسههاس متواصههل أو غير متواصههل، لضههمان لتعتمد الدـو األعضههاء نظام ا للرصههد، يجوث ليا أن تشههغّ  .2
 الو اء بشهههرو  التصهههريح التي يقررها القانون الوطني طيلة  ترة التصهههريح، وتقييم المعلومات ال بية والنفسهههية

 ر الترتيبات المحددة و ق ا للقانون الوطني.  ، من جملة أمور أخر . وتقرَّ بات الصلة

 

 د  ييا  رو  التصريح مستو اة، تسحب الدـو األعضاء التصريح المعني. و تع الالتي و ي الحاالت 
 

إقليميا اقتناء سههههههههالح ناري  ي دولة  داخلوال يجوث للدـو األعضههههههههاء أن تحظر على األ ههههههههخاص المقيمين 
 عضو أخر  ما لم تحظر اقتناء السالح الناري من النوع نفسه داخل إقليميا. 

 
ا  .3 ا باقتناء سهههههالح ناري مصهههههنف ضهههههمن الفئة )ب( أو تصهههههريح  تضهههههمن الدـو األعضهههههاء أن تسهههههحب تصهههههريح 

أسهههلحة   ليناسهههبم ن مواءمته  ي مخزن بخيرةنح بل  التصهههريح جد أن  ي حوثة الشهههخص الذي مُ بحياثته إبا وُ 
 ، بات تلقيم يدويأو أسلحة نارية  بات قدح مريزي ة آلينصف نارية 

 طلقة؛  20بعم انيا أن تحمل أكثر من  (أ)

 طلقات،  10أو  ي حالة األسلحة النارية ال ويلة، تست يع أن تحمل أكثر من  (ب)
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ا بموجب المادة ما لم يُ  ا جر  تأكيده أو تجديده أو تمديده بموجب  6منح بل  الشهههههخص تصهههههريح  أو تصهههههريح 
 أ(. 4)7المادة 

 
 أ5المادة 

ح ليم، تضههههههههع الدـو  غير المصههههههههرَّ األسههههههههلحة النارية والذخيرة التي يصههههههههل إلييا األ ههههههههخاص من أجل تقليص مخاطر 
على األسههلحة النارية والذخيرة، وقواعد بشههأن تخزينيا السههليم على نحو مأمون.  المالئم األعضههاء قواعد بشههأن اإل ههراط 

على األسههلحة النارية وبخيرتيا مع ا. ويعني اإل ههراط المالئم أن الشههخص الذي يحوث السههالح  تاح الحصههـو بيسههر  وال يُ 
الناري أو الذخيرة المعنية بوجه قانوني يمل  السههههههي رة علييا  ي أيناء نقليا واسههههههتعماليا. ويع س مسههههههتو  الرقابة على 

 يا. ترتيبات التخزين السليم عدد األسلحة النارية والذخيرة المعنية و ئت
 
 

 ب5المادة 
تضههههههمن الدـو األعضههههههاء،  ي الحاالت التي تن وي على اقتناء األسههههههلحة النارية أو الم ونات األسههههههاسههههههية أو الذخيرة 

د تعريفه  ي رِ عد على الوجه الذي ي  برل عن بُ المصههههههنفة ضههههههمن الفئة )أ( أو )ب( أو ) ( وبيعيا بواسهههههه ة العقود التي تُ 
 حص هوية، ومتى  1( الصهادر عن البرلمان األوروبي والمجلس،EU/2011/83من التوجيه ) 2من المادة  (7)البند 

مشههتري السههالح الناري أو الم ونات األسههاسههية أو الذخيرة قبل تسههليميا لذل  الشههخص  الذي يحمله تصههريح اللزل األمر 
 يحد أقصى، من قبل: له أو عند تسليميا 

 تاجر أو سمسار مرخص أو مصرح له؛  (أ)

 تل  السل ة. عن مثل مأو سل ة عامة أو  (ب)

 
 6المادة 

مة لحظر اقتناء األسهههههههههههههلحة النارية (، تتخذ الدـو األعضهههههههههههههاء جميع التدابير المالئ2)2دون اإلخالـ بالمادة   .1
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.  

 

التجاري، والقوا ل عالية القيمة والمقرات الحسهههههههههاسهههههههههة،  ألغراض حماية أمن البنية التحتية الحيوية، والشهههههههههحن  .2
، يجوث  1وألغراض الهد هاع الوطني واألغراض التعليميهة والثقها يهة والبحثيهة والتهاريخيهة، ودون اإلخالـ بهالفقرة  

ب حسهههههههب  مسهههههههبَّ وعلى نحو  ةاسهههههههتثنائي  بصهههههههورةللسهههههههل ات الوطنية المختصهههههههة أن تمنح،  ي حاالت  ردية، و 

 

/أكتوبر    25جلس، المؤرخ  ( الصههههههههادر عن البرلمان األوروبي والمEU/2011/83التوجيه ) 1 ، بشههههههههأن حقوق المسههههههههتيل ، 2011تشههههههههرين األـو
الغاء و ( الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس EC/1999/44( والتوجيه )EEC/93/13لتوجيه الصادر عن المجلس )والقاضي بتعديل ل

وروبي والمجلس )الجريدة الرسههمية، العدد،  ( الصههادر عن البرلمان األEC/97/7( والتوجيه )EEC/85/577التوجيه الصههادر عن المجلس )
(L 304 ،)22/11/2011 .64، ص .) 
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 ، والذخيرة المصهههنفة ضهههمن الفئة )أ(،  ي الحاالت   ةالتصهههاريح لسسهههلحة النارية والم ونات األسهههاسهههياألصهههـو
 يتعارض  ييا بل  مع األمن العال أو النظال العال. ال التي 

 

أصهحاب المجموعات،  ي حاالت  ردية، وبصهورة اسهتثنائية وعلى نحو يجوث للدـو األعضهاء أن تختار منح  .3
، التصهاريح القتناء األسهلحة النارية والم ونات األسهاسهيب حسهب مسهبّ  والذخيرة المصهنفة ضهمن الفئة  ةاألصهـو

اإليبات للسههههههههل ات الوطنية تقديم األمن، وبما يشههههههههمل بشههههههههأن )أ( وحياثتيا، مع مراعاة الشههههههههرو  الصههههههههارمة 
أن األسهههههههلحة بال و األمن العال أو النظال الع أن التدابير موضهههههههوعة للتعامل مع أي مخاطر تمّس بالمختصهههههههة  

نة على مسهههههههههتو  من األمن يتناسهههههههههب مع المخاطر  النارية أو الم ونات األسهههههههههاسهههههههههية أو الذخيرة المعنية مخزَّ 
 المرتب ة بالوصـو غير المصرح به إلى هذه المواد. 

 
التعرط على أصهههههههحاب المجموعات المصهههههههرح ليم بموجب الفقرة الفرعية   إم انيةوتضهههههههمن الدـو األعضهههههههاء 

ل أصهههههحاب المجموعات لز  . ويُ 4األولى من هذه الفقرة ضهههههمن أنظمة أر هههههفة البيانات المشهههههار إلييا  ي المادة 
باالحتفا  بسههجل يتضههمن جميع األسههلحة النارية التي  ي حوثتيم والمصههنفة ضههمن الفئة )أ(، بحيث تسههت يع 

للرصههههههههد  يما يخص مالئم ا الوطنية المختصههههههههة االطالع عليه. وتنشههههههههك الدـو األعضههههههههاء نظام ا  السههههههههل ات
 أصحاب المجموعات المصرح ليم، مع وضع جميع العوامل بات العالقة  ي االعتبار.  

 

، بصهههفتيم المينية، باقتناء األسهههلحة النارية والم ونات يجوث للدـو األعضهههاء أن تصهههرح للتجار أو السهههماسهههرة .4
سههههاسههههية والذخيرة المصههههنفة ضههههمن الفئة )أ( وصههههنعيا وتع يليا وتصههههليحيا وتأمين اإلمدادات منيا ونقليا األ

 وحياثتيا، مع مراعاة الشرو  الصارمة بشأن األمن.  

 

يجوث للدـو األعضههههاء أن تصههههرح للمتاحف باقتناء األسههههلحة النارية والم ونات األسههههاسههههية والذخيرة المصههههنفة  .5
 ا، مع مراعاة الشرو  الصارمة بشأن األمن. ضمن الفئة )أ( وحياثتي

 

أو   6المصهنفة  ي البند  ا ليةباقتناء األسهلحة النارية نصهف   رماة األهداطلتصهرح  يجوث للدـو األعضهاء أن  .6
 من الفئة )أ(، وحياثتيا، مع مراعاة الشرو  التالية:  7

 (؛ 2)5للمعلومات بات العالقة المستمدة من ت بيق المادة  رض  تقييم مُ  (أ)

واقامة الدليل على أن رامي األهداط المعني يمارس الرماية بنشههههههههها  أو يشهههههههههار   ي منا سهههههههههات  (ب)
رياضهههة الرماية  ي الدولة العضهههو المعنية أو لمعترط بيا رسهههمي ا منظمة الرماية التي تعترط بيا 

  ؛رياضة الرمايةل ا ويحظى باعتراط رسميدولي   معتم دمن قبل اتحاد 
 وتقديم  يادة صادرة عن منظمة معترط بيا رسمي ا لرياضة الرماية، بحيث تؤيد:   ( )

للرماية ويان يمهارس الرماية بانتظهال  يهه لمهدة ال تقل  رامي األهداط عضههههههههههههههو  ي ناد  أن  (1)
  ير ا؛  12عن 
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السههههالح الناري المعني يسههههتو ي المواصههههفات التي تشههههترطيا قواعد إطالق النار التي أن و  (2)
 .لرياضة الرماية دولي ا ويحظى باعتراط رسميمعتمد حاد يعترط بيا ات

 
ق نظام ا من الفئة )أ(، يجوث للدـو األعضههههههاء التي ت بّ   6و يما يتعلق باألسههههههلحة النارية المصههههههنفة  ي البند 

عسههههههه ري ا يقول على التجنيد العال وتعتمد على مد  األعوال الخمسهههههههين المنصهههههههرمة نظام ا ين وي على انتقاـ 
واجباتيم العسهههه رية أن تمنح  يؤدوااألسههههلحة النارية العسهههه رية إلى األ ههههخاص الذين يغادرون الجيش بعد أن 

ا لالحتفا  بسهههالح ناري واحد خالـ  ترة الخدمة العسههه رية   هؤالء األ هههخاص، بصهههفتيم رماة أهداط، تصهههريح 
وتتحقق دوري ا    آليةـ السهل ة العامة بات العالقة تل  األسهلحة النارية إلى أسهلحة نارية نصهف اإللزامية. وتحوّ 

من أن األ ههخاص الذين يسههتعملون تل  األسههلحة النارية ال يشهه لون خ ر ا على األمن العال. وتسههري األح ال  
 د )أ( و)ب( و) ( من الفقرة الفرعية األولى. التي تنص علييا البنو 

 

 منح بموجب هذه المادة للمراجعة الدورية على  ترات ال تتجاوث خمسة أعوال.  تخضع التصاريح التي تُ  .7

 
 7المادة 

ال يجوث ألي  هههخص اقتناء سهههالح ناري مصهههنف ضهههمن الفئة )ب( داخل إقليم دولة عضهههو ما لم تصهههرح له  .1
 تل  الدولة العضو بذل . 

 
 يذه الدولة. لال يع ى هذا التصريح لمقيم  ي دولة عضو أخر  دون الموا قة المسبقة و 

 

ة عضهههو ما لم تصهههرح له ال يجوث ألي  هههخص حياثة سهههالح ناري مصهههنف ضهههمن الفئة )ب( داخل إقليم دول .2
 ذل . ب  تل  الدولة العضو األخر  بلَّ وابا يان مقيم ا  ي دولة عضو أخر ، تُ  تل  الدولة العضو بذل .

 

يجوث أن يأخذ التصهريح باقتناء سهالح ناري مصهنف ضهمن الفئة )ب( أو التصهريح بحياثته  ه ل قرار إداري  .3
 . منفرد

 

ن سهالح أيجوث للدولة العضهو أن تنظر  ي منح األ هخاص الذين يسهتو ون الشهرو  المقررة لمنح تصهريح بشه  .4
اناري   للتصريح وحياثتيا، دون اإلخالـ: عدة أعوال القتناء جميع األسلحة النارية الخاضعة مدته ترخيص 

 االلتزال بعخ ار السل ات المختصة بعمليات النقل؛ ب (أ)

 ون الشرو ؛  ستو التحقق الدوري من أن هؤالء األ خاص ال يزالون يبو  (ب)

 الحدود القصو  للحياثة حسبما ينص علييا القانون الوطني. بو  ( )

 
للمراجعة الدورية على  ترات ال تتجاوث خمسهههههههههة أعوال. منح بموجب هذه المادة وتخضهههههههههع التصهههههههههاريح التي تُ 

 نح على أساسيا مستو اة.  ي حاـ ال تزاـ الشرو  التي مُ أو تمديده تجديد التصريح  ث ويجو 
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 6المصههنفة  ي البند  ا لية كيد تصههاريح األسههلحة النارية نصههف  يجوث للدـو األعضههاء أن تتخذ قرار ا بشههأن تأ .أ4

الفئة )ب(،  ضهههههههههمند تصهههههههههنيفه  الفئة )أ( أو تجديدها أو تمديدها  يما يتعلق بسهههههههههالح ناري ور  من   8أو  7أو 
التي خر  األشهههرو  ال، بما ال يتعارض مع 2017حزيران/يونيو   13وجر  اقتناؤه وحياثته بوجه قانوني، قبل 

من قبل حة النارية باقتناء هذه األسهههلبل ، يجوث للدـو األعضهههاء أن تسهههمح يقررها هذا التوجيه. و ضهههال  عن 
بموجب توجيه )االتحاد األوروبي(   المعدَّـأ هخاص آخرين تصهرح ليم الدولة العضهو بذل  و ق ا ليذا التوجيه، 

 1( الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس.2017/853)
 
يحملون تصهههاريح األسهههلحة النارية من الفئة يانوا  قواعد لضهههمان أن األ هههخاص الذين تتبنى الدـو األعضهههاء  .5

ال يحتاجون إلى تقديم طلب للحصهههـو    2008تموث/يوليو  28يول  ي سهههارية بموجب القانون الوطني وال)ب( 
على ترخيص أو إبن بشههههههههههأن األسههههههههههلحة النارية التي يحملونيا من الفئتين ) ( و)د( بسههههههههههبب دخـو التوجيه 

(2008/51/EC الصهههههههههادر عن االتحاد األو ) ،حيز النفاب   ،2008أيار/مايو   21المؤرخ  ي و روبي والمجلس
ـ إليه أو ع بل ، يخضهع أي تحويل الحق لسسهلحة النارية من الفئة ) ( و)د( لحصهـو المحوَّ مو  2والسهريان.
ا حمله  ا بحياثة تل  األسلحة النارية و ق ا للقانون ترخيص   . الوطنيأو للسماح له تحديد 

 
 8المادة 

الدولة  ي لسههههههل ات لسههههههالح ناري مصههههههنف ضههههههمن الفئة ) ( ما لم يعلن عنه  حياثةال يجوث ألي  ههههههخص  .1
 العضو التي يحمل  ييا بل  السالح الناري. 

 
جميع األسلحة النارية المصنفة ضمن الفئة ) ( والمحاثة تنص الدـو األعضاء على اإلعالن اإللزامي عن و 

علن عنيا مسهههبق ا  ي غضهههون عال واحد من دخـو األح ال الوطنية  ي الوقت الراهن داخل أقاليميا ولكن لم يُ 
 التي تنقل هذا التوجيه حيز النفاب والسريان.  

 

عضههو التي يوجد  ييا ب ل عملية نقل الدولة ال ي سههل ات اليبل  يل بائع أو تاجر أو  رد بصههفته الشههخصههية  .2
أو تسهههليم لسهههالح ناري مصهههنف ضهههمن الفئة ) (، مع إع اء التفاصهههيل التي يم ن من خالليا التعرط على 

 ي دولة ا  ذي يقتني هذا السهههههههالح الناري مقيم  وابا يان الشهههههههخص الالسهههههههالح الناري والشهههههههخص الذي يقتنيه.  
االقتناء تل  الدولة العضههو به وبالشههخص الذي يقتني السههالح عضههو أخر ، تبل  الدولة العضههو التي تم  ييا  

 الناري. 

 

 

توجيهههه المجلس بتعهههديهههل أيهههار/مهههايو،  17( الصههههههههههههههههادر عن البرلمهههان األوروبي والمجلس، المؤرخ 2017/853توجيهههه )االتحهههاد األوروبي( ) 1
(91/477/EEC 22، ص. 24/5/2017، 137( بشأن اقتناء األسلحة وحياثتيا )الجريدة الرسمية، العدد .) 

 . 5، ص. 8/7/2008، 179الجريدة الرسمية، العدد  2
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خضههههعه أو تُ إقليميا إبا يانت دولة عضههههو تحظر اقتناء سههههالح ناري من الفئة )ب( أو ) ( أو حياثته داخل  .3
للتصههههريح، تبل  الدـو األعضههههاء األخر  وتورد صههههراحة  بيان ا بيذا المعنى ضههههمن تصههههريح المرور األوروبي  

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

 
 9المادة 

 ي الدولة العضهههو  امقيم  الفئة )أ( أو )ب( أو ) ( لشهههخص ليس مصهههنف ضهههمن سهههمح بتسهههليم سهههالح ناري يُ  .1
 : 8و 7و 6اد و التقيد بااللتزامات التي تنص علييا الممراعاة المعنية، مع 

إلى بلهد  هعجراء نقله به  11ح  ييها لنفس الشههههههههههههههخص الهذي يقتنيهه و قه ا للمهادة  ي الحهاالت التي يصههههههههههههههرَّ  −
 إقامته، 

 يه بنيته حياثة السالح الناري  ي  ي الحاالت التي يقدل  ييا الشخص الذي يقتنيه إقرار ا خ ي ا يقر  −
أن يسههتو ي الشههرو  القانونية بشههأن الحياثة  ي  على  أسههبابه، الدولة العضههو التي يقتنيه  ييا ويسههوّ 

 تل  الدولة العضو.  

 

 يجوث للدـو األعضاء أن تصرح بتسليم األسلحة النارية على أساس مؤقت بموجب اإلجراءات التي تضعيا.  .2

 
 10المادة 

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

 
التي تسهت يع  المريزي  حبات القدا لية نصهف  المخصهصهة لسسهلحة النارية  مخاثن الذخيرةسهمح باقتناء  ال يُ و 

طلقات  ي حالة األسهههلحة النارية ال ويلة إال لس هههخاص الذين   10طلقة أو أكثر من   20أن تحمل أكثر من 
ا بموجب المادة يُ  ا جر  تأكيده أو تجديده أو تمديده بموجب المادة  6منحون تصريح   أ(. 4)7أو تصريح 
 

يجوث للتجار والسههههههههماسههههههههرة أن ير ضههههههههوا إتمال أي صههههههههفقة القتناء طلقات ياملة من الذخيرة، أو م ونات من  .2
يعتبرون على نحو معقـو أنيا مشهههههههههههههبوهة بسهههههههههههههبب طبيعتيا أو ن اقيا، ويبلغون السهههههههههههههل ات   الذخيرة، والتي

 مثل هذه الصفقة. لعقد المختصة عن أي محاولة 

 
 أ10المادة 

إلطالق   ةمصههههههههههمموالخراطيش علبة تحتوي على التي تتخذ الدـو األعضههههههههههاء التدابير لضههههههههههمان أن األجيزة   .1
، ال يم ن تحويليا لت لق طلقة  قك جة أو مواد نش ة أخر  أو طلقات اإل ارة الضوئيةبخائر خلبية، أو مييِّ 

 . أو رصاصة أو مقذو  ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق
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التي تحتوي على علبة خراطيش مصههممة إلطالق بخائر خلبية، أو مييجة األجيزة تصههنف الدـو األعضههاء   .2
يم ن تحويليا لت لق طلقة أو رصهههههاصهههههة أو  والتيأو مواد نشههههه ة أخر  أو طلقات اإل هههههارة الضهههههوئية  قك، 

 باعتبارها أسلحة نارية.  مقذو  ا بفعل مادة دا عة قابلة لالحتراق

 

د إلى االتحاد ع أو تورَّ صفات الفنية ألسلحة اإلنذار والتنبيه التي تصنَّ ن المواتتبنى المفوضية لوائح تنفيذية تبيّ  .3
/سهههبتمبر   14 ي يول  أو بعده لضهههمان أنه ال يم ن تحويليا لت لق طلقة أو رصهههاصهههة أو مقذو  ا   2018أيلـو

ا إلجراء بفعهل مهادة دا عهة قهابلهة لالحتراق. وتُ   ي المهادة المشههههههههههههههار إليهه  الفحصعتمهد ههذه اللوائح التنفيهذيهة و قه 
/سبتمبر  14(. وتتبنى المفوضية أـو هذه اللوائح التنفيذية  ي يول 2ب)13  . 2018أيلـو

 
 ب10المادة 

أن تتخذ الدـو األعضهاء الترتيبات لتع يل األسهلحة النارية التي تتحقق منيا سهل ة مختصهة من أجل ضهمان  .1
وال يم ن الدوال غير قابلة للعمل على األسههههههاسههههههية  هجميع م وناتتجعل سههههههالح ناري التعديالت الجارية على 

على نحو يسهههههههههههمح بععادة تفعيل السهههههههههههالح الناري بأي طريقة. وتنص الدـو  اأو تعديلي اأو اسهههههههههههتبدالي  اإثالتي
تع يل السهههالح الناري ووضهههع عالمة  انيثبت األعضهههاء،  ي سهههياق هذا التحقق، على إصهههدار  هههيادة وسهههجلّ 

 السالح الناري.  مرئية بوضوح ليذه الغاية على

 

معهايير التع يهل وتقنيهاتهه لضههههههههههههههمهان جعهل جميع الم ونهات على  ييها  تنصتتبنى المفوضههههههههههههههيهة لوائح تنفيهذيهة  .2
على نحو   اأو تعديلي اأو اسههههههتبدالي اوال يم ن إثالتيالدوال األسههههههاسههههههية للسههههههالح الناري غير قابلة للعمل على 

المشهار إليه الفحص عتمد هذه اللوائح التنفيذية و ق ا إلجراء وتُ  يسهمح بععادة تفعيل السهالح الناري بأي طريقة.
 (. 2ب)13 ي المادة 

 

ل قبل تاريخ سههههريان هذه على األسههههلحة النارية التي تع َّ  2ال تسههههري اللوائح التنفيذية المشههههار إلييا  ي الفقرة   .3
 ح  ي السوق بعد بل  التاريخ.   ر نقل تل  األسلحة النارية إلى دولة عضو أخر  أو تُ اللوائح التنفيذية ما لم تُ 

 

 هامعايير ب  2017حزيران/يونيو   13يول المفوضهههية  ي غضهههون  هههيرين بعد خ ر يجوث للدـو األعضهههاء أن تُ  .4
، مع تسههوي  األسههباب التي تجعل 2016نيسههان/أبريل  8لتع يل التي طبقت قبل يول بشههأن االوطنية   ياوتقنيات

ي تكفله ذاللذل    التع يل م ا ئ  بشهههههأن االمعايير والتقنيات الوطنية بموجب تل   مسهههههتو  األمن الذي تضهههههمنه  
التنفيهذيهة )االتحهاد  المواصههههههههههههههفهات الفنيهة لتع يهل األسههههههههههههههلحهة النهاريهة والمحهددة  ي الملحق األـو إلى الالئحهة 

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

 

 

/ديسهههمبر   15(، المؤرخة 2015/2403الالئحة التنفيذية )االتحاد األوروبي( ) 1 بشهههأن ، بععداد المبادئ التوجييية المشهههترية 2015يانون األـو
معايير التع يل وتقنياته لضههههمان جعل جميع الم ونات األسههههاسههههية للسههههالح الناري غير قابلة للعمل على نحو ال رجعة  يه )الجريدة الرسههههمية، 

 (.  62، ص. 19/12/2015(، L 333العدد )



  2020مايو  – ترجمة غير رسمية مقدمة من مسح األسلحة الصغيرة -( 2017)النسخة المعّدلة بشأن األسلحة النارية  االتحاد األوروبي هتوجي

 هههير ا على  12من هذه المادة، تتبنى المفوضهههية، بعد   4عندما تخ ر الدـو األعضهههاء المفوضهههية و ق ا للفقرة   .5
التي و لتع يهل  بشههههههههههههههأن اة األقهل من اإلخ هار، لوائح تنفيهذيهة تقرر  ييها مها إبا يهانهت المعهايير والتقنيهات الوطنيه 

ضههههههمنت تع يل األسههههههلحة النارية بمسههههههتو  من األمن ي ا ك بل  الذي تكفله قد خ رت بيا على هذا النحو أُ 
المواصههههههههههههههفهات الفنيهة لتع يهل األسههههههههههههههلحهة النهاريهة والمحهددة  ي الملحق األـو إلى الالئحهة التنفيهذيهة )االتحهاد  

عتمد هذه اللوائح التنفيذية و ق ا إلجراء . وتُ 2016ريل نيسهههههان/أب 8(  السهههههاري بتاريخ 2015/2403األوروبي( )
 (. 2ب)13المشار إليه  ي المادة  الفحص

 

ل بما يتوا ق مع أي سههههههههالح ناري يع َّ يتقيد ، 5حتى تاريخ سههههههههريان اللوائح التنفيذية المشههههههههار إلييا  ي الفقرة   .6
، عند نقله إلى 2016نيسههههان/أبريل  8التي يانت سههههارية قبل يول و لتع يل بشههههأن االمعايير والتقنيات الوطنية 

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

 

بشههههههههأن و ق ا للمعايير والتقنيات الوطنية   2016نيسههههههههان/أبريل  8 لت قبل يول عتبر األسههههههههلحة النارية التي عُ تُ  .7
 ا ك بل  الذي تضههههههههمنه المواصههههههههفات الفنية لتع يل يجد أنيا تضههههههههمن مسههههههههتو  من األمن لتع يل، والتي وُ ا

(، التي 2015/2403فيهذية )االتحاد األوروبي( )األسههههههههههههههلحة النهارية المبينهة  ي الملحق األـو إلى الالئحهة التن
، أسلحة نارية مع لة، ويشمل بل  حاالت نقليا إلى 2016نيسان/أبريل  8دخلت حيز النفاب والسريان بتاريخ 

 . 5اللوائح التنفيذية المشار إلييا  ي الفقرة  نفابدولة عضو أخر  أو طرحيا  ي السوق بعد تاريخ 

 
 الفصل الثالث

 إجراءات حركة األسلحة داخل االتحاد
 

 11المادة 
من دولة عضههههههههههو إلى أخر  إال و ق ا ل جراء الذي يجوث نقل األسههههههههههلحة النارية ال ، 12دون اإلخالـ بالمادة   .1

تنص عليه هذه المادة. يما يسهههري هذا اإلجراء بخصهههوص عمليات نقل األسهههلحة النارية بعد بيعيا من خالـ  
 (. EU/2011/83من التوجيه ) 2من المادة  (7)ن  ي البند لوجه المبيّ برل عن بعد على اعقد يُ 

 

نقل سالح ناري إلى دولة عضو أخر ، يقدل الشخص المعني، وقبل نقله إلييا، التفاصيل التالية  ما وجبحيث .2
 للدولة العضو التي يقع  ييا بل  السالح الناري: 

أسهههماء األ هههخاص الذين يبيعون السهههالح الناري أو يتصهههر ون  يه وعناوينيم واسهههم الشهههخص الذي  −
  ،سم المال يشتريه أو يقتنيه، أو حيثما اقتضى األمر ا

 زمع إرساـ السالح الناري أو نقله إليه، الذي يُ العنوان  −

 نو  إرساليا أو نقليا،عدد األسلحة النارية التي يُ  −
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لى أن السهههههالح الناري قد خضهههههع إن من التعرط على السهههههالح الناري، وا هههههارة  التفاصهههههيل التي تم ّ  −
راط المتبهادـ بعالمهات االختبهار بشههههههههههههههأن االعت  1969تموث/يوليو  1لفحص و قه ا لالتفهاقيهة المؤرخهة 

 الموجودة على األسلحة الصغيرة، 

 وسيلة النقل،  −

.  تاريخ المغادرة والتاريخ المقدَّ  −  ر للوصـو

 
وال حهاجهة لتقهديم المعلومهات المشهههههههههههههههار إلييها  ي النق تين األخيرتين  ي الحهاالت التي يجري  ييها النقهل بين 

 التجار.  
 

ا  يما يتصل باألمن.  الدولةوتدرس   العضو الظروط التي ستجري عملية النقل بموجبيا، وخصوص 
 
ا يالدولة العضههو بيذا النقل، تصههدر  تحيثما صههرحو  تضههمن جميع التفاصههيل المشههار إلييا  ي الفقرة ترخيصهه 

يه ث  ي أي وقت ت لبه  بر  يالسههههههههالح الناري إلى أن يصههههههههل إلى وجيته؛ و مع ص يرختر ق هذه اليُ األولى. و 
 الدـو األعضاء.  ي سل ات ال
 

(، 2)2 ي حاـ نقل األسهههههههلحة النارية، بخالط أسهههههههلحة الحرب، المسهههههههتثناة من ن اق هذا التوجيه و ق ا للمادة  .3
األسهههههههلحة النارية من إقليميا إلى تاجر  أن تمنح التجار الحق  ي إجراء عمليات نقل  عضهههههههويجوث لكل دولة 

ا ال 2الفقرة  ه  ي دولة عضههههو أخر  دون التصههههريح المسههههبق المشههههار إليه مقرّ  . وليذه الغاية، تصههههدر تصههههريح 
ب. ويجب  يجوث  ي أي وقت من األوقات تعليقه أو إلغاؤه بموجب قرار مسهههههههبّ و يتجاوث سهههههههريانه يالية أعوال، 

ويجب إبراثه  ي أي وقت وجيته؛ إلى إر اق وييقة تشههير إلى بل  التصههريح مع السههالح الناري إلى أن يصههل 
 ت لبه  يه سل ات الدـو األعضاء. 

 
الدولة العضههههههههو التي يزمع إجراء النقل منيا بجميع التفاصههههههههيل  ي سههههههههل ات القبل تاريخ النقل، يبل  التاجر و 

جري تل  السههههههههل ات المعاينات، وعلى الفور حيثما اقتضههههههههى . وتُ 2الواردة  ي الفقرة الفرعية األولى من الفقرة  
الفعلية لعملية النقل. ويبل  التاجر  الخصهههههههههههائصتوا ق المعلومات التي أبل  عنيا التاجر و األمر، للتحقق من 

 عن المعلومات  ي غضون  ترة تتيح وقت ا يا ي ا. 
  

عتبر نقليا إلى إقليميا ارية التي يُ الدـو األعضهههههههههههاء األخر  بقائمة من األسهههههههههههلحة الن عضهههههههههههوتزود يل دولة  .4
ا به دون موا قة مسبقة.   مصرح 

 
  قوائم األسهههههههههههلحة النارية هذه إلى التجار الذين حصهههههههههههلوا على الموا قة على نقل األسهههههههههههلحة النارية دون  وتبلَّ 

 . 3تصريح مسبق بموجب اإلجراء الذي تنص عليه الفقرة 
 



  2020مايو  – ترجمة غير رسمية مقدمة من مسح األسلحة الصغيرة -( 2017)النسخة المعّدلة بشأن األسلحة النارية  االتحاد األوروبي هتوجي

 12المادة 
سههههههههمح بحياثة سههههههههالح ناري  ي أيناء رحلته عبر ال يُ  ، 11عتمد اإلجراء المنصههههههههوص عليه  ي المادة إبا لم يُ  .1

 دولتين أو أكثر من الدـو األعضاء إال إبا حصل الشخص المعني على التصريح من تل  الدـو األعضاء. 

 
أقصهههههههههاها عال واحد، مع مراعاة ويجوث للدـو األعضهههههههههاء أن تمنح هذا التصهههههههههريح لرحلة واحدة أو أكثر لفترة  

تصههههريح المرور األوروبي لسسههههلحة النارية، الذي يجب أن يبرثه المسهههها ر   ي   هذه التصههههاريح التمديد. وتدر  
 الدـو األعضاء.   ي سل ات ال ي أي وقت ت لبه  يه 

   

حة النارية ، يجوث للصهههههيادين وممثلي المشهههههاهد التاريخية، بخصهههههوص األسهههههل1على الرغم مما ورد  ي الفقرة   .2
المصههنفة ضههمن الفئة ) (، ورماة األهداط، بخصههوص األسههلحة النارية المصههنفة ضههمن الفئة )ب( أو ) (،  

( أو تل  التي جر  بشههأنيا 6)6نح بشههأنيا تصههريح بموجب المادة واألسههلحة المصههنفة ضههمن الفئة )أ( التي مُ 
إليه  ي المادة لتصهههههريح المسهههههبق المشهههههار أ(، ودون ا4)7تأكيد التصهههههريح أو تجديده أو تمديده بموجب المادة 

رحلة عبر دولتين أو أكثر من الدـو األعضههههاء    ي أيناء(، أن ي ون  ي حوثتيم سههههالح ناري أو أكثر 2)11
 أن:  على لكي يمارسوا أنش تيم، 

د  يه بل  السهالح الناري أو رِ ي ون  ي حوثتيم تصهريح المرور األوروبي لسسهلحة النارية الذي ي   (أ)
 تل  األسلحة النارية؛ 

ا من خالـ إبراث دعوة أو  (ب) وي ون  ي مقدورهم إيبات األسههباب التي تقف وراء رحلتيم، وخصههوصهه 
األهداط أو تمثيل المشهههههاهد التاريخية  ي على رماية الدليل آخر يثبت أنشههههه تيم  ي الصهههههيد أو 

 الدولة العضو التي يقصدونيا. 

 
  .أتعاببد ع أي رسم أو مشروط ا  ريح مرور أوروبي لسسلحة الناريةلدـو األعضاء أن تقبل تصوال يجوث ل

 
 (،3)8على الرحالت المتوجية إلى دولة عضههههههو تحظر، بموجب المادة هذا االسههههههتثناء  سههههههري يومع بل ، ال 

 ا  بيان صهههريح بيذخضهههعه لشهههر  التصهههريح. و ي تل  الحالة، يدر  اقتناء السهههالح الناري المعني وحياثته أو تُ 
ا المعنى على تصهههههريح المرور األوروبي لسسهههههلحة النارية. يما يجوث للدـو األعضهههههاء أن تر   ان باق هذ

( أو 6)6ا تصهههريح بموجب المادة  نح بشهههأني ي حالة األسهههلحة المصهههنفة ضهههمن الفئة )أ( أو التي مُ االسهههتثناء  
 أ(. 4)7تل  التي جر  بشأنيا تأكيد التصريح أو تجديده أو تمديده بموجب المادة 

 
ا، تنظر المفوضههههية وبالتشههههاور مع الدـو األعضههههاء17التقرير المشههههار إليه  ي المادة  و ي سههههياق   ي   ، أيضهههه 

 ا يار المترتبة على ت بيق الفقرة الفرعية الثانية، وخاصة   يما يتعلق بأيرها على النظال العال واألمن العال. 
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بموجب االتفاقيات بشهأن االعتراط المتبادـ بالويائق الوطنية، يجوث لدولتين أو أكثر من الدـو األعضهاء أن  .3
تنص على ترتيبات أكثر مرونة من تل  المنصهوص علييا  ي هذه المادة بشهأن حرية األسهلحة النارية داخل  

 أقاليميا. 

 
 13المادة 

حوثتيا من معلومات مفيدة بشههأن عمليات النقل النيائية لسسههلحة النارية يل ما يقع  ي عضههو  ة  يل دولتبلّ  .1
 قلت إليه تل  األسلحة. إلى الدولة العضو ل قليم الذي نُ 

 

بشهههههأن   11جميع المعلومات التي تتلقاها الدـو األعضهههههاء بح م اإلجراءات التي تنص علييا المادة  تبلَّ  عن .2
( بشهههأن اقتناء األسهههلحة النارية وحياثتيا من قبل غير 2)8( والمادة 2)7عمليات نقل األسهههلحة النارية والمادة  

، وحيثما لدـو الوجية من الدـو األعضهههههههاءالمقيمين،  ي موعد ال يتجاوث وقت عمليات النقل بات الصهههههههلة، 
 الدـو األعضاء. دـو العبور من اقتضى األمر  ي موعد أقصاه وقت النقل إلى 

 

، تتبادـ الدـو األعضههههههههههههاء المعلومات على أسههههههههههههاس منتظم. وليذه ألغراض ت بيق هذا التوجيه ت  .3 بيق ا  عاال 
، مجموعة اتصههههههاـ لتبادـ المعلومات ألغراض 2009تموث/يوليو   28الغاية، تشهههههه ل المفوضههههههية، بحلـو يول 
ا والمفوضهههههية بالسهههههل ات الوطنية وضهههههع هذه المادة موضهههههع الت بيق. وتبلّ    الدـو األعضهههههاء بعضهههههيا بعضههههه 

 (. 4)11اللتزامات التي تقررها المادة التقيد باييا وعن ن نقل المعلومات وتلقّ المسؤولة ع

 

تتبادـ السهل ات المختصهة  ي الدـو األعضهاء، من خالـ الوسهائك اإللكترونية، المعلومات بشهأن التصهاريح  .4
صهههههههاريح الممنوحة لنقل األسهههههههلحة النارية إلى دولة عضهههههههو أخر  والمعلومات المتعلقة بحاالت ر   منح الت

 أو  يما له صلة بمصداقية الشخص المعني.  ةأمنيألسباب  7و 6على الوجه الذي تنص عليه المادتان 

 

 تنص المفوضية على إنشاء نظال لتبادـ المعلومات المذيورة  ي هذه المادة.  .5

 
الترتيبات أ من أجل اسههههههههههتكماـ هذا التوجيه بالنص على 13المفوضههههههههههية لوائح تفويضههههههههههية و ق ا للمادة وتتبنى 

التفصهيلية بشهأن تبادـ المعلومات بصهورة منيجية من خالـ الوسهائك اإللكترونية. وتعتمد المفوضهية أـو هذه 
/سبتمبر 14بحلـو يول  اللوائح التفويضية  . 2018أيلـو

 
 أ13المادة 

 هذه المادة. علييا منح صالحية اعتماد اللوائح التفويضية للمفوضية بما ال يتعارض مع الشرو  التي تنص تُ  .1

 

( للمفوضهههههههية لفترة غير محددة من 5)13منح صهههههههالحية اعتماد اللوائح التفويضهههههههية المشهههههههار إلييا  ي المادة  تُ  .2
 . 2017حزيران/يونيو  13الزمن بدء ا من يول 
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(  ي أي وقت من قبل البرلمان األوروبي أو 5)13الحية المشههههههههار إلييا  ي المادة يجوث إلغاء تفوي  الصهههههههه  .3
ا لتفوي  الصههههههالحية المحددة  ي بل  القرار. ويدخل حيز النفاب  من قبل المجلس. ويضههههههع قرار باإللغاء حد 

اوث التاريخ جتنشههههر القرار  ي الجريدة الرسههههمية لالتحاد األوروبي أو  ي موعد ال ي ي اليول التالي لوالسههههريان 
 المحدد  يه. وال يؤير على صالحية أي لوائح تفويضية سارية  ي األصل.  

 

و ق ا للمبادئ التي  عضههههونيم يل دولة تعيّ قبل اعتماد الئحة تفويضههههية، تتشههههاور المفوضههههية مع الخبراء الذي  .4
  بشهأن تحسهين إجراءات سهنّ   2016نيسهان/أبريل   13ن المؤسهسهات المؤرخة يتنص علييا االتفاقية المشهترية ب

 القوانين. 

 

 ئح التفويضية حالما تتبنى إحداها. واتخ ر المفوضية البرلمان األوروبي والمجلس  ي الوقت نفسه بالل .5

 

ر البرلمان األوروبي أو ( حيز النفاب والسهههريان إال إبا لم يعبّ 5)13و ق ا للمادة عتمد تُ تفويضهههية  ال تدخل الئحة  .6
تل  ب لبرلمان األوروبي والمجلسإخ ار االمجلس عن اعتراضهههههههههه  ي غضهههههههههون  ترة تبل   هههههههههيرين من تاريخ 

أنيما لن يعترضهههههها بالبرلمان األوروبي والمجلس المفوضههههههية، قبل انقضههههههاء تل  الفترة،  خ ر ، أو إبا أالالئحة
 شيرين بمبادرة من االتحاد األوروبي أو المجلس.  لد تل  الفترة علييا. وتمدَّ 

 
 ب13المادة 

لجنة. وتكون تل  اللجنة لجنة ضههههههههههمن المعنى الوارد  ي نظال )االتحاد األوروبي( رقم   تسههههههههههاعد المفوضههههههههههية   .1
  1( الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس.182/2011)
 

 (. 182/2011من نظال )االتحاد األوروبي( رقم ) 5حيثما وردت إحالة إلى هذه الفقرة، تسري المادة  .2

 
 14المادة 

 تتبنى الدـو األعضاء جميع األح ال بات العالقة التي تحظر دخـو ]ما يلي[ إلى أقاليميا: 
 و ري ة الو اء بالشرو  التي تنصان علييا.  12و 11سالح ناري باستثناء الحاالت المحددة  ي المادتين  −

 . بدخوله سالح غير سالح ناري  ري ة أن تسمح األح ال الوطنية  ي الدولة العضو −

 
 
 
 

 

الذي ينص على و ،  2011با / براير   هههههه  16( الصههههههادر عن البرلمان األوروبي والمجلس، المؤرخ  182/2011نظال )االتحاد األوروبي( رقم ) 1
ية، القواعد والمبادئ العامة بشهههأن آليات الرقابة التي تمارسهههيا الدـو األعضهههاء على ممارسهههة المفوضهههية لصهههالحياتيا التنفيذية )الجريدة الرسهههم

 (. 13، ص. 28/2/2011(، L 55العدد )
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 الفصل الرابع
 األحكام الختامية

 
 15المادة 

وتضمن، على وجه األسلحة على الحدود الخارجية لالتحاد. حياثة  تكثف الدـو األعضاء تدابير الرقابة على  .1
 . 12الخصوص، أن المسا رين من بلدان أخر  ممن ينوون التوجه إلى دولة عضو أخر  يمتثلون للمادة 

 

الدـو األعضههههههههاء أو الناقل عند ريوب وسههههههههيلة من وسههههههههائل  من قبل ال يمنع هذا التوجيه تنفيذ تدابير الرقابة  .2
 المواصالت. 

 

. 2و  1لع الدـو األعضههههاء المفوضههههية على ال ريقة التي تنفذ بيا تدابير الرقابة المشههههار إلييا  ي الفقرتين    تُ  .3
 وتجمع المفوضية هذه المعلومات وتضعيا  ي متناـو الدـو األعضاء يا ة. 

 

المرتب ة باقتناء األسهههلحة وحياثتيا،   التغييراتضهههية بأح اميا الوطنية، بما  ييا  خ ر الدـو األعضهههاء المفو تُ  .4
شهههههههتر  علييا من الحد األدنى من المعايير التي يُ   ي الحاالت التي ي ون  ييا القانون الوطني أكثر صهههههههرامة  

 اعتماده. وتمرر المفوضية تل  المعلومات إلى الدـو األعضاء األخر .  

 
 16المادة 

و ق ا دـو األعضههههاء على القواعد بشههههأن العقوبات السههههارية على المخالفات التي تمس األح ال الوطنية المعتمدة  تنص ال
يذا التوجيه وتتخذ جميع التدابير الضههههههههههرورية لضههههههههههمان تنفيذها. ويجب أن تكون العقوبات المنصههههههههههوص علييا  عالة ل

 ومتناسبة ورادعة.  
 

 17المادة 
/سهههههبتمبر  14بحلـو يول  لمجلس تقرير ا لبعد بل ، تقدل المفوضهههههية للبرلمان األوروبي و ، ويل خمسهههههة أعوال 2020أيلـو

ق حيثما اقتضهههههههههى األمر مقترحات التشهههههههههريعات  ر ِ تعن ت بيق هذا التوجيه، بما يشهههههههههمل التحقق من مالءمة أح امه، و 
تصهههريح  يما يتصهههل بـو والمسهههائل المتعلقة بتنفيذ النظال فئات األسهههلحة النارية  ي الملحق األبخاصهههة المتعلقة بصهههفة 

، يال باعة الجديدةجية المرور األوروبي لسسههههههههههلحة النارية، ووسههههههههههم العالمات وا يار المترتبة على الوسههههههههههائل التكنولو 
 الثاليية األبعاد، واستخدال رمز االستجابة السريع واستخدال عالمات تحديد هوية الترددات الالسلكية. 

 
 18المادة 

تضهههههع الدـو األعضهههههاء القوانين واألنظمة واألح ال اإلدارية الضهههههرورية لاللتزال بيذا التوجيه موضهههههع التنفيذ  ي الوقت 
يهانون  1 ي موعهد ال يتجهاوث حيز النفهاب والسههههههههههههههريهان التهدابير التي ينص علييها ههذا التوجيهه لكي تهدخهل المنهاسهههههههههههههههب 
   المفوضية والدـو األعضاء األخر  بالتدابير المتخذة على الفور. . وتبلّ 1993الثاني/يناير 
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هذه التدابير، إحالة إلى هذا التوجيه أو تر قيا بموجب هذه اإلحالة عند نشهههههههههرها عندما تتبنى   ،الدـو األعضهههههههههاء وردتو 

 رسمي ا. وتنص الدـو األعضاء على المنيجيات المتبعة  ي إيراد تل  اإلحالة.  
 

 19المادة 
 ه إلى الدـو األعضاء. ا التوجيه موجَّ هذ
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 الملحق األول
 

: ألغراض هذا التوجيه، يعني ’السالح‘:    أوال 
 من التوجيه،  1أي سالح ناري حسب تعريفه  ي المادة  −

  ي التشريعات الوطنية. على الوجه المعرَّط أسلحة غير األسلحة النارية  −

 
 ف األسلحة النارية ضمن الفئات التالية: ياني ا: ألغراض هذا التوجيه، تصنَّ 

 
 األسلحة النارية المحظورة   –الفئة )أ( 

 . والقاب ات الصواريخ العس رية المتفجرة .1

 . ا ليةاألسلحة النارية  .2

 األسلحة النارية المخفاة  ي   ل أ ياء أخر .  .3

 ة ليذه الذخيرة. ذخيرة مع مقذو ات خارقة أو متفجرة أو حارقة، والمقذو ات المعدّ ال .4

ة ليذه الذخيرة، باسهتثناء حالة والمقذو ات المعدّ   المتمّددةمقذو ات ال بات بخيرة المسهدسهات والمسهدسهات الدوارة .5
 األهداط، لس خاص الذين يحق ليم استعماليا. على رماية الصة للصيد أو األسلحة المخصَّ 

 أ(. 4)7، دون اإلخالـ بالمادة آليةلت إلى أسلحة نارية نصف وِّ التي حُ ا لية األسلحة النارية  .6

 التالية: المريزي القدح بات ا لية نصف أي من األسلحة النارية  .7

  ،  ي حاـ يان:  طلقة دون إعادة تلقيم 21األسلحة النارية القصيرة التي تسمح بعطالق أكثر من  (أ)
 ل جزء ا من بل  السالح الناري؛ طلقة يش ّ  20بسعة تتجاوث  مخزن بخيرة (1)

 طلقة يتم إدخاله  يه؛  20قابل للفصل بسعة تتجاوث مخزن بخيرة أو  (2)

 طلقة دون إعادة تلقيم،  ي حاـ يان:   11التي تسمح بعطالق أكثر من األسلحة النارية ال ويلة  (ب)

 طلقات يش ل جزء ا من بل  السالح الناري؛  10بسعة تتجاوث  مخزن بخيرة (1)

 طلقات يتم إدخاله  يه؛  10قابل للفصل بسعة تتجاوث  مخزن بخيرةأو  (2)

التي و ن الكتف(  مة  ي األصهل إلطالقيا المعدّ ال ويلة )بمعنى األسهلحة النارية ة لينصهف ا األسهلحة النارية   .8
أو جياث تلسهههه وبي أو  بواسهههه ة جياث لل يّ سههههم دون  قدان وايفتيا  60يم ن تقصههههيرها إلى طـو يقل عن 

 من خالـ جياث يم ن إثالته دون استخدال أدوات.  

ر  أو طلقات أي سههههههههالح ناري  ي هذه الفئة تم تحويله إلطالق بخائر خلبية، أو مييجة أو مواد نشهههههههه ة أخ .9
 اإل ارة الضوئية أو لسالح التحية أو سالح صوتي.  

 
 األسلحة الخاضعة للتصريح  –الفئة )ب( 

 . بات التلقيم اليدوياألسلحة النارية القصيرة  .1

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

 ييا أن يحمال مع ا أكثر من يال   حجرةوال  مخزن الذخيرةيست يع  التي ال ويلة ة لياألسلحة النارية نصف ا  .4
وأكثر من يالية طلقات وأقل من اينتي عشهرة طلقة  ي  القدح المسهتدير طلقات  ي حالة األسهلحة النارية بات 

 . المريزي  القدحبات حالة األسلحة النارية 

 )أ( من الفئة )أ(. 7غير تل  الواردة ضمن البند القصيرة ة لياألسلحة النارية نصف ا   .5

 مخزن الذخيرةع  )ب( من الفئة )أ( التي ال يسههت ي7الواردة ضههمن البند ال ويلة ة لياألسههلحة النارية نصههف ا  .6
قابال  للفصهههل أو  ي الحاالت   مخزن الذخيرةر من يال  طلقات، عندما ي ون ثا أك ييا أن يحمال مع  حجرة وال

مخزن  التي ال يتسهههههههنى  ييا التأكد من أن السهههههههالح ال يم ن تحويله، باألدوات العادية، إلى سهههههههالح يسهههههههت يع  
 قات. حجرة  يه أن يحمال مع ا أكثر من يال  طلوال الذخيرة

والتي ال يزيد طوليا عن الملسههاء سههب انات بات الال ويلة ة لينصههف ا و  بات التلقيم اليدوياألسههلحة النارية  .7
 سم.  60

هذه الفئة جر  تحويله إلطالق بخائر خلبية، أو مييجة أو مواد نشهههههههه ة أخر  أو ضههههههههمن أي سههههههههالح ناري  .8
   صوتي.طلقات اإل ارة الضوئية أو لسالح التحية أو سالح 

 األوتوماتي يةة المخصهصهة لالسهتعماـ المدني والتي تشهبه األسهلحة بات ا ليات لياألسهلحة النارية نصهف ا  .9
 من الفئة )أ(.  8و 7و 6بخالط تل  الواردة ضمن البنود 

 
 األسلحة النارية واألسلحة الخاضعة لإلقرار  –الفئة )ج( 

 من الفئة )ب(.  7بخالط تل  الواردة ضمن البند بات التلقيم اليدوي األسلحة النارية ال ويلة  .1

 األسلحة النارية ال ويلة بات سب انات البنادق  ردية اإلطالق.  .2

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

 سم. 28، والتي يقل طوليا الكلي عن ستدير م قدحيبسوالت بات األسلحة النارية القصيرة  ردية اإلطالق  .4

أي سههههههههالح ناري ضههههههههمن هذه الفئة جر  تحويله إلطالق بخائر خلبية، أو مييجة أو مواد نشهههههههه ة أخر  أو  .5
 لسالح التحية أو سالح صوتي.طلقات اإل ارة الضوئية أو 

األسههههههههلحة النارية المصههههههههنفة ضههههههههمن الفئة )أ( أو )ب( أو هذه الفئة والتي جر  تع يليا و ق ا لالئحة التنفيذية  .6
 (. 2015/2403)االتحاد األوروبي( )

 14 رح  ي السههههههههههوق  ي يول والتي تُ الملسههههههههههاء سههههههههههب انات بات ال ردية اإلطالق ال ويلة األسههههههههههلحة النارية  .7
/  أو بعده.  2018سبتمبر أيلـو

 
 ال تندر  األعيان التي تتوا ق مع تعريف ’السالح الناري‘ ضمن بل  التعريف إبا يانت: يالث ا: ألغراض هذا الملحق، 

مصهههههممة للتنبيه أو اإلنذار أو إنقاب الحياة أو ببح الحيوانات أو الصهههههيد بالحربون أو لسغراض الصهههههناعية  (أ)
 ستخدل  ي الغرض المعلن عنه  قك. تُ على أن أو التقنية 
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د  ييا ضهههمن الفئات المحددة  ي الجزء الثاني وتخضهههع للقوانين رِ عتبر أسهههلحة أيرية  ي الحاالت التي ال ت  تُ  (ب)
 الوطنية. 

 
إلى حين التنسههيق  ي جميع أقاليم االتحاد، يجوث للدـو األعضههاء أن ت بق قوانينيا الوطنية على األسههلحة النارية 

 الواردة ضمن هذا الجزء. 
 

 رابع ا: ألغراض هذا الملحق: 
ا ناري ا با سهههب انة ال تتجاوث  (أ) سهههنتيمتر ا أو ال يتعد  طوله الكلي   30يعني ’السهههالح الناري القصهههير‘ سهههالح 

 سنتيمتر ا؛  60

  ؛يعني ’السالح الناري ال ويل‘ أي سالح ناري غير السالح الناري القصير  (ب)
ا ناري ا يعلييعني ’السههههههههالح الناري ا  ( )  ييا طلقة ويم نه أن ي لق  ق ي يل مرة ت ل  التلقيم آلي ا د ي‘ سههههههههالح 

  ؛واحدة على الزنادضغ ة أكثر من طلقة واحدة ب
ا ناري ا يعيد  لييعني ’السهالح الناري نصهف ا  (د) لق  ييا طلقة وال يم نه أن  ي يل مرة ت   التلقيم آلي ا ‘ سهالح 

 واحدة على الزناد.  ضغ ة ي لق سو  طلقة واحدة ب

ا ناري ا مصهههمم ا ليعاد بو التلقيم اليدوييعني ’السهههالح الناري  (ه ) بعد إطالق طلقة من مخزن أو تلقيمه  ‘ سهههالح 
 إجراء يدوي.   من خالـأس وانة 

ا ناري ا ليس له مخزن ويلقَّ  (و) م قبل يل طلقة بعدخاـ طلقة باليد يعني ’السههههههالح الناري  ردي اإلطالق‘ سههههههالح 
 مغالق السب انة.   ي التقليمإلى الحجرة أو تجويف 

 ون المقذوط ية‘ الذخيرة المخصهههههصهههههة لالسهههههتخدال العسههههه ري حيث دمدتتعني ’الذخيرة بات المقذو ات الم (ث )
 . صلبة متمددةنواة با و  امغلف  

ي المقذوط تو حيلمخصههههصههههة لالسههههتخدال العسهههه ري حيث تعني ’الذخيرة بات المقذو ات المتفجرة‘ الذخيرة ا (ح)
 حشوة تنفجر عند االرت ال. على 

وي المقذوط تحيتعني ’الذخيرة بات المقذو ات الحارقة‘ الذخيرة المخصهههههصهههههة لالسهههههتخدال العسههههه ري حيث  ( )
 عند اتصاله باليواء أو عند االرت ال. ار تشتعل  يه الن خليك ييماويعلى 
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 الملحق الثاني
 تصريح المرور األوروبي لألسلحة النارية

 
 يجب أن يتضمن التصريح البنود التالية: 

 هوية حامله.   (أ)

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

  ترة سريان التصريح.  ( )

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

 أقاليميا، الخ(.  إلى دخـو القسم لحاالت الدخـو الستخدال الدـو األعضاء األخر  )تصاريح  (ه )

 : البيانات (و)

 
أ( أو ’يخضهههع الحق  ي السهههفر إلى دولة عضهههو أخر  بسهههالح ناري واحد أو أكثر مصهههنف ضهههمن الفئة )

المسهههبقة المقابلة من الدـو العضهههو  البيانات)ب( أو ) ( الوارد بيره  ي هذا التصهههريح لواحد أو أكثر من 
 التي تجري ثيارتيا. ويجوث أن تدون هذه التصاريح على التصريح. 

 
 ضههههروري ا من أجل السههههفر مع سههههالح ناري التصههههريح المسههههبق المشههههار إليه أعاله   دّ ع  من ناحية المبدأ، ال يُ 

مصههنف ضههمن الفئة ) ( لممارسههة أعماـ الصههيد أو تمثيل المشههاهد التاريخية أو مع سههالح ناري مصههنف 
األهداط، بشههههههر  أن ي ون  ي حوثة على رماية الضههههههمن الفئة )أ( أو )ب( أو ) ( لغرض المشههههههارية  ي 

 .‘  الرحلةتصريح المرور ويست يع أن يثبت سبب المسا ر 
 

(، بأن حياثة أسههههههههههلحة نارية معينة 3)8الدـو األعضههههههههههاء األخر ، و ق ا للمادة وحيثما أبلغت دولة عضههههههههههو  
 التاليين:  البيانيناط أحد ضمصنفة ضمن الفئة )ب( أو ) ( محظورة أو تخضع للتصريح بيا، ي

 
 (‘. حديد هويتهمع السالح الناري ... )ت رحلة إلى ... )الدولة أو الدـو المعنية(حظر التُ ’
 

حصهههههـو على ( للحديد هويتهتى ... )الدولة أو الدـو المعنية( مع السهههههالح الناري ... )’تخضهههههع الرحلة إل
 تصريح‘. 

 


