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 تحذير 

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى   على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السالح )مكتب األمم المتحدة لشؤون ن
 ، الواليات المتحدة األمريكية NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

 لصالح مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

  مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة   مخاطرتُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعة و

تشريد  أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و 
التي يتم رصدها على   بلد.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من   الذخائر أحد أعنف االنفجارات  التفجيرات العرضية في مستودع  وتمثل 

 اإلطالق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جز األجهزة المتفجرة المرتجلة.

الحكومية.  المتحدة وضع   1القوات  األمم  العامة من  الجمعية  المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت  المزدوجة  للتهديدات  مبادئ  وإدراًكا منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم االنتهاء من وضعها في  .2 لمالئمةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة ا

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
أُ  التقليدية بشكٍل آمن وفعّال. الوقت نفسه،  المعارف  وفي  المقابل المعني بإدارة  المنبر  المعززة بوصفه  المتحدة للضمانات  نشئ برنامج األمم 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم  تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيًضا أن تعمل الكيانات التابعة لألمم المتحدة با
من اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية األطفال إلى نزع السالح، ومن تقليل الجريمة إلى   -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية. 

دات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق  مجلًدا تنص على إرشا  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمة ويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة.

للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   ارد المتاحة. مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والمو كما يمكن 
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

سنوات على األقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس  
وتُجرى المراجعة بواسطة مجلس   إلدارة مخزون الذخائر، وإلدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

الُمعززة ) لبرنامج األمم المتحدة للضمانات  تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق  (  SaferGuardاالستعراض التقني  والذي يضم خبراء 
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.

يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا في خطته لنزع السالح،  انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم االحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة    2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 
العامة   للمتطلبات  الذخيرة شرحاً  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  األحيان  –تقّدم هذه  بها في بعض  الموصى  اإللزاميّة    – وللمتطلبات 

على األفراد، على منشآت المتفجرات    فعلياً تشّكل معظم مواقع االنفجار المحتملة خطراً   الجة المتفجرات.لتصميم المباني الُمعّدة لتخزين أو مع
المجاورة. المباني  الفعّالة من   األخرى، وعلى غيرها من  االستفادة  يساهم في  أساسي  أمر  المباني هو  تلك  مواقع  إّن تصميم وتشييد وتحديد 

 4 (.QDsالمسافات المحسوبة للكميّة )

للنتائج المحتملة ألي انفجار قد يحدث وللتأثيرات التابعة له على   المبنى حيث  تقّدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وصفاً 
امالً  سوف تصف هذه المبادئ أيضاً األسباب التي تجعل من التصميم الصحيح للمبنى ع توجد تلك المتفجرات والمباني األخرى المجاورة له.

 مخفّفاً من تلك التأثيرات وتقّدم األوصاف والرسوم التخطيطيّة الموجزة لبعض المباني النموذجية لتخزين الذخيرة. 

 

 

 



IATG 01.10:2021(E) 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
1 

 الذخيرة دليل المبادئ التوجيهية التقنية بشأن  

 النطاق  1

( وهيكلها، ويحدد المبادئ التوجيهية الستخدامها على النحو المناسب، إذا  IATGيحدد هذا الدليل دور المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة )
 ت الذخيرة التقليدية. كان مالئماً، من قبل الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية والمنظمات المشاركة في تخطيط وتنفيذ عمليات إدارة مخزونا

 المراجع المعيارية 2

ال   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع  وتستعمل الطبعة األخيرة   تستعمل إال الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة. 

ط  يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع اإلعالميّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تسرد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى ترتب 
  ذخيرة.بمحتويات هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية لل

 المصطلحات والتعاريف  3

"اتفاق  تصميم وأسلوب المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ويمكن تعريفها بأنها:  3تتبع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بصورة أساسية  
وجيهية، أو تعريفات السمات  موثق يحتوي على المواصفات التقنية أو المعايير األخرى التي يتم استخدامها بشكل متسق في صورة مبادئ ت

 لضمان سالمة وفعالية وكفاءة عمليات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية ومالءمتها مع الغرض منها". 

الواردة في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن    المصطلحات والتعريفات واالختصارات بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، تنطبق  
 . 01.40الذخيرة 

الكلمات "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن األحكام وفقاً   في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 الستخدامها في معايير األيزو. 

a) لوثيقة والتي ال يجوز االنحراف  : وتستخدم لإلشارة إلى المتطلبات التي يجب اتّباعها بصرامة للتوافق مع ا تدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتماالت موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم لإلشارة :تشير "يجب" إلى توصية
إمكانية  اآلخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "ال ينبغي"( يتم استنكار  

 معينة، أو مسارا للعمل ولكن دون حظره.

c) وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.  :تدل "يجوز" على اإلذن 

d)  وتستخدم للتعبير عن اإلمكانية والقدرة، سواًء كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  :تشير "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 مخزونات الذخيرة التقليديةإدارة  4

يشير مصطلح "إدارة المخزونات" إلى اإلجراءات واألنشطة المتعلقة بسالمة وأمن الحصر والتخزين والنقل والمناولة والتصرف في الذخيرة  
والمجتمعات من األحداث المتفجرة  تتمثل أهداف إدارة مخزون الذخيرة التقليدية في تقليل وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها األفراد   التقليدية. 

 غير المخطط لها وخطر التحويل إلى األسواق غير المشروعة وكذلك ضمان االستخدام األمثل للموارد الشحيحة. 

 تتضمن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية ست مجموعات تكميلية من األنشطة: 

a)  .تخزين الذخيرة 

b)   وصيانة وإصالح الذخيرة. 4معالجة 

 

المطلوبة في أن المصطلحات والتعريفات واالختصارات غير واردة في المرفقات بكل مبدأ توجيهي تقني  يتمثل التغيير الرئيسي عن محتويات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  3
ترد جميع المصطلحات والتعريفات واالختصارات في المبادئ التوجيهية التقنية   بشأن الذخيرة حيث أن ذلك يجعل منها متكررة بصورة واسعة وغير ضرورية لالستخدام الميداني.

 مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات.  01.40يرة بشأن الذخ 
 تشمل التفتيش والمراقبة واإلثبات. 4
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c) حصر الذخيرة . 

d) .نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها  

e)  أمن مخزونات الذخيرة، و 

f)  .واو( نقل الذخيرة 

وزيع  ال بد من تنفيذ عدد من األنشطة التمكينية األخرى لدعم هذه المكونات الست لعملية إدارة المخزونات، وتشمل: تقييم وتخطيط المخاطر، وت
تنمية وإدارة المهارات اإلنسانية، وإدارة الجودة، واختيار واستخدام المعدات التي تتسم بالفعالية    الموارد، وإدارة المعلومات، والتدريب على

  والمالءمة واألمان.

 الغرض من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  5

( وطنية عن  SOPsغيل قياسية )تم تصميم المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لمساعدة الدول على وضع معايير وطنية وإجراءات تش
   طريق وضع إطار لإلشارة، يمكن استخدامه، أو تكييفه لالستخدام، في صورة معيار وطني.

االضطالع ببعض أو  5في مواقف معينة وفي أوقات معينة قد يكون من الضروري والمالئم لألمم المتحدة، أو لهيئة دولية أخرى معترف بها،  
وفي مثل تلك الحاالت، ستتعامل األمم المتحدة مع كل من المبادئ   ض أو كل الوظائف، المسندة إلى الهيئات الوطنية. كل المسؤوليات، وتنفيذ بع 

     التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على أنها المعايير الوطنية الفعلية. 

 تعد المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في حد ذاتها  ال المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ليست هي نفسها إجراءات التشغيل القياسية.
ويجب إدراج    –إجراءات تشغيل قياسية، فهي ال تحدد الطريقة التفصيلية التي تقوم الدول من خاللها بتحقيق متطلبات إدارة المخزونات التقليدية  

 لممارسات على الصعيدين الوطني والمحلي.ذلك في إجراءات التشغيل القياسية والقواعد والتعليمات ومدونات قواعد ا

عن  تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لتحسين سالمة وأمن وكفاءة إدارة مخزون الذخيرة التقليدية عن طريق تقديم التوجيه، و
وتقدم المبادئ التوجيهية التقنية   6طريق وضع المبادئ و، في بعض الحاالت، عن طريق اإلشارة إلى متطلبات ومواصفات دولية متصلة أخرى. 

ة  بشأن الذخيرة إطاراً لإلشارة، يشجع الهيئات الوطنية المسئولة عن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على تحقيق وإظهار مستويات للسالم
علم المتفجرات السليم والمقبول، وتوصي بنظام  وتقدم المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لغة مشتركة، وتقوم على   واألمن تتسم بالفعالية. 

 متكامل إلدارة المخاطر والجودة، وتسمح بتحسين مستمر ومتكامل في السالمة واألمن بما يتماشى مع الموارد المتاحة.

وال تحظى   خيرة التقليدية. تم وضع هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة الهيئات الوطنية في وضع العمليات واإلجراءات القومية إلدارة مخزونات الذ 
مبادئ  هذه المبادئ بمكانة قانونية إال عند اعتمادها من قبل إحدى الهيئات الوطنية بوصفها معايير وطنية، أو عند تحديد واحدة أو أكثر من ال

   التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في أي عقد أو وثيقة قانونية أخرى، )مثل بروتوكول اتفاق أو خطاب اتفاق(.

 المبادئ التوجيهية 6

   تتم صياغة عمليتي إعداد وتطبيق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة عن طريق أربعة مبادئ توجيهية:

a)  .حق الحكومات الوطنية في تطبيق المعايير الوطنية على مخزونها الوطني 

b) لمرغوبة )مثالً، المجتمعات المدنية المحلية والعاملين  الحاجة إلى حماية أولئك األكثر عرضة للمخاطر نتيجة لحوادث االنفجار غير ا
  في المتفجرات(.

c) المتطلب الخاص ببناء القدرة الوطنية على وضع وتأكيد وتطبيق المعايير المالئمة إلدارة المخزون، و  

d) .الحاجة إلى المحافظة على االتساق وااللتزام باألعراف والمعاهدات واالتفاقيات الدولية األخرى  

 

 خالل، على سبيل المثال، عمليات حفظ السالم في المناطق المتصارعة التي ال توجد بها مراقبة فعالة. 5
واالتفاقيات الدولية ومقاييس المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس الخ التي تمت الموافقة عليها بالفعل    في هذه الحالة، تشير المتطلبات والمواصفات الدولية إلى تلك المعاهدات والقوانين6

 من قبل الدول المشاركة. 
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 سؤوليات والواجبات الوطنية  الم 6.1

وينبغي تولية هذه المسؤولية بصورة طبيعية   ستقع المسؤولية األساسية إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على الحكومة المحتفظة بالذخيرة.
المنوطة بتنظيم وإدارة وتنسيق عملية إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. الهيئات  الهيئة الوطنية المسؤولية عن وضع  وسوف تتحمل   إلحدى 

كما تتحمل في النهاية الهيئة الوطنية المسؤولية عن كافة مراحل عمليات   الشروط الوطنية والمحلية التي تمكن من فعالية إدارة الذخيرة التقليدية.
 مات الوطنية. إدارة المخزون في ظل حدودها الوطنية، وتشمل وضع المعايير وإجراءات التشغيل القياسية والتعلي

( بالقوات/بالشرطة  المساهمة  البلدان  الوطنية إلدارة  T/PCCsيجب على  اللوائح  مع  إلى جنب  الموحدة، جنبًا  التشغيل  إجراءات  ( وتطوير 
ت التشغيل  وتؤدي إجراءا المخزون، من أجل اإلدارة السليمة لمخزونات الذخيرة المتاحة داخل وحداتها الوطنية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

 القياسية إلى ضرورة استخدام إجراءات التشغيل القياسية الوطنية ومتطلبات األمم المتحدة للسالمة والشروط المحلية في الدول المضيفة. 

 سالمة المتفجرات  6.2

تفجيرات   الذخائر.  يشكل تكديس الذخيرة التقليدية مخاطر كامنة على المجتمعات المحلية تتمثل في خطر حوادث االنفجار في مناطق تخزين
  1979دولة ومنطقة على األقل بين    106حادثة في    623منطقة تخزين الذخيرة واسعة االنتشار وشائعة بشكل متزايد؛ تم تسجيل أكثر من  

لمعيشة  وغالبا ما تؤدي هذه الحوادث إلى عدد كبير من الضحايا والدمار على نطاق واسع للبنية التحتية وانقطاع سبل ا.72019  وديسمبر  
  8لمجتمعات بأكملها. 

ملة  من أجل معالجة هذه المخاطر بطريقة فعالة تتسم بالكفاءة، تحتوي المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على عملية إدارة مخاطر متكا
 مصممة لتقليل المخاطر بشكل تدريجي والتخفيف من حدتها مع توفر المزيد من الموارد. 

 بناء القدرات  6.3

التي لديها قدرة وطنية محدودة على سالمة وفعالية إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، ينبغي أن يكون تنمية القدرة الوطنية هو السبيل   في الدول 
وتنمية القدرة هي العملية التي يقوم األفراد والمؤسسات والمجتمعات عن طريقها )بشكل فردي أو   إلى سالمة وأمن المخزون على المدى البعيد.

  9ماعي( بتنفيذ الوظائف وحل المشاكل ووضع وتحقيق األهداف. ج

كما تدور حول قدرة   على الصعيد الوطني تتسم القدرة المحلية بقدرة ورغبة الدولة في وضع سياسة وتوجيه واضح بشأن إدارة المخزونات.
ويشمل ذلك اإلمكانيات التقنية لصياغة   مخزونات الذخيرة التقليدية.الدولة على تخطيط وتنسيق وإدارة ودعم برنامج لسالمة وأمن وفعالية إدارة  

 وتطبيق معايير وطنية متعلقة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

ة  وفعالي  قد ال تتمكن الدول النامية، التي قد تكون لديها موارد مالية وتقنية محدودة، من التحقيق المبدئي للحد األدنى من معيار سالمة وكفاءة
 ويمكن لألمم المتحدة أن تقوم بمبادرات لتعبئة الموارد بهدف دعم تلك الدول.  10إدارة مخزونات الذخيرة.  

 المبادئ التوجيهية والتوجيهات الدولية األخرى واألنظمة   6.4

المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بشكل يمكنها من التوافق مع التوجيهات الدولية   األخرى وااللتزام باألنظمة واالتفاقيات  تمت صياغة 
وتتمثل أعراف   وتوجد بالفعل أعراف خاصة بموقع العمل وسالمة الموقع، باإلضافة إلى حماية البيئة، على الصعيد الدولي. والمعاهدات الدولية.

  "المستوى أألعلى" الرئيسية فيما يلي:

a) ( من خالل منظمة العمل الدوليةILOللسالمة في موقع ا ) .لعمل 

b) ( تقدم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسISO 51( التوجيه بشأن إدارة المخاطر )توجيه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم.)  

c)  سلسلة( تطبيق نظم إدارة الجودةISO 9001:2015 و ،)  

d) ( نظم إدارة البيئةISO 14001:2015.)  

اءات الخاصة بتصنيف ونقل الذخيرة التقليدية؛ وتنطبق هذه اإلجراءات أيضاً على إدارة  تصف البروتوكوالت واألعراف الدولية األخرى اإلجر
 . مخزونات الذخيرة التقليدية ويشار إليها باسم المراجع المعيارية في اإلصدارات ذات الصلة في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة 

 

7( الذخائر  مواقع  في  متوقعة  غير  انفجارات  بيانات  قاعدة  الصغيرة  األسلحة  UEMS  .)-and-www.smallarmssurvey.org/weaponsمسح 
 sites.html-munitions-at-explosions-markets/stockpiles/unplanned 
 المصدر السابق.  .1979-2019ضحية في المتوسط سنويًا خالل  737تم تسجيل أكثر من  8
برنام  9 اإلنمائي  تعريف  المتحدة  األمم  www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-في    UNDPج 

primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf. undp-a-evelopmentd-development/capacity 
 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر IATG 01.20انظر   المستوى األول. 10

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp
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من مجموعة متنوعة من المصادر من قبل منظمات دولية ومنظمات إقليمية وحكومات  تمت صياغة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  
وكانت تلك المصادر رئيسية في صياغة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة وتم إرجاع اإلقرار الخاص باالستخدام   وطنية وأفراد آخرين.

وقد تم استخدام معلومات أخرى كأساس للمحتوى في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية   المباشر في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.
ويحوي المرفق جيم قائمة بالمصادر األكثر استخداماً، ونزجي الشكر لهذه المنظمات على ما قدمته من إسهامات من خالل اإلتاحة   بشأن الذخيرة.
 العامة لوثائقها. 

 ( RRPL) مستويات عمليات الحد من المخاطر  6.5

التقنية بشأن الذخيرة ) التوجيهية  المبادئ  المختلفة الالزمة لسالمة وكفاءة وفعالية إدارة  IATGفي سلسلة  المهام واألنشطة  النظر إلى  (، يتم 
دليل    01.20( )المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة  RRPLالمخزونات على أنها تعادل أحد المستويات الثالثة لعمليات الحد من المخاطر )

يشار إلى تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية بشأن   .(مستويات عمليات الحد من المخاطر
 التي تعتمد على الحد من المخاطر أو التخفيف الذي تحققه كل مهمة أو نشاط.   3المستوى  أو    2المستوى  أو    1المستوى  الذخيرة على أنها إما  

ى  ينبغي أن يكون الهدف األساسي لمنظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على عمليات إدارة المخزونات في المستو
بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة وتدريجية   لحد من المخاطر بصورة بالغة. األول من عمليات الحد من المخاطر كحد أدنى، والتي تشير إلى ا

 على الهيكل األساسي والعمليات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية الموظفين وتوفر المزيد من الموارد. 

 (IATGإطار المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ) 7

نوعية إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، التي تم تقسيمها أيضاً إلى مبادئ توجيهية فردية تتناول أنشطة   تم تقسيم المبادئ التوجيهية إلى جوانب
 معينة في ذلك الجانب: 

 الجانب النوعي السلسلة 

 مدخل ومبادئ إدارة الذخيرة  1

 إدارة المخاطر  2

 حصر الذخيرة  3

 الميدانية والمؤقتة(مرافق )تخزين( المتفجرات )الحاالت   4

 مرافق )تخزين( المتفجرات )الهيكل األساسي والمعدات(  5

 مرافق )تخزين( المتفجرات )العمليات(  6

 مراقبة الذخيرة  7

 نقل الذخيرة  8

 أمن الذخيرة 9

 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة وتدميرها 10

 حوادث الذخيرة واإلبالغ والتحقيق  11

 الذخيرة في الوحدات الصغيرة تخزين  12

 
 الجوانب النوعية للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  :1جدول 

 
 

 يحوي المرفق دال اإلطار التفصيلي للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة. 

الفردية إلى مستويات ذات درجة تصاعدية   التوجيهات  المبادئ   للشمولية.متى كان ذلك مالئماً، سيتم تقسيم  وسوف يتضمن المستوى األول 
وسوف تفصل المستويات الالحقة اإلجراءات المستمرة   التوجيهية التي تقدم أسرع الطرق لتطبيق المبادئ األساسية لسالمة وأمن إدارة الذخيرة.

  ن المخاطر بصورة مستمرة.التي يمكن اتخاذها لتحسين إدارة المخزونات في الجانب موضوع البحث وتؤدي بذلك إلى الحد م

متى كان ذلك مالئماً، سيعرض كل مستوى اإلحصائيات التي تشير إلى درجة الحد من المخاطر المحتمل تحقيقها عن طريق تطبيق توجيهات  
IATG   .للتنفيذ.  التالية نهجية التقييم النوعي أو  وستتم إضافة م وسيتم استخدام األشكال التقنية والبيانية لدعم التوجيهات، متى كان ذلك قابالً 

 ( إلى التوجيهات، متى كان ذلك ممكناً، لتقدير مستوى الحد من المخاطر الذي يمكن تحقيقه من خالل االلتزام بالتوجيهات.QRAالكمي للمخاطر )

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 8

ISO  ينتج عن عملها معايير وأدلة طوعية تم اعتمادها   لمعايير.هيئة وطنية ل  160هي منظمة دولية غير حكومية مستقلة مع عضوية أكثر من
كما تتعامل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس مع النطاق الكامل لألنشطة اإلنسانية وهناك   من قبل العديد من البلدان كجزء من إطارها التنظيمي.

توجد قائمة بمعايير األيزو وأدلة في كتالوج   لذخيرة التقليدية.مقياس ذو صلة ببعض هذه المهام والعمليات التي تساهم في إدارة مخزونات ا
 ics.html-by-catalogue/browse-www.iso.org/standards.األيزو على 

http://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
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زاهة والحيادية، وتتمتع بعالقة عمل خاصة مع منظمات دولية تشمل األمم المتحدة،  تتمتع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسمعة دولية تتسم بالن
وقد تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بحيث تتوافق مع معايير وتوجيهات المنظمة   ومع منظمات إقليمية تشمل االتحاد األوربي.

ولغة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس إلى بعض المزايا الهامة من بينها اتساق التصميم  ويؤدي اعتماد أسلوب   الدولية لتوحيد المقاييس األيزو.
  واستخدام مصطلحات معترف بها على الصعيد العالمي ومستوى قبول أكبر من قبل المنظمات الدولية والوطنية واإلقليمية المعتادة على سلسلة 

   لمقاييس. معايير األيزو وتوجيهات المنظمة الدولية لتوحيد ا

ادئ التوجيهية  كما يؤدي اعتماد أسلوب ولغة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس إلى توافق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة مع المعايير والمب
 التكميلية األخرى، وتشمل: 

a) (( المعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجIDDRS( ،).www.unddr.org/iddrs 

b) ( المعايير الدولية لمكافحة األلغامIMAS( )www.mineactionstandards.org ؛ و) 

c) ( خالصة وافية معيارية لتنفيذ عمليات تحديد األسلحة الصغيرةMOSAIC) ).www.un.org/disarmament/mosaic 

 إدارة الجودة والمخاطر  9

لدولية  تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بما يتفق مع التوصيات والعمليات الواردة في نظم إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة ا
( ونظم إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )توجيه  119001:2008لمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  لتوحيد المقاييس )ا

وتحتوي أغلب المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على عناصر هذه النظم، مما يجعل المبادئ  1251 .(المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم  
ومع ذلك، ال بد أن تقوم الهيئات الوطنية بوضع نظم إدارة   تقنية بشأن الذخيرة في حد ذاتها نظاماً متكامالً إلدارة المخاطر والجودة.التوجيهية ال 

 المخاطر والجودة الخاصة بها بشأن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

على دليل الستخدام إدارة المخاطر في المبادئ    ئ إدارة المخاطر" "مدخل إلى مباد  02:10يحتوي المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة رقم  
  التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.

 المتطلبات القانونية  10

ة، أو عند  ال تحظى المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بمكانة قانونية إال عند اعتمادها من قبل إحدى الهيئات الوطنية بوصفها معايير وطني
 حدة أو أكثر من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في أي عقد أو وثيقة قانونية أخرى، )مثل بروتوكول اتفاق أو خطاب اتفاق(.تحديد وا

ينبغي أن توضح صيغة كل عقد أو اتفاق تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على كل من المشاريع المقترحة، وينبغي أن تعكس  
   وطنية والمحلية؛ على سبيل المثال الموقف المحلي وسلطة الحكومة واإلرادة السياسية والموارد المتاحة.الظروف ال

 المراجعة المستمرة للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  11

التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ال  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. هذا لضمان أن المبادئ  
وال يحول ذلك دون إجراء تعديالت جوهرية خالل تلك الفترة ألسباب تتعلق بسالمة أو كفاءة   تزال ذات صلة ودقيقة وقابلة للتحقيق ومناسبة. 

  التنفيذ.

 

 

   .2015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .المتطلبات –نظم إدارة الجودة )ه( 9001:2015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 11
  .2014المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية إلدراجها صمن المعايير –أوجه السالمة  2014 :51دليل األيزو  12

http://www.unddr.org/iddrs
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.un.org/disarmament/mosaic
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 الملحق أ  
 المراجع  
 )المعياريّة( 

a) IATG 01.40 ريفات واالختصاراتمسرد المصطلحات والتع. UNODA؛ 

b)  ؛2014 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .مبادئ توجيهية إلدراجها صمن المعايير –أوجه السالمة  51دليل األيزو 

c)  و 13؛2015األيزو.  .المتطلبات -أنظمة إدارة النوعية   9001األيزو 

d)  142015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .مبادئ توجيهية –أنظمة اإلدارة البيئية )ه( 14001األيزو.  
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 الملحق ب 
 المعلوماتية 
 المصادر

بشأن    تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على مادة المصادر األساسية والفرعية التي تم استخدامها في وضع سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية
 الذخيرة: 

إدارة شؤون نزع السالح التابعة لألمم المتحدة   رة واألسلحة الخفيفة والذخيرة والمتفجرات.األسلحة الصغي  –ألف( الدليل المتعلق بالتدمير   •
(UNDDA.) 2001؛ 

• AAP-6  مسرد منظمة حلف شمال األطلسي للمصطلحات والتعريفات( 2019)طبعة. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO؛) 

• AOP-38   الخاصة والتعريفات  المصطلحات  للخدمة مسرد  الصلة  ذات  والمنتجات  والمتفجرات  الذخائر  ومالئمة  )الطبعة  بأمان   .
  ؛ 2009يونيو/حزيران  (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .الخامسة(

• AOP-48  .)الثانية اختبار  –المتفجرات   )الطبعة  باستخدام  الثبات  اختبار  ومتطلبات  إجراءات  النتروسليولوز،  على  القائمة   الدوافع 
 ؛2008أكتوبر/تشرين األول  (.NSO؛ مكتب التقييس التابع لحلف الناتو )استنفاذ المثبت 

• AOP-62  .)إرشادات عامة حول مراقبة الذخائر أثناء الخدمة )الطبعة أ، اإلصدار األول. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO.) 
 . 2017شباط/فبراير  

• AOP-63  .)التقييس التابع لحلف   .إجراءات المراقبة أثناء الخدمة ألخذ عينات الذخائر واختبارها )الطبعة أ، اإلصدار األول مكتب 
 . 2017شباط/فبراير  (.NSOالناتو )

• AOP-64  .)الذخائر للمواد النشطة )الطبعة أ، اإلصدار األول الخدمة لرصد حالة  أثناء  التابع لح  .المراقبة  لف الناتو  مكتب التقييس 
(NSO.)  2017شباط/فبراير . 

• AOP-4518  .)مكتب التقييس   .التخلص اآلمن من الذخائر ومبادئ التصميم ومتطلباته وتقييمات السالمة )الطبعة أ، اإلصدار األول
 ؛2018مايو/آيار   (.NSOالتابع لحلف الناتو )

• AASTP-1  اإلصدار ب،  الطبعة  لتخزين  ،  1،  الناتو  والمتفجراتإرشادات  العسكرية  الناتو   .الذخيرة  لحلف  التابع  التقييس  مكتب 
(NSO.)  2015ديسمبر/كانون أول.  

دليل  (، اإلصدار األول، التغيير الثالث، AASPT-3منشورات حلف شمال األطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور األول( ) •
آب/أغسطس   (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .والمتفجرات العسكرية  حلف شمال األطلسي لمبادئ السالمة لتخزين الذخيرة

  ؛ 2009

• AASTP-4  تحليل مخاطر سالمة المتفجرات،  4، التغيير  1، الطبعة. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO.)   سبتمبر / أيلول
  توزيع مقيد(؛  2)مالحظة: الجزء   .2016

• AASTP-5 3، النسخة 1، اإلصدار، ( المبادئ التوجيهية لمنظمة حلف شمال األطلسيNATO  بشأن تخزين وصيانة ونقل الذخيرة )
  ؛ 2016يونيو/حزيران  (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .في المهام أو العمليات المنشورة

 .2013 ، معاهدة تجارة األسلحة •

المتفجرة ومقاالت المعايير   • ،  50اإلخبارية    SAFEX، في نشرة  HSQ Ltdدنيس كالرك:  المهنية الوطنية.تقييم الناس ضد المواد 
 ؛2014الربع الثالث، 

الخفيفة • بتنفيذ إعالن نيروبي وبروتوكول نيروبي بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة  المتعلقة  التوجيهية ألفضل الممارسات   .المبادئ 
RESCA.  ؛2005يونيو   21 – 20المعتمدة 

 .مواصفات السياجات المكافحة للدخالء والمصنوعة من سالسل مترابطة أو ِشباك ملحومة السياجات.،  BS 1722-10:2006المعيار   •
 . 2006تشرين الثاني/نوفمبر  المملكة المتحدة. المعهد البريطاني للمقاييس.
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• BS 4449:2005  المملكة   المعهد البريطاني للمقاييس. .مواصفات قضبان الصلب الكربوني لتعزيز األسمنت،  2:2009]ه[ + التعديل
  المتحدة؛ 

اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن استخدامها في صنعها   •
 ؛2017 )اتفاقية كينشاسا(. وإصالحها وتركيبها

 2014التخلص من الذخائر المتفجرة، أكتوبر ، معايير كفاءة  09.30بروتوكول االختبار والتقييم  •

الخاص بالصراعات: • المال  اقتناء األسلحة في الحروب األهليّة" رأس  الدوليّة،  دور  الدراسات  نيكوالس مارش، وجهات نظر حول   .
 ؛2007 ، 8المجلّد 

يونيو/حزيران    03ل فيلنيوس بتاريخ  تم تعديلها وفقا لبروتوكو .1980مايو    09 (.COTIFاتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد ) •
 ؛1999

 15؛1998اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي،  •

المنظمة الدولية للطيران   )الطبعة الرابعة(. النقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق   •
 ؛2011نوفمبر/تشرين الثاني    17 (.ICAOالمدني )

 .تفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة •
ECOWAS. 2006؛ 

يناير/كانون الثاني   .ISBN 2-8288-0092X الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة. أ توجيه معلوماتي.  – الذخيرة التقليدية الفائضة   •
 ؛2008

• EN 12320:2012 ،  المملكة   المعهد البريطاني للمقاييس.المتطلبات ووسائل االختبار. -األقفال المحمولة وتجهيزاتها  – معّدات البناء
 المتحدة؛

• ESA NOS KR1   (1البحث والتصميم والتطوير )الدور الرئيسي. ( هيئة وضع معايير المملكة المتحدةSSB  للمتفجرات والذخائر )
 ؛2006فبراير/شباط  ومهن البحث.

•  ( بًرا  الخطرة  للبضائع  الدولي  النقل  بخصوص  األوروبية  (،  2و   1)المجلد    ADR 2019)  ،ECE/TRANS/275االتفاقية 
 ؛2018نوفمبر/تشرين الثاني 

األوروبي   • االتحاد  مجلس  النفايات بشأن    EC/2000/76توجيه  )2000ديسمبر    04،  حرق  الالئحة  بموجب  المعدل   ،EC  رقم  )
 . 2008ديسمبر   11المؤرخة  1137/2008

 ؛2008نوفمبر/تشرين الثاني  19، النفايات بشأن  EC/2008/98توجيه مجلس االتحاد األوروبي   •

 ؛1983 أمستردام. .W E Baker et al. Elsevier. (ISBN 0 444 42094 0) .أخطار وتقييم المتفجرات •

الدراسة   إتش آندرز. (.227 - 207)في استهداف الذخيرة: تمهيدي، ص   بعد المسار الفتاك: تحديد مصدر الذخيرة غير المشروعة. •
 ؛2006 االستقصائية لألسلحة الصغيرة.

 ISBN 978 66 7728غريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) الشحنات السريّة لألسلحة".تحديد وتعطيل تسليم  األسلحة، الطائرات والسفن: •
069 7.) SEESAC.   ؛2007آب/أغسطس 

 ;2008 ، 2008منظمة األمن والتعاون في أوروبا  .6/08القرار رقم   دليل أفضل الممارسات بشأن األسلحة التقليدية. •

 ؛2019 )الطبعة الحادية والستون(. (IATAلنقل الجوي الدولي ) ( المعمول بها لدى اتحاد ا DGRنظم البضائع الخطرة )  •

( بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص  ICAOوتقوم المنظمة الدولية للطيران المدني ) •
 (؛9284)مستند  .كذلك من بين أشياء أخرى على تصنيف البضائع الخطرة وتحتوي على قائمة بها

 

 .المعروفة أيضا باسم اتفاقية "أوسبار"  15
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اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة واالتجار بها بطريقة غير   •
 ؛OAS. 1997منظمة الدول األمريكية  (.OAS( التي تعتمدها منظمة البلدان األمريكية )CIFTAمشروعة )

 ؛1974 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) نقل البضائع الخطرة. –  7، الفصل األرواح في البحار )سوالس(االتفاقية الدولية لسالمة   •

 ؛2014 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) (.14 –37)التعديل  .IMDGالمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة  •

 ؛2009 (.UNMASمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام )دائرة األ .(IMASالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام ) •

 ؛CASAاإلجراء المنسق بشأن األسلحة الصغيرة   (.MOSAICموجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرة )  •

، الربع األول،  44اإلخبارية    SAFEX، في نشرة  HSQ Ltdدنيس كالرك:  مقدمة في المواد والمواد المتفجرة المعايير المهنية الوطنية. •
  ؛ 2013

 ؛2014 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية إلدراجها صمن المعايير –أوجه السالمة   2014 :51دليل األيزو  •

 ؛األيزو.إجراءات أخذ العينات للفحص حسب الخواصالسلسلة ]ه[    2859معيار األيزو  •

 ؛2003 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.توضيح مبسّط لتسليح األسمنت.  –د  رسومات التشيي]ه[، 3766:2003األيزو  •

 األيزو؛ .إجراءات أخذ العينات للفحص حسب المتغيراتالسلسلة ]ه[    3951معيار األيزو  •

• ISO 4220: 1983 (E)   الغازي النهاية  طريقة القياس بالمعايرة مع مؤشر أو كشف نقطة    -تحديد مؤشر تلوث الهواء بالحمض 
 ؛1983 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. الجهدية ن. 

 ؛2006 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب الخواص]ه[ 8422:2006معيار األيزو  •

بالنسبة المئوية )االنحراف عن   خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب المتغيرات لعدم المطابقة]ه[ 8423:2008معيار األيزو  •
 ؛2008 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  المقياس المعروف(.

دليل اختيار نظام أخذ عينات مقبول، الخطة أو البرنامج الخاص بفحص المواد المنفصلة  السلسلة ]ه[    8550معيار األيزو/تقرير تقني   •
 ؛األيزو  .في الحصص

 ؛2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .المتطلبات –نظم إدارة الجودة )ه( 9001:2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس •

• ISO 9612: 2009  ؛2009 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.الطريقة الهندسية. -تقدير التعرض للضوضاء المهنية   -الصوتيات 

المنظمة الدولية لتوحيد   .9001:2000توجيه بشأن التقنيات اإلحصائية لمعيار األيزو  ]ه[  10017:2003معيار األيزو/تقرير تقني   •
 ؛2003 المقاييس.

للبيانات  ]ه[  11453:1996معيار األيزو   • المنظمة الدولية  االختبارات والفواصل الزمنية للثقة المتعلقة بالنسب.  –التفسير اإلحصائي 
 ؛2006 لتوحيد المقاييس.

 ؛األيزو .(APP) إجراءات قبول أخذ العينات القائمة على مبدأ توزيع األولويات]سلسلة ه[  13448معيار األيزو  •

 ؛2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية –أنظمة اإلدارة البيئية )ه(  14001:2015األيزو  •

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. واألنظمة وتقنيات الدعم. المبادئ التوجيهية العامة بشأن المبادئ    – نظم اإلدارة البيئية    14004األيزو   •
2016 

إجراءات تقييم وقبول أخذ العينات للفحص حسب الخواص في عدد من المواد غير المطابقة لكل مليون  ]ه[  14560:2004معيار األيزو   •
 ؛2004 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مادة

• ISO 15630-1 [E]  األيزو؛ .الصلبطرق اختبار قضبان 

 ؛األيزو .التفسير اإلحصائي للبياناتالسلسة ]هـ[  16269معيار األيزو  •
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برامج أخذ العينات التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط القبول حسب الخواص لمراقبة  ]ه[  18414:2006معيار األيزو   •
 ؛2006 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .نوعية المنتجات

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .دليل لتطبيق الطرق اإلحصائية على النوعية والمعايرة]ه[  18532:2009معيار األيزو/تقرير تقني   •
 ؛  2009

إجراءات أخذ العينة التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط    –خطط النوعية لقبول المنتجات  ]ه[  21247:2005معيار األيزو   •
 ؛2005األيزو  .راقبة المختلطةالقبول والم

 ؛2007األيزو  .باألسمنت، المجموعة الخاصة ISO 22965:2007راجع  •

)  2الجزء    DSA03.OMEيوفر   • والمتفجرات  والذخائر  الذخائر  ومعالجة  اآلمن  البريطانية. (.OMEالتخزين  الدفاع   وزارة 
  .:2020نوفمبر/تشرين الثاني 

  ؛ 1972ديسمبر/كانون األول   29، ناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري ال •

  (؛ 2006، )المعدل  1996بروتوكول لندن المكمل التفاقية لندن المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى،   •

 مواصفات االختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكّونات المباني، النقاط الحصينة والسياجات األمنيّة.  .  1175معيار منع فقدان العتاد   •
 ؛2007أيار/مايو  24المملكة المتحدة. ( العالميّة.BREمؤسسة أبحاث البناء )  .6العدد 

 (.OASمنظمة الدول األمريكية ) ُمحدَّثة.  -ومكوناتها والذخيرة  اللوائح النموذجية لمراقبة الحركة الدولية لألسلحة النارية وأجزائها   •
 ؛2006

 2004بروتوكول نيروبي لمنع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ومراقبتها والحد منها في منطقة البحيرات الكبرى والقرن األفريقي،   •

 ؛16( UK CESمهارات )لجنة المملكة المتحدة للتوظيف وال المعايير المهنية الوطنية للمتفجرات. •

 ؛2003 ، 2008منظمة األمن والتعاون في أوروبا  .وثيقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن مخزونات الذخيرة التقليدية •

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة   •
 ؛2005 .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

تم اعتماد برنامج العمل المتعلق بمنع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء   •
 ؛2001عليه.

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة   •
 ؛2003الضرر أو عشوائية األثر، 

)بروتوكول    ب األفريقيبروتوكول بشأن مراقبة األسلحة النارية والذخيرة والمواد األخرى ذات الصلة في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنو  •
SADC.) 2001؛ 

 ؛SEESAC. 2006 .(RMDS/G) المعايير والتوجيهات التقنية اإلقليمية لنزع السالح المحدود •

 جي بيفان. (.133 - 107: ظالل الحرب، ص  2009)في مسح األسلحة الصغيرة   .تعقب األسلحة أثناء الصراع وبعده كشف المصدر: •
 ؛2009 لصغيرة.الدراسة االستقصائية لألسلحة ا

e) STANAG    مكتب التقييس   .األساس العلمي لتقدير دورة حياة الذخيرة كاملة (. 1)الطبعة    4315منظمة حلف شمال األطلسي
 (؛NSOالتابع لحلف الناتو )

f) STANAG  التخلص اآلمن من الذخائر ومبادئ التصميم ومتطلباته وتقييمات   (. 2)الطبعة  4582منظمة حلف شمال األطلسي
 ؛2017 (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .مةالسال

 

القائمة الكاملة موجودة في   في قطاع المتفجرات.  NOSللحصول على s.ukces.org.uk/Pages/Search.aspxno tأدخل مصطلح البحث “متفجرات” في هذا الموقع  16
 الملحق ك. 

http://nos.ukces.org.uk/Pages/Search.aspx
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• STANAG    تقييم تقادم الدوافع المركبة المحتوية على سطح خامد.  – المتفجرات   (.1)الطبعة    4581منظمة حلف شمال األطلسي 
 (؛ NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو )

• STANAG    الدوافع القائمة على النتروسليولوز الجاف المثبتة بمادة    – المتفجرات   (.1)الطبعة    4582منظمة حلف شمال األطلسي
 (؛NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .قياس الحرارة –إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات باستخدام -ديفينيالمين 

• STANAG    إجراءات ومتطلبات    -تروسليولوز  الدوافع القائمة على الن   – المتفجرات  (. 1)الطبعة    4620منظمة حلف شمال األطلسي
 (؛NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .اختبار الثبات باستخدام اختبار استنفاذ المثبت

• STANAG    (1)الطبعة   4657منظمة حلف شمال األطلسي. ( المراقبة أثناء الخدمةISS.للذخائر )   مكتب التقييس التابع لحلف الناتو
(NSO.) 27    ؛2017فبراير/شباط 

مجلس أمان   .4مراجعة   الطرق والخوارزميات المعتمدة لتحديد موقع المتفجرات القائمة على مخاطر وزارة الدفاع. .14البحث التقني   •
 ؛2016ديسمبر  2 المتفجرات التابع لوزارة الدفاع، اإلسكندرية، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.

مايو/آيار   .DDESBمجلس سالمة المتفجرات بوزارة الدفاع األمريكية   .اإلنشاءات الوقائية المعتمدة .3جعة  ، مرا15ورقة تقنية رقم   •
2010. www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines؛ 

التقني   • والنتائج. .23البحث  واالنحرافات  المتفجرات  أمان  مخاطر  التابع تقييم  المتفجرات  أمان  اإلسكندرية،    مجلس  الدفاع،  لوزارة 
 ؛2009يوليو/تموز  31 فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.

معايرة وزارة الدفاع   .المتطلبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  1، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 البريطانية؛

معايرة وزارة الدفاع   .التوجيه إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  2، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 البريطانية؛

 .الطرق اإلحصائية لإلثبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  3، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 معايرة وزارة الدفاع البريطانية؛

 ؛المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة. •

للنظر    61/72تقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي تمت توليته بموجب قرار الجمعية العامة   .A/63/18 الجمعية العامة لألمم المتحدة. •
  ;2008 .اإلضافية لتعزيز التعاون بشأن موضوع فائض مخزونات الذخيرة التقليدية  في الخطوات

للتفاوض بشأن صك دولي للتعقب لتمكين   .A/60/1888 الجمعية العامة لألمم المتحدة. • العامل المفتوح باب العضوية  تقرير الفريق 
 ؛2005وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.   الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة

 ؛1999تقرير فريق الخبراء عن مشكلة الذخائر والمتفجرات.  .A/54/155. الجمعية العامة لألمم المتحدة •
 

 ؛1997تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني باألسلحة الصغيرة.  .A/52/298 .الجمعية العامة لألمم المتحدة •
 

 .المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية تقرير عن الجمعية العامة: .A/62/166 .الجمعية العامة لألمم المتحدة  •
 ؛2007

 

 .المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية تقرير عن الجمعية العامة: .A/61/118 .لألمم المتحدة   الجمعية العامة •
 ؛2006

الخاص باألمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها   •  جنيف. .ST/SG/AC.10/30/Rev.6 .(GHS)النظام المنسّق عالمياً 
  ؛ 2015 األمم المتحدة. 

األم • والمعايير، دليل  لالختبارات  المتحدة  المعدل(،    م  السادس  األمم  ST/SG/AC.10/11/Rev.6)اإلصدار  وجنيف،  نيويورك   ،
  ؛ 2015المتحدة،  

الخطرة  • السلع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  األمم  بتوصيات  الخاصة  النموذجية  التنظيمية  المنقحة(،  اللوائح  والعشرون  الحادية  )الطبعة   ،
ST/SG/AC.10/1/Rev.21  ،؛2019، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة 

https://undocs.org/A/54/155
https://undocs.org/A/52/298
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• UFC-3-340-02، ؛  2008ديسمبر/كانون الثاني    05 وزارة الدفاع األمريكية. .الهياكل المقاومة آلثار التفجيرات غير المقصودة
 ؛2014سبتمبر/أيلول  1 ، 2التغيير  

• UFC 04-020-01  ،  2002يونيو/حزيران   وزارة الدفاع األمريكية. .3دليل التخطيط التقني ألمن المرافق، الفصل (FOUO  -  
 توزيع مقيد(؛

وزارة الدفاع  ، األمن المادي الخاص باألسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحسّاسة.  M-5100.76دليل وزارة الدفاع األميركيّة   •
 ؛http://dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m.pdf .2012أبريل/نيسان   17 األمريكية.

وزارة   ((. 2012مارس/آذار    12) 1)دمج التغيير   .معايير أمان الذخيرة والمتفجرات،  8إلى    1من    DoD 6055.09-Mمجلدات   •
 ؛2008فبراير  29 الدفاع األمريكية.

الجزء   • والمدفعية،  القذائف  تسليح  استخدام  القوات،  1دليل  بواسطة  والمدفعية  القذائف  تسليح  استخدام  الدفاع   .4الفصل  17،،  وزارة 
 ؛ 1989السوفيتية.18

 ؛1996اتفاق فاسنار بشأن ضوابط تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات االستخدام المزدوج.  •

ضوابط تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات االستخدام المزدوج أفضل الممارسات من أجل اإلنفاذ الفعال  اتفاقية فاسنار بشأن   •
 ؛ و 2000. لضوابط التصدير

 )محدث(.  2005  اتفاقية فاسنار ضمانات المستخدم النهائي القائمة اإلرشادية الموحدة المستخدمة بشكل شائع. •

 

 

 

 . 1988لعام   5لألمر الصادر من القائد العام للقوات البرية رقم  1الملحق  17
 االتحاد الروسي حالياً.18
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 ملحق ج 
 ))المعياري( 

 إطار المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة 

طة معينة  وسيتناول كل جزء جانباً واسعاً من نشاط إدارة المخزونات، والذي سيتم تقسيمه أيضاً إلى أقسام فرعية تتناول أنش  المبادئ التوجيهية مقسمة إلى أجزاء موضوعية باستخدام نظام تصميم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. 
  في ذلك المجال.

 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ دليل المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  01.10 مدخل ومبادئ إدارة الذخيرة  1

 المبادئ التوجيهية ▪

 اإلطار  ▪

 الموقف القانوني ▪

 مستويات عملية خفض المخاطر في وثيقة واحدة ▪ دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر  IATGانظر  1-20

 المتطلبات االستراتيجية  ▪ صياغة السياسة والنصح 01.30

 الجوانب الوظيفية إلدارة المخزونات ▪

 تحديد فائض المخزونات  ▪

 األدوار الوظيفية القدرات التنظيمية  01.35

 التمكينالقدرة على خطوط  

  مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات  01.40

 ( HDفئات المخاطر ) ▪ نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات  1-50

 ( CGالمجموعات المتوافقة ) ▪

 ( HCCمجموعة رموز تصنيف المخاطر ) ▪

 خليط المجموعات المتوافقة  ▪

 أنواع االختبارات الخاصة بتصنيف المخاطر ▪

 الغرض والتعليل ▪ أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء  1-60

 المنافع  ▪

 اإلخفاقات  ▪

 اإلجراءات الفورية –إخفاقات األداء   ▪

 إجراءات المحقق –إخفاقات األداء   ▪

 الغرض ▪ عمليات الحظر والقيود  01.70

 تعريفات  ▪

 المسؤوليات ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 معادالت جورني  ▪ المعادالت الخاصة بإدارة الذخيرة 1-80

 وبولماش كنجاري  ▪

 قانون هوبكنسون/كرانز للقياس ▪

 معادالت االبعاد المالئمة للكمية  ▪

 متطلبات الكفاءة ▪ كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  01.90  

 مكونات إدارة المخاطر  ▪ مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  10-2 إدارة المخاطر  2

 عملية إدارة المخاطر  ▪

 مدخل إلى نظام االبعاد المالئمة للكمية  ▪  للكمية ومسافات العزلاالبعاد المالئمة  2-20

 المخاطر على األفراد ▪

 االبعاد المالئمة للكمية للتخزين فوق األرض ▪

 االبعاد المالئمة للكمية للتخزين تحت سطح األرض ▪

 االبعاد المالئمة للكمية لمناطق العبور  ▪

 االبعاد المالئمة للكمية للموانئ  ▪

  لكمية لمرافق )غير المتفجرات( الخطرةاالبعاد المالئمة ل  ▪

 (ESAكميات المتفجرات المصرح بها )في غير التخزين  ▪

 نظم الترخيص ▪ ترخيص مرافق المتفجرات  2-30

 نظم الوقاية ▪ وقاية مرافق المتفجرات  2-40

 التخطيط  ▪

 خرائط األسلحة االتجاهية ▪

 صيانة المناطق المحمية ▪

 المسؤوليات العامة  ▪ السالمة من الحرائق  2-50

 التخطيط  ▪

 نظم اإلنذار بالحرائق  ▪

 كبح وإخماد الحرائق  ▪

 تمديدات المياه ▪

 معدات مكافحة الحرائق  ▪

 مسافات اإلخالء  ▪

 مبادئ مكافحة الحرائق  ▪

 التحصيص والتصنيف في الدفعات ▪ إدارة المخزون 10-3 حصر الذخيرة  3

 متطلبات حصر الذخيرة  ▪

 النظم المحاسبية  ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 متطلبات التحصيص والتصنيف في الدفعات ▪ التحصيص والتصنيف في الدفعات 3-20

 الهويات الرئيسية للدفعة  ▪

 مرافق )تخزين( المتفجرات  5

 )الهيكل األساسي والمعدات( 

 االعتبارات العامة  ▪ تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

 نهج النظم  ▪

 مجالس تحديد المواقع  ▪

 المواقع متطلبات مجالس تحديد  ▪

 اعتبارات تحديد المواقع  ▪

 مقدمة  ▪ أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  5-20

 نتائج حادث التفجير  ▪

 الحماية ضد التوليد ▪

 مستويات تلف المباني ▪

 أنواع المباني ▪

 أساسيات التصميم ▪

 الوظائف ▪  حاجز 5-30

  أنواع الحاجز ▪

 وضع الحاجز  ▪

 هندسة الحاجز  ▪

 خامات الحاجز  ▪

 نظم التصنيف  ▪  معايير السالمة للتمديدات الكهربائية 05.40

 التمديد الكهربائي والسالمة  ▪

 السالمة الكهروستاتيكية  ▪

 الحماية من البرق  ▪

 سلطة الدخول إلى منطقة تخزين المتفجرات  ▪ ( في مرافق المتفجرات MHEالمركبات ومعدات مناولة المواد ) 5-50

 الهندسيةفئة وإحاطة قسم الخدمات  ▪

 توافق المركبات/معدات مناولة المواد وبيئة العمل  ▪

 مواصفات التصميم ومتطلبات إنشاء المركبات/معدات مناولة المواد  ▪

 قيود التشغيل ▪

 المقدمة والمبادئ ▪ ( RFمخاطر الترددات الالسلكية ) 05.60

 مستويات التعرض  ▪

 عوامل سهولة التأثر ▪

 مسافات العزل  ▪

 المسافات اآلمنة ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 مقدمة  ▪ مراقبة مرافق المتفجرات  06.10 مرافق )تخزين( المتفجرات )العمليات(  6

 اإلجراءات التشغيلية  ▪

 المواد المقيدة والمواد المحظورة  ▪

 إدارة العقارات  ▪

 قيود التحليق الجوي  ▪

 عزل وفصل المخزونات  ▪

 صيانة القدرة التشغيلية  ▪

 االستقرار الكيميائي وقيود الحرارة  ▪

 الرطوبة والتهويةالحماية من  ▪

 حساب مكان التخزين والمتطلبات  ▪ متطلبات أماكن التخزين 6-20

 نصائح عامة بشأن المناولة ▪ التخزين والمناولة 6-30

 تكديس الذخيرة  ▪

 استخدام الرصف ▪

 بطاقات تسجيل التكديس  ▪

 استخدام معدات الرفع والحماالت  ▪

 درجات حرارة التخزين  ▪

 المتطلبات الدولية لتمييز العبوات  ▪ المتفجرات تغليف ووسم  06.40

 النقل على المنصات النقالة  ▪

 ختم العبوات  ▪

 عمليات التقسيم ▪ التدابير االحتياطية للسالمة  6-50

 ( FFEشهادة الخلو من المتفجرات ) ▪

 المواد الكيميائية الخطرة والذخيرة الفسفورية ▪

 تصاريح العمل  ▪

 الظروف البيئية المتغيرة ▪

 المخاطر الصحية  ▪

 مراقبة إستر نترات  ▪

 مقدمة  ▪ خدمات األعمال )اإلنشاء واإلصالح(  6-60

 تصاريح العمل  ▪

 ( ELLالتأثير على تراخيص حدود المتفجرات ) ▪

 موجز سالمة المتفجرات  ▪

 مراقبة المعدات  ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ التفتيش على مرافق المتفجرات  6-70

  أنواع التفتيش ▪

 نطاق عمليات التفتيش  ▪

 معايير التفتيش  ▪

 الغرض ▪ المراقبة واإلثبات المستمر  10-7 مراقبة الذخيرة  7

 تعريفات  ▪

 اإلثبات أثناء الخدمة  ▪

 االستقرار الكيميائي ▪

 االستقرار أثناء الخدمة وأنظمة المراقبة  ▪

 

 الغرض ▪ فحص الذخيرة  7-20  

  أنواع التفتيش ▪

 معايير التفتيش  ▪

 مقدمة  ▪ السالمة والحد من المخاطر   -عمليات معالجة الذخيرة  07.30  

 حدود على عدد األشخاص المسموح بها  ▪

 األنظمة اآلمنة للعمل  ▪

 (PPEالمعدات الوقائية الشخصية ) ▪

 مراقبة المعدات  ▪

 نظافة مبنى العمليات  ▪

 اإلشراف واالختصاص ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي انظر توصيات األمم توصيات األمم المتحدة  ▪  نقل الذخيرة 10-8 نقل الذخيرة   8
 )اإلصدار الخامس عشر المعدل( 

 (. ADRانظر االتفاق األوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية ) ▪

 1(، )المرفق  RIDانظر القانون الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية ) ▪
 ق بنقل البضائع بالسكك الحديدية(.باالتفاق الدولي المتعل

( DGR( األنظمة المتعلقة بالبضائع الخطرة )IATAانظر اتحاد النقل الجوي الدولي ) ▪
 )اإلصدار الواحد والخمسين(. 

انظر المرفق الثامن عشر التفاقية الطيران المدني الدولي، النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق   ▪
 2006 (.IACOمنظمة الطيران المدني الدولي ) (. 9/7300)الوثيقة  )اإلصدار التاسع( الجو

(، التعليمات التقنية من أجل أمن النقل الجوي IACOانظر منظمة الطيران المدني الدولي ) ▪
 (. 9284)مستند  للبضائع الخطرة.

المنظمة  (.08-34)التعديل  (.IMDGانظر المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ) ▪
 .2008 (.IMOالدولية )البحرية 

نقل البضائع   –(، الفصل السابع SOLASانظر االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر ) ▪
 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) .1980مايو/آيار   25)المبرمة في   .1974 الخطرة.

 مقدمة  ▪ مبادئ ونظم األمن 10-9 أمن الذخيرة 9

 المبادئ  ▪

 ضوابط الدخول ▪

 المفاتيح مراقبة  ▪

 دورية الحراسة ▪

 أمن المناطق المحيطة  ▪

 ACTOمتفجرات  ▪

 ( IMAS 11.20الحرق والتفجير في العراء )نموذج المعايير الدولية لمكافحة األلغام  ▪ نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10-10 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة وتدميرها 10

 ISACSنزع الصبغة العسكرية الصناعي )المعايير الدولية لتحديد األسلحة الصغيرة نموذج  ▪
 )ه(( 05.51:2010
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ ومنهجية التحقيق الفنيحوادث وحوادث الذخيرة: تقارير الوحدة  10-11 حوادث الذخيرة واإلبالغ والتحقيق  11

 االختصاصات ▪

 النهج العام  ▪

 المساعدة من اإلدارات األخرى  ▪

 دائرة االختصاص ▪

 االستجابة األولية  ▪

 التحقيق األولي  ▪

 المحافظة على الدليل  ▪

 الشهود ▪

 التحقيق التقني  ▪

 تصنيف الحوادث  ▪

 تفاصيل الذخيرة ▪

 عمليات الحفر واإلجراءات  ▪

 نقاط التفتيش  ▪

 والتفويض واألوامر المؤهالت  ▪

 المهارات والخبرة  ▪

 الظروف واألحوال  ▪

 حوادث التجارب  ▪

( عقب تفجير في منطقة تخزين  EODالتخلص من الذخائر المتفجرة ) 11-20
 الذخيرة 

▪  

 والفحص التقنيالدعم التقني للذخيرة لتشكيل القوات  ▪ الذخيرة في العمليات متعددة الجنسيات  10-12 الدعم التنفيذي للذخيرة  12

 المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة المنطبق.  ▪

 حدود وتراخيص المتفجرات.  ▪ تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة  12-20

 المراجع إلى بنود المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.  ▪

 

 
 
 
 
 

 الذخيرة مجموعة أدوات دعم تنفيذ مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
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بشأ الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  دعم  أدوات  تتوفر  الذخيرة،  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  في  على  للمساعدة  الذخيرة  سالمة  لتحسين  الذخيرة  خبراء  قبل  من  الفوري  لالستخدام  الذخيرةالرئيسية  ن 

www.un.org/dis weapon/unsaferguard : 
 

 ات إدارة المخاطر: أدو
 

 19أنشئ ترخيًصا للحد من المتفجرات 
 

 (ECA)20تحليل نتائج االنفجار
 

 21مستويات عمليات الحد من المخاطر 
 

 22المسافة اآلمنة من الكمية 
 
 
  

 

19 license/-limit-saferguard/explosives-https://www.un.org/disarmament/un  
20 analysis/-consequence-saferguard/explosion-https://www.un.org/disarmament/un  
21 levels/-process-reduction-saferguard/risk-https://www.un.org/disarmament/un  
22 saferguard/map/-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
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 الحاسبات التقنية: 
 

 23بالماش لمعلمة االنفجار-حاسبة كينغيري
 

 24معادالت جورني لسرعة الشظية 
 

 25كرانز  –قانون التدريج لهوبكنسون 
 

 26حاسبة التنبؤ بالضوضاء 
 

 27حساب ضغط التفجير 
 

 28انفجار حاسبة منطقة الخطر 
 

29حاسبة منطقة الخطر العمودي 

 

23 bulmash/-saferguard/kingery-www.un.org/disarmament/un  
24 saferguard/gurney/-www.un.org/disarmament/un  
25 cranz/-saferguard/hopkinson-/www.un.org/disarmament/un  
26 prediction/-saferguard/noise-/www.un.org/disarmament/un  
27 pressure/-saferguard/detonation-www.un.org/disarmament/un  
28 area/-danger-saferguard/explosion-www.un.org/disarmament/un  
29 area/-danger-saferguard/vertical-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/detonation-pressure/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
file:///C:/www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/detonation-pressure/
file:///C:/Users/Schaefer.DH/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D19P4WD2/www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. 
 ب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض التحرير.سنوات ألسبا 

ل العامة  عند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
صفحة الغالف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل إدراج  سيتم عرض التعديل أيًضا على   للتعديل في جدول أدناه. 

  .رقم التعديل وتاريخه

سيتم دمج التعديالت   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.في الطبعة 

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخًرا ، وبالتالي ما زالت موجودة على  
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديالت  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/

