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الق اررات
قرار المجلس (السياسة الخارجية واألمنية المشتركة) 38/2021
المؤرخ  15كانون الثاني/يناير 2021

بوضع نهج مشترك بشأن عناصر شهادات المستعملين النهائيين في سياق استيراد األسلحة الصغيرة واألسلحة
الخفيفة وذخائرها
إن مجلس االتحاد األوروبي
إذ يضع في اعتباره معاهدة االتحاد األوروبي ،وال سيما المادة  29منها،
وإذ يضع في اعتباره المقترح الذي قدمه الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية،
وحيث أن:
()1

المجلس يلتزم ،في اس ت تتتنتاجاته المؤرخة  16أيلول/س ت تتبتمبر  2019بش ت تتان مراجعة الموقش المش ت تتتر للمجلس
1

( ، )2008/944/CFSPبالنظر في اتخاذ قرار بش ت تتان ت ت تتهادا

المس ت تتتعملي النهائيي لتص ت تتدير األس ت تتلحة

الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها.
()2

الموقش المشت ت ت تتتر ( )2008/944/CFSPينص على أال ت منح رخص التصت ت ت تتدير إال على أست ت ت تتا

المعرفة

الموثوقت تتة والمست ت ت ت ت ت تتبقت تتة بت تالمست ت ت ت ت ت تتتعمت تتل النهت تتائي في الت تتد الوجهت تتة النهت تتائيت تتة .كمت تتا ينص الموقش المشت ت ت ت ت ت تتتر

( )2008/944/CFSPعلى أن ذلك يشتتتر بصتتفة عامة تتتهادة مستتتعمل نهائي تخضتتع للفحص الدقي أو
()3

تكال ما م أتكال اإلذن الرسمي الصادر ع الد الوجهة النهائية.
وثيقة مالئمة و/أو ً

تتركا يشت تتمل االتحاد باس ت تره بشت تتان الرقابة على المست تتتعملي النهائيي لألست تتلحة الصت تتغيرة واألست تتلحة
نهجا مشت ت ً
ً
الخفيفتة وذختائرهتا ست ت ت ت ت ت تتو يحتد م خطر تحويتل وجهتهتا ،وإيجتاد ايةتة تتيح تفتافؤ الفر وزيتادة الووت ت ت ت ت ت تتوح
الصلة.

()4

لصالح الصناعة الدفاعية وزبائنها فيما يتعل بالشرو ذا
دليل المس ت تتت ِ
خدم المحدث بش ت تتان الموقش المش ت تتتر للمجلس ( ،)2008/944/CFSPوالذي أقره المجلس في

()5

المجلس يلتزم ،في إس ت تتترات يجية االتحاد األوروبي لمناهض ت تتة األس ت تتلحة النارية واألس ت تتلحة الص ت تتغيرة واألس ت تتلحة

 16أيلول/سبتمبر  ،2019ينص على الممارسا

الفضلى في مجال تهادا

المستعملي النهائيي .

الخفيفة وذخائرها غير المشت ت ت ت ت تتروعة ،المعتمدة في  19تش ت ت ت ت ت تري الثاني/نوفمبر  ،2018بالنظر في اتخاذ قرار

 1الموقش المشتتر للمجلس ( )2008/944/CFSPالمؤرخ  8كانون األول/ديستمبر  2008بشتان تحديد القواعد المشتتركة الناةمة للرقابة على
صاد ار التفنولوجيا والمعدا

العسكرية ( 13 ،OJ L 335كانون األول/ديسمبر ،2008

.)99 .
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المستتتعملي النهائيي لصتتاد ار األستتلحة الصتتغيرة واألستتلحة الخفيفة ،مع مراعاة عمل منظمة

األم والتعاون في أوروبا في هذا الخصو

()6

()7

.

2
دوليا للتحق
قرار المجلس (السياسة الخارجية واألمنية المشتركة)  2020/979يساند إنشاء نظام معتر به ً
م إدارة األست ت ت ت ت تتلحة والذخائر ،والذي يست ت ت ت ت تتمح بالتحق م االمتثال بالمعايير الدولية المعلنة بشت ت ت ت ت تتان اإلدارة

المامونة والمضمونة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة الوطنية ومخزونا

الذخيرة وتقديم تهادا

اذلك.

االتحاد ينبغي له ،وفًقا للفقرة الثانية م المادة  )3(21م معاهدة االتحاد األوروبي ،أن يضتم االتستاب اي

مختلش مجتاال أعمتالته الختارجيتة .وفي هتذا الخصت ت ت ت ت ت تتو  ،يحي المجلس عل ًمتا ،م جملتة أمور ،بتالالئحتة
4
التنظيميتتة (الجمتتاعتتة األوروبيتتة) رقم  3428/2009والالئحتتة التنظيميتتة (االتحتتاد األوروبي) رقم 2012/258

والالئحة التنظيمية (االتحاد األوروبي)  5125/2019الصادرة ع البرلمان األوروبي والمجلس.
()8

االس ت ت تتتنتاجا

الص ت ت تتادرة ع المجلس بش ت ت تتان موقش االتحاد األوروبي حيال مكافحة االتجار غير المش ت ت تترو

باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ،في ووء مؤتمر االستعراض الثالث لتنفيذ ارنامج عمت ت ت تتل األمم المتحدة
المتعل ت ت ت ت ت ت ت ت باألستتلحة الصتتغيرة واألستتلحة الخفيفة ،الذي اعتمده المجلس في  28أيار/مايو  ،2018تدعو إلى

تعزيز تطبي تت تتهادا

المست تتتعملي النهائيي في ست تتياب الرقابة على صت تتاد ار األست تتلحة الصت تتغيرة واألست تتلحة

الخفيفة.
()9

الدول المش ت تتاركة في ارنامج عمل األمم المتحدة لمنع االتجار غير المش ت تترو باألس ت تتلحة الص ت تتغيرة واألس ت تتلحة
الخفيفة م جميع جوانبتته ومكافحته والقضاء عليه ،الذي اعتمد في  20تموز/يوليو  ،2001تلتزم بس قواني

ولوائح تنظيمية وإجراءا

إدارية مناسبة وتنفيذها لضمان الرقاا ت ت ت ت تتة الفعالت ت تتة علت ت تتى تصدير األست ت تتلحة الصغيرة

واألستتلحة الخفيفت ت ت ت ت ت ت تتة وعبورهت ت ت ت ت ت ت تتا ،بما في ذلك استتتخدام الشتتهادا

المصتتدقة الممنوحة للمستتتخدمي النهائيي

والتدااير القانونية وتدااير اإلنفاذ الفعالة.

( ) 10معاهدة تجارة األست تتلحة ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2نيست تتان/أاريل  ،2013تنص على
أنه يتعي على الدولة الطر المصت ت ت ِتدرة أن تست ت تتعى إلى منع تحويل وجهة نقل األست ت تتلحة التقليدية ع طري

2
دوليا
قرار المجلس (الس ت ت تتياس ت ت تتة الخارجية واألمنية المش ت ت تتتركة)  ،2020/979المؤرخ  7تموز/يوليو  ،2020بمس ت ت تتاندة إنش ت ت تتاء نظام معتر به ً
للتحق م إدارة األسلحة والذخائر وفًقا للمعايير الدولية المعلنة ( 8 ،OJ L 218تموز/يوليو .)1 . ،2020

 3الالئحتة التنظيميتة (الجمتاعتة األوروبيتة) رقم  2009/428المؤرختة  5أيتار/متايو  2009بشت ت ت ت ت ت تتان إنشت ت ت ت ت ت تتاء نظتام ختا
صاد ار المواد ذا

االستخدام المزدوج ونقلها والسمسرة فيها وعبورها ( 29 ،OJ L 134أيار/مايو ،2009

بتالجمتاعتة للرقتابتة على

.)1 .

 4الالئحة التنظيمية (االتحاد األوروبي)  2012/258الص ت ت ت تتادرة ع البرلمان األوروبي والمجلس والمؤرخة  14آذار/مار  2012بش ت ت ت تتان تنفيذ
المادة  10م اروتوكول األمم المتحدة لمناهض ت ت تتة ص ت ت تتنع األس ت ت تتلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار اها بص ت ت تتورة غير مش ت ت تتروعة،

المكم ل التفاقية األمم المتحدة لمناهضت ت ت ت ت ت تتة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اروتوكول األمم المتحدة بشت ت ت ت ت ت تتان األست ت ت ت ت ت تتلحة النارية) ،ومنح أذون
التصدير ،وتدا اير استيراد األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وعبورها ( 30 ،OJ L 94آذار/مار ،2012

.)1 .

 5الالئحة التنظيمية (االتحاد األوروبي)  125/2019الص ت تتادرة ع البرلمان األوروبي والمجلس والمؤرخة  16كانون الثاني/يناير  2019بش ت تتان
االتجار بس ت ت تتلع محددة يمك اس ت ت تتتخدامها في عقوبة اإلعدام أو التعذيب أو غيره م و ت ت تتروم المعاملة أو العقوبة القاس ت ت تتية أو الالإنس ت ت تتانية أو

المهينة ( 31 ،OJ L 30كانون الثاني/يناير ،2019

.)1 .
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الضتتالعة في عملية التصتتدير ،وطلب وثائ وتتتهادا

بالتصدير ،أو تدااير أخرى مناسبة ،عند االقتضاء.

ووتتمانا

إوتتافية ،وعدم اإلذن

( ) 11خطة األمم المتحدة التنمية المستدامة للعام  2030تؤكد أن مكافحة االتجار غير المشرو باألسلحة الصغيرة
واألس ت ت ت تتلحة الخفيفة و ت ت ت تترورية لتحقي العديد م أهدا
والعدالة والمؤست تس تتا

التنمية المس ت ت ت تتتدامة ،بما فيها تلك المتعلقة بالس ت ت ت تتالم

القوية ،والقض تتاء على الفقر ،والص تتحة ،والمس تتاواة اي الجنس تتي والمدن المنة .ولذلك،

تلتزم جميع الدول األعض ت ت تتاء في األمم المتحدة ،بموجب الغاية  16.4م أهدا
الخطة ،بالحد بقدر كبير م التدفقا

التنمية المس ت ت تتتدامة م هذه

غير المشروعة لألموال واألسلحة.

( ) 12األمي العام لألمم المتحدة دعا في جدول أعمال األمم المتحدة المتعل انز الس ت ت ت ت ت تتالح إلى معالجة التفديس
المفر لألسلحة التقليدية واالتجار غير المشرو اها.

تدر م مصتتادر تستريب األستتلحة الصتتغيرة واألستتلحة الخفيفة وذخائرها
( ) 13التصتتدير غير الماذون به ال يزال مصت ًا
إلى السوب غير المشروعة.
مهما في إنفاذ الرقابة الفعالة على المس تتتعملي النهائيي وتقليص
( ) 14ت تتهادا المس تتتعملي النهائيي تعد عنص ت ًا
تر ً
خطر تحويل وجهة األس تتلحة الص تتغيرة واألس تتلحة الخفيفة وذخائرها في ةرو غير مرغوم فيها .ومع ذلك،
ال تحل هذه الش ت تتهادا

محل تقييم ت ت تتامل ومس ت تتب للخطر القائم ،والذي يجري إعداده على أس ت تتا

كل حالة

على حدة التخاذ قرار بشان منح رخصة تصدير م عدمه.
قد اعتمد هذا القرار:

المادة 1

الغرض م هذا القرار تقديم المست ت ت تتاعدة على منع تحويل وجهة األست ت ت تتلحة الصت ت ت تتغيرة واألست ت ت تتلحة الخفيفة وذخائرها إلى
المستتتعملي النهائيي غير المقصتتودي أو المستتتعملي النهائيي  ،م خالل االتفاب على العناصتتر المشتتتركة لشتتهادا

المست ت ت تتتعملي النهائيي في ست ت ت تتياب تنفيذ قواعد االتحاد المشت ت ت تتتركة الناةمة للرقابة على صت ت ت تتاد ار التفنولوجيا والمعدا

العسكرية.

المادة 2

يس ت تتري هذا القرار على الص ت تتاد ار الدائمة لألس ت تتلحة الص ت تتغيرة واألس ت تتلحة الخفيفة ومكوناتها وملحقاتها وذخائرها ،على

الوجه المبي في الملح .

ألغراض هذا القرار ،تسري التعريفا

التالية:

المادة 3

( )1يعني «المست ت تتتعمل النهائي» المرست ت تل إليه النهائي ومالك الست ت تتلع المصت ت تتدرة المعروفة في وقت طلب رخصت ت تتة
التصدير ،وفًقا للشرو التعاقدية بشان المعاملة.
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( )2يعني «التصدير» مغادرة أي سلع م إقليم االتحاد الجمركي ،بما في ذلك مغادرة أي سلع تشتر تقديم إقرار
جمركي ومغتادرة الست ت ت ت ت ت تتلع بعتد تخزينهتا في منطقتة حرة في إطار المعنى الوارد في الالئحتة التنظيميتة (االتحتاد

األوروبي) رقم  2013/952الصادرة ع البرلمان األوروبي والمجلس.6
ِ
طلبا
( )3يعني «المصتدر» أي تتخص طبيعي أو اعتباري أو تتركة أتتخا مقيمة أو منشتاة في االتحاد ،وتقدم ً
للحصتول على رخصتة تصتدير أو يقدم هذا الطلب بالنيابة عنها ،وبالتحديد تتخص أو تتركة أتتخا تبرم،

في الوقت الذي يقبل فيه الطلب ،العقد مع المرست ت ت ت ت ل إليه في البلد الخر المعني وتملك الصت ت ت ت تتالحية الالزمة

لتقرر إرست ت ت تتال الست ت ت تتلع خارج إقليم االتحاد الجمركي .وفي حال عدم إارام ذلك العقد أو في حال لم يتصت ت ت تتر
صتاحب العقد لحستابه الخا  ،يعني «المص ِتد ر» الشتخص أو الفيان أو الهيةة التي تملك الصتالحية الالزمة

لتقرر إرستتال الستتلع خارج إقليم االتحاد الجمركي .وحيثما عاد المنفعة التي يرتبها ح التصتتر في الستتلع
على تت تتخص أو كيان أو هيةة مقيمة أو منشت تتاة خارج االتحاد بموجب ذلك العقد ،يعني «المصت ت ِتدر» الطر
المتعاقد المقيم أو المنشا في االتحاد.

المادة 4

يشت تتتر اإلذن الذي تمنحه دولة عضت تتو ا تصت تتدير الست تتلع على النحو المشت تتار إليه في المادة  2تت تتهادة مست تتتخدم نهائي

تخضع للفحص الدقي أو وثيقة مالئمة ،يوقعها المستعمل النهائي قبل منح ذلك اإلذن.

المادة 5

 -1تش ت تتتر الدول األعض ت تتاء العناص ت تتر األس ت تتاس ت تتية التالية بش ت تتان تحديد الهويا

التي ينبغي إدراجها في ت ت تتهادة

المستعمل النهائي المشار إليها في المادة :4
ِ
المصدر (بما فيها االسم ،والعنوان ،واالسم التجاري ،ورقم تسجيل الشركة إن وجد)؛
(أ) تفاصيل

(م) تفاص ت ت تتيل المس ت ت تتتعمل النهائي (بما فيها االس ت ت تتم ،والعنوان ،واالس ت ت تتم التجاري إن وجد ،ورقم تس ت ت تتجيل
الش ت تتركة) .وفي حال التص ت تتدير إلى ت ت تتركة خاص ت تتة تعيد ايع الس ت تتلع في س ت تتوب محلية ،تعد الش ت تتركة

عمال نهتائ ًيتا ألغراض هتذا القرار .وهتذا ال يمنع التدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء م تقييم طلبتا
مست ت ت ت ت ت تتت ً
الخاصت ت ت ت تتة بالصت ت ت ت تتاد ار إلى الباعة الوست ت ت ت تتطاء على نحو مختلش ع طلبا

الرخص

الترخيص الخاصت ت ت ت تتة

بالصاد ار إلى المستعملي النهائيي .
(ج) الد الوجهة النهائية.

متاحا.
(د) وصش السلع ،بما فيه رقم العقد أو رقم الطلبية إذا كان ً
(ه) كمية السلع المعدة للتصدير أو قيمتها ،عند االقتضاء.

(و) توقيع المستتعمل النهائي واستمه ولقبه ،واستم الستلطة الحكومية المختصتة في الد الوجهة النهائية في
حال اعتبر الدولة العضو المعنية ذلك ورورًيا.
 6الالئحة التنظيمية (االتحاد األوروبي) رقم  2013/952الص ت تتادرة ع البرلمان األوروبي والمجلس ،والمؤرخة  9تش ت تري األول/أكتوبر ،2013
بشان قانون جمار االتحاد ( 10 ،OJ L 269تشري األول/أكتوبر ،2013

.)1 .
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(ز) إصتتدار تتتهادة م الستتلطا

الحكومة المعنية ،عند االقتضتتاء ،حستتب الممارستتة الوطنية (بما فيها

التاريخ واالسم والتوقيع األصلي للمسؤول الذي يمنح اإلذن).

(ح) تاريخ إصدار تهادة المستعمل النهائي:

( )1رقم تعريف فريد أو رقم العقد المتعل بشهادة المستعمل النهائي ،عند االقتضاء.
( )2إتارة إلى المستعمل النهائي المقصود للسلع.

( ) تفاصتيل الستمستار المعني ،حستب االقتضتاء (بما فيها االستم والعنوان واالستم التجاري ،ورقم تستجيل
متاحا) ،عند االقتضاء.
الشركة إذا كان ً
 -2تشت تتتر الدول األعضت تتاء االلتزاما األست تتاست تتية التالية م جانب المست تتتعمل النهائي فيما يتعل بالست تتلع التي
تغطيها ت تتهادة المس تتتعمل النهائي المش تتار إليها في المادة  4والتي يجب إدراجها في تلك الش تتهادة ،م خالل

توقيع المستعمل النهائي عليها:

(أ) أن السلع ل تستخدم ألغراض أخرى غير االستعمال المعل ؛
(م) وأن أي إعادة تصدير للسلع:

ِ
ِ
المستورد ،تعد محظورة؛
المستورد ،أو نقل عهدة السلع داخل البلد
( )1خارج البلد
( )2أو تقتصر على قائمة البلدان المحددة في تهادة المستعمل النهائي ،أو أن أي نقل لعهدة
الست ت ت تتلع داخل البلد المست ت ت ت ِ
تتورد ،ينحصت ت ت تتر في قائمة أو فةة الفيانا
المستعمل النهائي؛

المحددة في تت ت ت تتهادة

( )3أو خارج البلد المس ت ت تتتورِد ،أو نقل عهدة الس ت ت تتلع داخل البلد المس ت ت تتتورِد ،يجب أن يخض ت ت تتع
لموافقة خطية مس تتبقة م قبل س تتلطا الدولة العض تتو المص ت ِتدرة .ويجوز لدولة عض تتو أن
تقرر نقل صالحية إصدار هذه الموافقة إلى السلطا

ِ
المستورد.
المختصة في البلد

المادة 6
يجوز للدول األعضاء أن تشتر إدراج العناصر االختيارية التالية في تهادة المستعمل النهائي المشار إليها في المادة

:4

(أ) التزام المس تتتعمل النهائي بإاالغ الدولة العض تتو المص ت ِتد رة في حال فقدان أو ست ترقة الس تتلع التي تغطيها ت تتهادة
المستعمل النهائي؛

(م) التزام المستتعمل النهائي اتاكيد استتالم الستلع التي تغطيها تتهادة المستتعمل النهائي ،بما في ذلك كميتها على
وجه الدقة.

(ج) التزام المستتتعمل النهائي بالستتماح بإجراء التحق في الموقع بعد الشتتح للستتلع المصتتدرة م قبل ممثلي ع
ِ
المصد رة ،بما في ذلك تفاصيل ترتيبا زيا ار التحق .
الدولة العضو
(د) وتمانا

م المستتعمل النهائي تثبت قدرته على اإلدارة المامونة والمضتمونة لألستلحة والذخيرة ،بما في ذلك

قدرته على اإلدارة المامونة والمضمونة للمخزونا

(ه) التزام المستعمل النهائي بإيقا

التي تخزن السلع فيها.

تشغيل فائض المعدا

العسكرية ،بما في ذلك:
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( )1التزام «جديد» اتدمير السلع القديمة التي ستستبدل بالسلع المستوردة؛
( )2و/أو التزام «اتدمير» األسلحة المستوردة بعد إيقا

تحتفظ الدول األعضت ت تتاء بست ت تتجال

تت ت تتهادا

والممارسة الوطنية.

تشغيلها.

المادة 7

المست ت تتتعملي النهائيي الصت ت تتادرة المشت ت تتار إليها في المادة  4وفًقا للقانون

المادة 8
تتحق الدول األعض تتاء ،إذا أر ذلك و تترورًيا ،م أص تتالة التوقيع على ت تتهادة المس تتتعمل النهائي ،وم قدرة الطر
ِ
الموقع على إاداء االلتزاما بالنيابة ع المست ت ت تتتعمل النهائي ،عند االقتضت ت ت تتاء .وفي حال الشت ت ت تتك في أصت ت ت تتالة تت ت ت تتهادة
المس تتتعمل النهائي ،يجوز للدول األعض تتاء أن تتحق منها باي وس تتيلة وفًقا للممارس تتة الوطنية .وفي حال عدم إمكانية
التحق م تهادة المستعمل النهائي ،ال تصدر الدولة العضو الرخصة.
المادة 9

تزوير أو مخالفة في تت ت ت تتهادة المست ت ت تتتعمل النهائي ،تتبادل هذه المعلوما
ًا
إذا وجد دولة عضت ت ت تتو غ ًش ت ت ت تا أو
األعضتتاء األخرى عبر النظام اإللفتروني التابع للفري العامل المعني بصتتاد ار األستتلحة التقليدية ( ،)COARMمع
مراعاة االعتبا ار الوطنية ذا

مع الدول

العالقة.

تتبادل الدول األعضاء عيناتها م نماذج تهادا

المادة 10

المستعملي النهائيي  ،في حال توفرها ،مع الدول األعضاء األخرى

عبر النظام اإللفتروني التابع للفري العامل المعني بصاد ار األسلحة التقليدية (.)COARM
المادة 11

يدخل هذا القرار حيز النفاذ في  31كانون األول/ديسمبر .2021
ح ِرر في اروكسل 15 ،كانون الثاني/يناير .2021
ع المجلس
الرئيس

إي .اي .زاكاريا
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الملح
يست ت تتري هذا القرار على الفةا

التالية م المعدا

العست ت تتكرية ،طالما كانت هذه الفةا

و( ،)ML2و( )ML3و( )ML4م الالئحة العسكرية المشتركة لالتحاد األوروبي.

تندرج وت ت تتم الفةا

(،)ML1

دوليا بش ت تتان األس ت تتلحة الص ت تتغيرة واألس ت تتلحة الخفيفة ويجوز أن
وال تس ت تتتب هذه الفةا أي تعريف مس ت تتتقبلي متف عليه ً
دوليا بشتان األستلحة الصتغيرة
تخضتع للمزيد م التووتيح ،وتجوز مراجعتها في وتوء أي تعريف مستتقبلي متف عليه ً

واألسلحة الخفيفة.
فةا

المعدا

العسكرية التي يسري عليها هذا القرار:

(أ) األسلحة الصغيرة:

 -البنادب الهجومية،

خصيصا لالستخدام العسكري،
 البنادب نصش اللية والبنادب القصيرة المصممةً
خصيصا لالستخدام العسكري،
 المسدسا الدوارة والمسدسا الذاتية التلقيم المصممةً
 الرتاتا -الرتاتا

اللية الخفيفة،

نصش اللية ،بما فيها المسدسا

اللية؛

(م) األسلحة الخفيفة:
 -الرتاتا

الثقيلة،

 المدافع ،ومدافع هاويتزر ومدافع الهاون التي يقل عيارها ع  100ملم،القناال اليدوية،

 -قاذفا

 البنادب عديمة االرتداد، الص ت ت تواريخ التي يحملها أفراد أو أطقم وتطل م الفتش وغيرها م المنظوماللدبابا

األفراد؛

(ج) المكونا

(د) الملحقا

و(م)؛

ومنظوما

الدفا الجوي التي تطل المقذوفا  ،بما فيها منظوما

الصت ت تتاروخية المضت ت تتادة

الدفا الجوي التي يحملها

الواردة في النقا (أ) و(م)؛

خصيصا للمعدا
المصممة
ً
صتا للمعدا
(كالمناةير الليلية ،وكاتما الصتتو  ،وغيرها) المصتتممة خصتتي ً

(ه) الذخيرة المصممة إلطالقها باستخدام المعدا

الواردة في النقا (أ) و(م).

____________________

الواردة في النقا (أ)

