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 بشأZ $لذخائر $لعنقوc8ة2008حالة $تفاقdة 

  éNلةéN 83لة على 2تفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة! منçا 112 2نضمت é é2قعت î 2013ولïو31حتى تاîRخ          
ً بكافة بنوN 2التفاقïة (dرr ملتزمة قانونا

 2نضمت 2ثنتاR+é ÜبعوéN Üلة قامت باستخدÇ2 2لذخائر 2لعنقوîNة é+/é 2نتاجçا é+/é 2ستïرåN2ا é+/é تخزîنçا .لى
ê8 مر8 +خرRا: 2لمحظوd2لنشا äذå في d22النخر Çبعد Çمن ثم تلتزé !ةï2التفاق)

 Çمن +غسطس عا ~éذ في 2ألïز 2لتنفïة حïخو~ 2التفاقN عد2010منذî ث لمïًا ملزمًا! حïلéN صبحت قانونًا+ !  
 بمقدRé 2لدé~ 2لتوقïع علçïا! بل 2النضماÇ .لçïا بدالً من Pلك. éمنذ Pلك 2لحïن 2نضمت لالتفاقïة +Rبعة åé ~éNي:

 Çل عاî2 في 2لتاسع من +برRé2013+ند Çتوباجو" عاé N2دïنîتر"é لندîT2سوé 2Nناîجرé !)2011

! قامت سبع éN~ موقّعã بالتصدîق على 2التفاقïة! منçم éNلتïن تم 2ستخدÇ2 2لذخائر 2لعنقوîNة2012منذ +غسطس   
éرïى 2لبå ãنîلة قامت بتخزéNé !(v22لعرé Nتشا) ماçïف)

 تبقى 2تفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة 2لوثïقة 2لدéلïة 2لوحïد8 حو~ 2لذخائر 2لعنقوîNة! بعد فشل 2تفاقïة 2ألسلحة 2لتقلïدîة 
 Çة على2011عاîدïة 2ألسلحة 2لتقلïلم تعمل 2تفاقé .ةîNنظم 2ألسلحة 2لعنقوî دîتوكو~ جدéفي 2لتوصل لبر  

 Çة في عاîNمن 22012لذخائر 2لعنقو ~é2لنصف 2أل é+ )2013

W$الستخد$

 لم تكن åناz تقاîRر +é مز2عم مؤكد8 حو~ 2ستخدÇ2 جدîد للذخائر 2لعنقوîNة من قِبل +éN íلة dرé+ r موقّعة منذ
2008(تبني 2التفاقïة في ماîو   

  2éلنصف 2ألé~ من22012ستخدمت 2لدéلة غïر 2لموقّعة سوîRا 2لذخائر 2لعنقوîNة بكثافة في 2لنصف 2لثاني من 
  éNلة 2ستخدÇ2 سوîRا110! مما تسبب في حدé< .صابا: عدîد8 في 2لمدنïïن. éقد +2Nنت +كثر من 2013

 للذخائر 2لعنقوîNة! بما فçïا عشر2: 2لدé~ من 2لدé~ خاBR 2التفاقïة
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Ç2خر عاé+ ة فيîNة 2لذخائر 2لعنقوï2تفاق ãتحرم Fقد 2ستخدمت سال (ماRبو) Rانماïة بمï2لقو2: 2لحكوم Üقد تكو 
2012 Çة عاî2بدé 2013ة فيîNر8 عنقوïخP Ç2ر مؤكد8 حو~ 2ستخدïر غîRتقا zناå نما كانتïب !  

. éلم2011. كما 2ستخدمت لïبïا éتاîالند 2لذخائر 2لعنقوîNة في 22012é 2013لسوÜ2N خال~ عامي   
 تنضم +í من åذä 2لدé~ لالتفاقïة بشأÜ 2لذخائر 2لعنقوîNة

36 من 2لقو2: 2لمسلحة 2لحكومïة على 2ألقل في 2لعالم باستخدÇ2 2لذخائر 2لعنقوîNة +ثناء 2لصر2عا: في 20قامت   
(éNلة R+éبعة +قالïم متناjT علçïا منذ نçاîة 2لحر4 2لعالمïة 2لثانïة

$النتا1

( نوj من 2لذخائر 2لعنقوîNةéN 200لة بتطوîر +é 2ستحد2< +كثر من 34قامت 

 2نضمت ستة عشر من 2لدé~ 2لمنتجة 2لسابقة للذخائر 2لعنقوîNة لالتفاقïة بشأÜ 2لذخائر 2لعنقوîNة! 2éلتي بموجبçا
(تتوقف عن +í .نتاB مستقبلي! كما توقفت éNلة 2ألRجنتïن غïر 2لموقّعة على 2التفاقïة عن 2إلنتاî+ Bضًا

 2ستمز: سبعة عشر éNلة! +غلبçا في *سïا Ré+éبا! في .نتاB 2لذخائر 2لعنقوîNة +é 2حتفظت بحق 2الحتفاg بإنتاجçا
 في 2لمستقبل. éلم îُعرr عن  åؤالء 2لمنتجïن 2ستخد2مçم للذخائر 2لعنقوîNة! فïما عد2 .سر2ئïل éRéسïا

ãïكî2المر äا: 2لمتحدî2لوالé)

$لنقل

  نوعًا من 2لذخائر 2لعنقوîNةéN 50لة قامت فïما سبق بنقل +كثر من 15حدN مرصد 2لقنابل 2لعنقوãîN على 2ألقل 
  éNلة +خرê على 2ألقل! ستة من åذä 2لدå ~éم 2آلd+ ~éN Üرr2 في 2التفاقïة بشأÜ 2لذخائر60.لى 

(2لعنقوîNة

 قامت ثال< éN~ على 2ألقل  ممن لم îنضمو2 التفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة بإصد2é+ R2مر بوقف 2لتصدîر åéي:
(سنغافوé 8Rسلوفاكïا 2éلوالîا: 2لمتحد8

 من 2لمحتمل +Ü 2لذخائر 2لعنقوîNة 2لمصرîة 2éلرéسïة 2لتي 2ستخدمتçا سوîRا تم نقلçا في 2لماضي éلïس +ثناء
(2لصرj2 2لحالي

$لتخزcن

  éNلة بتخزîنî91قدR مرصد 2لقنابل 2لعنقوãîN +نã قبل بدء 2لجçوN 2لعالمïة لتحرîم 2لذخائر 2لعنقوîNة! قامت 
(2لمالïîن من 2لذخائر 2لعنقوîNة 2éلتي تحتوí على +كثر من ملïاR من 2لذخائر 2لصغïر8

  d+ ~éNرé r2موقّعïن علىéN 24لة مخزéنا: من 2لذخائر 2لعنقوîNة! من بïنçا 72في 2لوقت 2لحالي! تمتلك 
(2التفاقïة

  ملïوP Üخïر1.448 من 2لدé~ 2ألdرr2 بتخزîن +كثر من 28بشكل +جمالي! éقبل +îة نشاdا: تدمïرîة! قامت 



( ملïوP Üخïر8 صغïر177.18عنقوîNة تشمل 

تدمdر $لمخز`نا+

 ملïوP Üخïر8 عنقوîNة éN 1.03éلة من éN~ 2ألdرr2 بتدمïر 22بموجب 2تفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة! قامت 
% من 2لذخائر 2لفرعïة 2لمعلن69% من 2لذخائر 2لعنقوîNة 71é ملïوP Üخïر8 صغïرåé .8ذî 2مثل تدمïر 122.0  

r2رd2أل ~éبو2سطة 2لد Üéا كمخزçعن)

 Çر ما2012خال~ عاï2لمملكة 2لمتحد8 بتدمé اïطالî2é اïلمان+é فرنساé zRتشمل 2لدنما r2رd+ ~éN قامت تسع ,  
 ã173,973.جمالé ةîNر8 عنقوïخP 27 Çفي عاé .8رïر8 صغïخP Üوï10! قامت 2011 ملr2رd+ ~éN  

( ملïوP Üخïر8 صغïرP 17.68خïر8 عنقوîNة 107.000éبتدمïر ما îزîد عن 

  ملïوP ÜخïرP 25.88خïر8 عنقوîNة 191,543é! +كملت åولند2 تدمïر مخزéنçا 2لذí كاî Üبلغ 2012في 
% من مخزéنçا 2لكلي من 2لذخائرN !95مر: 2لمملكة 2لمتحد8 2013 ماVR 31صغïرé .8حتى   
é ةîNر2848لعنقوïمن 2لذخائر 2لصغ %)

éNلة 2لتي تمتلك Pخائر عنقوîNة بإكما~ 2لتدمïر خال~ 2لموعد 2لنçائي218لتزمت 2لدé~ 2ألdرr2 2لتي îبلغ عدåNا   
كما 2شاR 2لمخزّنوÜ 2ألساسïوÜ +نçم سïقوموÜ بإكما~2لمحدN بو2سطة 2التفاقïة åéو ثماني سنو2:.   

 Çة عاîاç2لمملكة 2لمتحد8 بنé zRم 2لدنماçمنé !ائيçقبل 2لموعد 2لن Ç2ر 2عوïد22013لتدمî2لسوé اïطالî2é  
é )2015+لمانïا 2éلïاباÜ في 2014في   

Gالحتفا$

 +علنت غالبïة 2لدé~ 2ألdرr2 في بïانا: Rسمãï +نçا لن تحتفظ بأîة Pخائر عنقوîNة ألغر2` 2لتدîRب 2éلبحث
(كما åو متاF لçا بو2سطة 2التفاقïة

 تحتفظ ثالثة عشرéN 8لة من 2لدé~ 2ألdرé+ r2 +علنت عن نïتçا 2الحتفاg بذخائر عنقوîNة P é+/éخائر صغïر8
 ألغر2` 2لتدîRب 2éلبحث åéي: 2ستر2لïا éبلجïكا éجمçوîRة 2لتشïك 2éلدنماé zRفرنسا é+لمانïا

(î2éطالïا åéولندé 2بïر2é éسبانïا 2éلسوîد éسوîسر2é 2لمملكة 2لمتحد8

 Ç2012في عاRا لالختباçة 2لتي تحتفظ بîNر8 2لفرïمن 2لذخائر 2لصغ ãر ما تمتلكïقامت 2لمملكة 2لمتحد8 بتدم !  
 é+علنت +نã "ال توجد لدîنا خطط فوîRة المتال2é zالحتفاg بالذخائر 2لصغïر2é 8الحتفاg 2لمسموF بçا!

(éلكن تحتفظ بالحق في 2لقïاÇ بذلك

 من بïن 2لدé~ 2ألdرr2 2لذîن +علنو2 2الحتفاg بالذخائر 2لعنقوãîN في تقاîRر 2لشفافïة 2لخاصة بçا! كانت åولند2
 Ç2لبحث عا é+ بîRر8 ألغر2` 2لتدïخائر صغP é+ ةîNخائر عنقوP ةî+ لكçل 2لتي لم تستå 2012(فقط  

$لتلو.
  éNلة على 2ألقل éثال< مناdق +خرê للتلو< بمخلفا: 2لذخائر 2لعنقوîNة! 2éلتي تشمل 2لذخائر26تعرضت 

 2لصغïر8 غïر 2لمنفجرé .8قامت 2ثنتي عشرéN 8لة منçا بالتصدîق على 2التفاقïة بشأÜ 2لذخائر 2لعنقوîNة



  سنوé !:2تتضمن åذä 2لدé~! الé Véلبناåé Üما +كبر éNلتïن10حïث تلتزÇ بتنظïف +Rضçا خال~ 
(متأثرتïن

  +نçا خالïة من تلو< 2لذخائر 2لعنقوîNة 2لناتجة عن غزé 2لوالîا: 2لمتحد8 عا2012Ç+علنت جرîنا2N في سبتمبر 
)1983

 تمت .ضافة 2لصوما~ .لى الئحة 2لدé~ 2لتي تعرضت للتلو< من مخلفا: 2لذخائر 2لعنقوîNة بعدما تم 2لعثوR علي
.P1977–1978خائر صغïر8 على 2لحدNé مع +ثïوبïا 2لتي îُعتقد +î Üرجع تاîRخçا .لى حرé+ 4جاîNن   

äق في محافظة صعدdبعة مناR+ ة فيîNمخلفا: 2لذخائر 2لعنقو Nجوé دïمن بعد تأكïكما تمت .ضافة 2ل 
(على 2لحدNé مع 2لمملكة 2لسعوîNة 2لعربïة

 تعد كامبوîNا éفïïتناÇ 2لدéلتاÜ غïر 2لموقعتاÜ متأثرتاÜ بشكل كبïر بمخلفا: 2لذخائر 2لعنقوîNة! كما åو 2لحا~ في
(منطقة  ناجوRني-كا2RباJ 2لمتناjT علçïا

  éNلة +خرê على كماتة صغïر8 من 2لتلو< 2لمتخلف من 2الستخدÇ2 2لسابق للذخائرå13ناz 2حتما~ الحتو2ء 
(2لعنقوîNة

$لتط_dر
 Çر +كثر من 2012في عاï2لة مخلفا: من 59,171! تم تدمT. ةïر منفجر8 +ثناء عملïر8 غïر8 صغïخP 78كم  

( éNلة éمنطقتïن *خرتïن11مربع تقرîبًا عبر 

 Çر 2لمنفجر8 عاïر8 غï2لة مخلفا: 2لذخائر 2لصغT. :اïن بعملïموقعé r2رd+ ~éN ي:2012قامت ثمانيåé  
Üلبناé Véالé v22لعرé ةïd2موقرîة 2لكونغو 2لدîRوçجمé اï2تéكرé رسكç2لé 2لبوسنةé Üفغانستا+ 

Üلبناé Vé2لة 2لمخلفا: في الT. :اïتمت +غلب عملé .اïتانîRموé)

J2باRكا-ÜR2لة 2لمخلفا: باإلضافة .لى ناجوTر موقّعة بإïغ ~éN يåé منï2لé Çتناïïفé اïصربé اîNقامت كامبو 
(2éلصحر2ء 2لغربïة

 åéناz جçوN حثïثة ساîRة لتحسïن كفاءd2 8الv 2أل2Rضي 2éإلنتاجïة من خال~ تبني تطوîر 2لمعاïîر 
 2لدéلïة لإلجر2ء2: 2لمتعلقة باأللغاé Çتطوîر منçجïا: .2Tلة مخلفا: جدîدé .8تركز åذä 2لمنçجïا:
 بشكل +كبر على تطïçر مناdق 2لمعاzR 2لمستند8 على 2لدلïل! كما +نçا مخصصة بشكل +فضل

(للتحدîا: 2لخاصة بالتلو< من 2لذخائر 2لعنقوîNة

 

$لمصابdن

  من 2لدéN +-,* 12~éلة, 31, تم 2إلبالn عن 2لمصابïن جر2ء 2لذخائر 2لعنقوîNة في î 2013ولïو 31 حتى 
٠أ')ى *,$(/ &"ث2ألdرR+é r2بعة موقّعïن على 2تفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة, باإلضافة .لى 

  .صابة جر2ء 2لذخائر 2لعنقوîNة حو~ 2لعالم! éلكن17,959! تم 2لتأكد من éجوN 2012حتى نçاîة  
254,000ًلمؤشر 2ألفضل لمصابي 2لذخائر 2لعنقوå ãîNو 2لذî íقدR عدN 2لمصابïن بحو2لي  ( مصابا



%). éكاÜ معظم 2لمصابïن Pكو94Rعند تسجïل 2لحالة! çgر +Ü 2لمدنïïن îشكلوÜ غالبïة 2لمصابïن (  
(%)40%)! بنسبة كبïر8 كانت من 2ألdفا~ (82بنسبة (   

 Çد 2012في عاî190! تم تحدÇن في عاïقم من 2لمصابR و +كبرå é !ةîNصابة من 2لذخائر 2لعنقو.  
(2éحد منذ Nخو~ 2التفاقïة حïز 2لتنفïذ  

 
 Çمن 2إلصابا: عا Nا من +كبر عدîRعن 2012عانت سو nث تم 2إلبالïجة165! حïد8 نتîصابة جد.  

(2لçجما: بالذخائر 2لعنقوîNة

 
  .صابة جدîد258بناءً على 2لبïانا: 2لمتوفر8؛ 2لغïر 2لمكتملة بشكل مفزj في غالبïة 2لدé~؛ تم تأكïد 

 Çة في عاîN2012فقط من مخلفا: 2لذخائر 2لعنقوVéال) r2رd2أل ~éن من 2لدïلتéN لك فيP Üكاé ؛  
 éلبناé !(Üخمس éN~ غïر موقّعة (كامبوîNا éصربïا 2éلسوé Ü2NسوîRا éفïïتناÇ)! باإلضافة .لى

J2باRني-كاRناجو)  

مساعد( $لضحاcا

 éضعت 2تفاقïة 2لذخائر 2لعنقوîNة +على 2لمعاïîر لمساعد8 2لضحاîا في 2لقانوÜ 2إلنساني 2لدéلي؛ بحلو~
 Çا2012عاîNة (كمبوîNا 2لذخائر 2لعنقوîما معظم ضحاçîلد Üن 2للتاïر 2لموقعتïن غïلتéفحتى 2لد !  

ãïا 2التفاقçر 2لتي +نشأتïîبقًا لمعاd اç2تNوçبلغتا عن مج+ (Çتناïïفé)

 
! îحïا 2آلÜ غالبïة ضحاîا 2لذخائر 2لعنقوîNة في d+ ~éNرr2 في2013بتصدîق 2لعرv2 في ماîو    

(2التفاقïة! حïث +نçم ملزموÜ قانونïًا بضماÜ توفïر 2لمساعد8 2لكافïة لçؤالء 2لضحاîا

 
 قامت كل 2لدé~ 2ألdرr2 2لتي îوجد بçا ضحاîا 2لذخائر 2لعنقوîNة بتقدîم بعض خدما: مساعد8 

 2لضحاîا! كما عملت تقرîبًا كل 2لدé~ 2ألdرd r2بقًا لإلجر2ء2: 2ألéلãï محد8N 2لزمن لخطة مساعد8
(2لضحاîا في    2التفاقïة

 
 r2رd2أل ~éد من 2لدîولة 2لحصو~ على 2لخدما: في 2لعدçفي س Vاïنا: قابلة للقïر: تحسçg 

Nا: 2العتماîة تحدçل مو2جg على 2ستد2مة 2لخدما: في gد للحفاçا بذلت +قصى جç2لتي في معظمé 
(على 2لتموîل 2لدéلي éفقر 2لمناJ 2القتصاíN 2لعالمي  

Zاdلمساعد( $لد`ل$` Z`لتعا$

 تخصص 2لدé~ 2لمانحة جزء صغïر للغاîة من مشرéعاتçا 2لممولة كنشاdا: متعلقة بالذخائر 2لعنقوîNة فقط. 
 Çفي عاé2012 ãîNمرصد 2لقنابل 2لعنقو Nبرنامج 2ألمم 2لمتحد188! حدé بيRé2أل Nلة! باإلضافة .لى 2التحاéN  

  ملïوéN ÜالR +مرîكي لدعم 2لنشاdا: 2لمتعلقة بإ2Tلة مخلفا: 2لذخائر 2لعنقوîNة éمساعد270.28النمائي قدمو2 
( éNلة éمنطقتïن *خرتïن ملوثتïن بمخلفا: 2لذخائر 2لعنقوîNة212لضحاîا  éترïîéج 2التفاقãï في 

  2éلمنطقتïن 2آلخرتïن 2لذîن تلقو2 تموîالً متأثرîن +îضًا باأللغاÇ 2الRضé ãïتلقو2 تموîال12ًجمïع 2لدé~ 2لـ  
ãïضR2ال Çللتخلص من 2أللغا)

 Üلبناé Vé2ً (54تلقت الRالéN Üوïة خال~  77 ملîN2لمتعلق بالذخائر 2لعنقو réل 2لمعرî2012(%) من 2لتمو



$لتشرcع $لوEني `$لشفافdة

 :R2لمجر22+صدé ماالïغو2تé اïا 2ستر2لçمن Üكاé !ةïق 2التفاقïلتطب ً   éNلة من 2لدé~ 2ألdرr2 تشرîعًا déنïا
 Çسر2 عاîسوé دî2لسوé 2ساموé2012 من ~éن في 2لنصف 2ألîختنشتاïلé !)2013  

  éNلة من 2لدé~ 2ألdرr2 منخرïdن في عملïة صïاغة +é 2لتفكïر في +é تبني تشرîع déني!å33ناz على 2ألقل 
( éNلة من 2لدé~ 2ألdرr2!على 2ألقل! +نçا ترê قو2نïنçا 2لحالïة كافïة لتطبïق 2التفاق19ãïكما +علنت 

ã2لضعبف äNفة لبنوïة"  2لضعîNر8 2لعنقوïبقو8 من قبل "تحالف 2لذخ ãïذ 2التفاقïني لتنفdًا 2لوïع 2ستر2لîتشر Nتم 2نتقا 
 2لتي تسمح بنقل éتخزîن 2لذخائر 2لعنقوîNة 2الجنبã! باإلضافة .لى 2لسماF للقو2: 2الستر2لïة بمساعد8

(غïر 2لموقعïن في 2ستخدÇ2 2لذخائر 2لعنقوîNة

 ما 2Tلت كند2 (2لموقّعة) في dوR 2صدR2 2لتشرîع 2لوdني لالتفاقé !ãïقد تم 2نتقاN مسو8N 2لتشرîع بقو8 بو2سطة 
Ç22الستخدé ãا: 2لمشتركïا 2لملتبسة حو~ 2لعملçن بسبب  لغتîخر+é ãîNتحالف 2لذخائر 2لعنقو)

 
% من70 من 2التفاقïة! 2éلتي تمثل éN 7لة بإRسا~ تقرîر مقïاV 2لشفافïة كما åو مطلو4 في 2لما8N 58قامت    

r2رd2أل ~é2لد)

$لمساعد( في $ألعماS $لمحظو;(

 توجد بعد 2آل2Rء 2لمتفاéتة حو~ حظر 2لمساعد8 في 2ألعما~ 2لمحظو8R! خاصة +ثناء 2لعملïا: 2لعسكرîة
  éNلة على239لمشتركة مع éNلة لïست dرفًا قد تكوÜ ما 2Tلت تستخدÇ 2لذخائر 2لعنقوîNة . é قد عبر: 

 2ألقل من 2لدé~ 2ألdر2é r2لموقعïن على 2التفاقïة عن çî+Rم 2لذî íقو~! +نã حتى +ثناء 2لعملïا:
äRى محظوçف jفي عمل ممنو äمتعمد é+ äNمساعد8 مقصو í2 Ü2لمشتركة! فا)  

 +علنت 2لدé~ 2الdرr؛ 2ستر2لïا 2éلïاباåé Üولند2é 2لمملكة 2لمتحدN 8عمçم للر+í 2لمخالف 2لذî íقو~ +Ü حظر
 8Nفي 2لما N8 2لموجوRبموجب خصائص 2لعالقا: مع21لمساعد8 في 2ألعما~ 2لمحظو äTéمكن تجاî  

 8N8 في 2لماN2لموجو r2رdر 2الïلغé221لد

 تقوÇ 2لدéلة 2لموقعة كند2 2آلÜ بصïاغة تشرîع déني îحتوí على شر2é déسعة حو~ 2لعالقا: مع 2لدé~ غïر
ãï2التفاق FéRé \ضد نصو ãîNا تحالف 2لذخائر 2لعنقوåعتبرî 2لتيé r2رd2ال)

 
$لتخزcن $ألجنبي `$لنقل

  éNلة على 2ألقل من éN~ 2ألdر2é r2لموقعïن +Ü 2التفاقïة تحظر كالً من 2لقïاÇ بنقل 2لذخائر 2لعنقوîNة34قالت 
 بو2سطة éNلة لïست dرفًا عبر +2Rضي 2لدéلة 2لطرé rتخزîن 2لذخائر 2لعنقوîNة بو2سطة éNلة لïست

ً على +éN `Rلة dرr في 2التفاقïة (dرفا

 +كد: 2لدé~ 2ألdرr2 !2ستر2لïا 2éلïاباåé Üولند2é 2لبرتغا~ 2éلمملكة 2لمتحدÜ+ !8 2لنقل 2éلتخزîن 2ألجنبي غïر
(محظوÜ2R في 2التفاقïة



 
(+كد: 2لنرîéج 2éلمملكة 2لمتحد8 !2لدéلتاÜ 2لطرفتاÜ+ !Ü 2لوالîا: 2لمتحد2T+ 8لة 2لذخائر 2لعنقوîNة من +2Rضçïم 

 توضح برقïا: 8R2Té 2لخاRجïة 2ألمرîكïة 2لتي سربçا موقع îéكïلïكس +Ü 2لوالîا: 2لمتحد8 قامت بتخزîن Réبما
 مستمر8 في تخزîن 2لذخائر 2لعنقوîNة في عدN من 2لد2é ~éلتي تشمل éNالً +dر2فًا مثل +فغانستاé Ü+لمانïا

(î.éطالïا 2éلïابا2é Üسبانïا باإلضافة .لى éN~ غïر 2لموقعة مثل .سر2ئïل éقطر Réبما 2لكوîت

سحب $الستثما;$+

~é2لد äذå تشملé :حîة بشكل صرîNفي 2لذخائر 2لعنقو R2الستثما ãïتحظر ف ً  +صدR: تسع d+ ~éNرr2 تشرîعا
é )2013لïختنشتاîن åéولندé 2سوîسر2 عاÇ 2012سامو2 في 

( +نçا ستحظر 2الستثماR في .نتاB 2لذخائر 2لعنقوîNة2013+علنت 2لدنماzR في ماîو 

 
  éNلة على 2ألقل من 2لدé~ 2ألdر2é r2لدé~ 2لموقعة على 2التفاقïة éجçة 2لنظر 2لتي تقو~ بأ24Ü+علنت 

(2الستثماR في .نتاB 2لذخائر 2لعنقوîNة åو شكل من +شكا~ 2لمساعد8 2لمحظو8R بموجب 2التفاقïة

 
 عبر: 2لدé~ 2ألdرr2 +لمانïا 2éلïابا2é Üلسوîد عن éجçة نظر معاكسة تقو~ بأÜ 2التفاقïة ال تحظر 2الستثماR في

(.نتاB 2لذخائر 2لعنقوîNة

 
  éNلة على 2ألقل من 2لدé~ 2ألdر2é r2لدé~ 2لموقعة باتخاP .جر2ء2: إلîقا17rقامت 2لمؤسسا: 2لمالïة في 

ãï2الجتماع ãï2لمسئول éP Rز 2الستثماîتعزé ةîN2لذخائر 2لعنقو Bفي .نتا R2الستثما)  


