
 

 

  

 المبادئ التوجيهية   
 التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 

المبادئ 
التوجيهية  

التقنية الدولية  
 بشأن الذخيرة 

01.20 
 
 

 الطبعة الثالثة   
 2021مارس 

 
 
 
 
 

  
( في  RRPLدليل مستويات عمليات الحد من المخاطر )

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
 
 
 
 
 
 

 

  
IATG 01.20:2021[E] 

 
© UNODA 2021 

 



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
i 

 

 

 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.
هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  تخزين أو نقل 

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

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAلسالح )مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع ا
 ، الواليات المتحدة األمريكية NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

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

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

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

 اإلطالق. 

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

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

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

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلًدا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

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

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

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )
  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 

(، يتم النظر إلى المهام واألنشطة المختلفة الالزمة لسالمة وكفاءة وفعالية إدارة  IATGفي وحدات المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة )
ويتم اإلشارة إلى هذه المستويات في كل وحدة من   (.RRPLالمخزونات على أنها تعادل أحد المستويات الثالثة من عمليات الحد من المخاطر ) 

، استناًدا إلى الحد من المخاطر والتخفيف المستوى الثالث  أو  المستوى الثاني أو    المستوى األولالمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة تحت اسم  
خزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على ينبغي أن يكون الهدف األساسي لمنظمة إدارة م منها الذي تحققه كل مهمة أو نشاط. 

من مستويات عمليات الحد من المخاطر كحٍد أدنى، والتي تشير إلى الحد من المخاطر أو التخفيف    1عمليات إدارة المخزونات في المستوى  
يات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية  بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة وتدريجية على الهيكل األساسي والعمل منها بشكٍل كبير.

 الموظفين وتوفر المزيد من الموارد. 

إلى  2إلى المستوى  1ال يُحبَّذ كتابة كل وحدة فردية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بطريقة تبين أنها تسترسل من المستوى 
لذلك، تعمل وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   ن يسترسل المستند بطريقة منطقية.، ألن هذا يعني الكثير من التكرار ول3المستوى  

يمكن تحديد المستوى الحالي  الذخيرة هذه كمصدر من مستند واحد يحدد المهام واألنشطة لكل مستوى من مستويات عمليات الحد من المخاطر.
إحدى أدوات القائمة المرجعية الخاصة  الواحد، مثل مبنى أو ُمجمع أو مستودع، باستخدام  من مستويات عمليات الحد من المخاطر ذي المخزون  

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  والتي يمكن العثور عليها في مجموعة أدوات دعم تنفيذ  3بمستويات عمليات الحد من المخاطر 

 

 

3 levels-process-reduction-saferguard/risk-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels
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( في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  RRPLدليل مستويات عمليات الحد من المخاطر )

 الذخيرة 

 النطاق  1

( الموجودة في RRPLالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه دليالً موحًدا بشأن مستويات عمليات الحد من المخاطر )توفر وحدة 
 كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المراجع المعيارية  2

 الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.  هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويُشار إلى هذه
أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديالت(.

بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ يحوي المرفق ب قائمة أخرى  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 

 المصطلحات والتعريفات 3

وحدة  ألغراض هذا المبدأ التوجيهي، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في مسرد مصطلحات ال
 .من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة والتعريفات واالختصارات الواردة فيها 01.40

ا  التوجيهية  المبادئ  كافة وحدات  استخدامفي  يتم  الذخيرة،  بشأن  وفقاً  الكلمات لتقنية  للتعبير عن األحكام  "قد"  "يمكن"،  "ينبغي"،  "سوف"، 
 الستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) بالوثيقة، وال يُسمح بأي ا :تشير "على" إلى مطلب إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض االلتزام  نحراف وتستعمل لإلشارة 
  عنها.

b) :وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد    تشير "ينبغي" إلى توصية
ة  اإلمكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل ما ُمفضالً، لكنه ليس بالضرورة مطلوبًا، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب أال"( إمكاني

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتُستعمل لإلشارة إلى أن عمالً ما جائز ضمن حدود الوثيقة.  :تشير "قد" إلى الرخصة 

d) وتُستعمل لبيان اإلمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية.  :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 (RRPLمن المخاطر ) مستويات عمليات الحد 4

ات على أنها  في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة، يتم النظر إلى المهام واألنشطة المختلفة الالزمة لسالمة وكفاءة وفعالية إدارة المخزون
  تعادل أحد المستويات الثالثة لعمليات الحد من المخاطر.
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مستويات 
عمليات الحد 
 من المخاطر

 المعنى

  تُطبق احتياطات السالمة األساسية بهدف الحد من مخاطر وقوع حوادث انفجارات غير مرغوب فيها أثناء تخزين الذخيرة، ولكن قد يستمر وقوع ▪ المستوى األول
  وفيات وإصابات بين أفراد المجتمعات المدنية المحلية.

الحرائق الخارجية والتدخين والهواتف المحمولة وغير ذلك(، ال يزال   وبالرغم من معالجة بعض األسباب المحتملة لحدوث هذه االنفجارات )مثل ▪

 بعضها اآلخر قائًما )مثل عدم استقرار الدافع والمناولة والصواعق(. 

 أثناء التخزين. وال يزال خطر االنفجار قائًما في ظل عدم إجراء الفحص المادي الروتيني للذخيرة وعدم إمكانية تحديد االستقرار الكيميائي للذخيرة  ▪

 تُطبق احتياطات األمان األساسية للحد من مخاطر السرقة من خالل اإلجراءات الخارجية.  ▪

ت تم تنفيذ احتياطات السالمة األساسية، في شكل مسافات كمية مناسبة، بهدف خفض مخاطر الوفيات واإلصابات التي يتعرض لها أفراد المجتمعا ▪

 المحلية إلى مستوى مقبولة. 

 ب الذخيرة بالكمية، ويوجد نظام أساسي للكشف عن فقدانها أو سرقتها. تم احتسا ▪

 وقد جرى استثمار حد أدنى من الموارد في التطوير المؤسسي وإجراءات التشغيل والبنية التحتية للتخزين. ▪

المستوى 
 الثاني

الوفيات واإلصابات التي يتعرض لها أفراد المجتمعات المحلية  تم تنفيذ الفصل المناسب لتقسيم المخاطر والمسافات الكمية بهدف خفض مخاطر   ▪
 إلى مستوى مقبولة. 

ة التحتية  ال يزال وقوع أضرار كبيرة على مخزونات الذخيرة والبنية التحتية للتخزين متوقعًا حيث ما زالت الحماية غير كافية من حيث متانة البني ▪
  ومسافات الفصل الداخلية اآلمنة. 

ى منشأ الذخيرة وصوالً إلى النوع أو المجموعة أو رقم الدُفعة، لكن ال تزال أنظمة المراقبة و/أو اإلثبات أثناء الخدمة غير  يمكن التعرف عل  ▪
 ال يزال من المتوقع حدوث انفجارات بسبب االستقرار الكيميائي للذخيرة.  متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

 في التطوير المؤسسي والتدريب الفني للموظفين والتخزين والبنية التحتية للمعالجة. وقد جرى استثمار قدر متوسط من الموارد  ▪

المستوى 
 الثالث 

 لدولية. عبارة عن نظام مطبق إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية يتسم بالسالمة واألمان والفعالية والكفاءة ويتسق تماًما مع أفضل الممارسات ا  ▪

  الموارد في التطوير المؤسسي والتدريب الفني للموظفين والتخزين والبنية التحتية للمعالجة.وقد جرى استثمار قدر كبير من   ▪

 تُطبق القدرات المؤسسية إلدارة الذخيرة بصورة مستدامة.  ▪

 
 معاني مستويات عمليات الحد من المخاطر  :1الجدول 

 
 

أو   1المستوى  عند االقتضاء، يُشار إلى البنود الموجودة في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أنها إما من  
لكي   اعتماًدا على الحد من المخاطر أو التخفيف منها الذي تحققه أو على الموارد المطلوبة لكل مهمة أو نشاط.  3المستوى  أو    2المستوى  

المناسب، يجب أن تتأكد من التطبيق المالئم لألنظمة أو العمليات أو اإلجراءات   المستوىكون مؤسسات إدارة المخزونات متوافقة تماًما مع  ت
  أو المعدات المشار إليها في البند.

مليات إدارة المخزونات في المستوى  ينبغي أن يكون الهدف األساسي لمنظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على ع
بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة   من مستويات عمليات الحد من المخاطر كحٍد أدنى، والتي تشير إلى الحد من المخاطر بشكٍل كبير.  1

 لموارد. وتدريجية على الهيكل األساسي والعمليات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية الموظفين وتوفر المزيد من ا
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  1دليل المستوى  5

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ فئات المخاطر  6.1 نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة  01.50

  ▪ فئات الحرائق  6.1.1

  ▪ المجموعات المتوافقة 6.2

  ▪ تخزين المجموعات المتوافقة  7

  ▪ تتطلب الذخيرة تخزينًا منفصالً  7.2

  ▪ معايير االختصاصات والكفاءات   الجميع  الذخيرة كفاءات موظفي إدارة   01.90

  ▪ تقدير احتمالية وقوع حادث انفجار غير مخطط له أو غير مرغوب فيه 8.2.1 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ مثال على نموذج تقدير االحتمالية )تاريخي( 8.2.1.1

  ▪ االحتمالية )نوعي(مثال على نموذج تقدير  8.2.1.2

  ▪ الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها  10

  ▪ قبول المخاطر  11

  ▪ التواصل بشأن المخاطر  12

  ▪ مثال على منهجية تقييم المخاطر النوعية  المرفق د 

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

  ▪ (IQDالمسافات الكمية الداخلية ) 6.1 المسافات الكمية ومسافات العزل  02.20

  ▪ (IQDالمسافات الكمية الخارجية ) 6.2

  ▪ قواعد استخدام المسافات الكمية )التخزين فوق األرض( 7

  ▪ مصفوفات المسافة الكمية لقسم المخاطر  10

  ▪ جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  11

 المرفق جـ  ▪ رموز مفهوم المسافة الكمية  المرفق جـ 

 المرفق د  ▪ )التخزين فوق األرض( 1.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق د 

 المرفق هـ  ▪ )التخزين فوق األرض(  1.1جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  المرفق هـ 

 المرفق و  ▪ )التخزين فوق األرض(  1.2.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق و 

 المرفق ز  ▪ )التخزين فوق األرض(  1.2.2مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق ز 



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
4 

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 المرفق ح  ▪ )التخزين فوق األرض(  1.2جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  المرفق ح 

 المرفق ي  ▪ )التخزين فوق األرض(  1.3.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق ي 

  ▪ متطلبات المنظومة  4.2 وقاية مرافق المتفجرات  02.40

  ▪ المبادئ  5 السالمة من الحرائق  02.50

  ▪ خطة السالمة من الحرائق  6.1

من مستويات    2المزيد من المنظومات التقنية ستكون المستوى  ▪ نظم اإلنذار بالحرائق  7
 عمليات الحد من المخاطر. 

  ▪ كبح وإخماد الحرائق  8

  ▪ ممارسات مكافحة الحرائق   9

  ▪ الفتات ورموز مكافحة الحرائق  11.2

  ▪ (FAFAأجهزة المساعدة األولية لمكافحة الحرائق ) 11.3

  ▪ اإلجراءات الفوريةوحدة  12.1

  ▪ إحاطة لكبير ضباط اإلطفاء  12.2

  ▪ الفتات مكافحة الحرائق  المرفق جـ 

  ▪ أنواع مخزون الذخيرة  7 إدارة المخزون  03.10

  ▪ مسؤوليات وحدة تخزين الذخيرة  10

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ متطلبات حصر الذخيرة  14.1
 المخاطر. 

  ▪ النظم المحاسبية  14.2

  ▪ بطاقات تسجيل التكديس  14.5

  ▪ الجرد والتدقيق  14.6

  ▪ المسافات الكمية  4.1 تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

  ▪ اعتماد المرافق  8

  المتاريس 05.30
 

  ▪ الحواجز األرضية  8

  ▪ مقارنة باألرض مواد أخرى  9

  ▪ أنواع حواجز أخرى  9.2

  احتياطات السالمة 6.1 معايير السالمة للتمديدات الكهربائية  05.40
 التشغيل التجريبي للمعدات الكهربائية واختبارها )احتياطات السالمة(

▪  



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
5 

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ خطر البرق على األفراد  8.4

  ▪ رعدية تأمين منشأة المتفجرات في حالة حدوث عاصفة  8.4.2

  (RHالرطوبة النسبية ) 9.2.6
 ((RHمصادر الكهرباء الساكنة )الرطوبة النسبية )

▪  

  ▪ (PESالمركبات المصرح لها بالدخول إلى موقع انفجار محتمل ) 4.3 المركبات ومعدات مناولة المواد في مرافق المتفجرات  05.50

  ▪ المركبات القياسية في موقع انفجار محتمل 4.3.1

  ▪ المركبات القياسية في منطقة انفجار ولكن ليس موقع انفجار محتمل 4.3.2

  ▪ تحديد معدات مناولة المواد 4.3.3

  ▪ (SWLحمل العمل اآلمن ) 6

  ▪ الصيانة )التعديالت( 7.2.2

  ▪ الصيانة )معدات مكافحة الحرائق( 7.2.3

  ▪ حدود السرعة 7.4

  ▪ للمركبات ومعدات مناولة المواد التزود بالوقود  7.7

  ▪ شحن البطارية وصيانة البطارية  7.9

  ▪ التعرض للترددات الالسلكية ومستويات التعرض  4 (RFمخاطر الترددات الالسلكية ) 05.60

  ▪ العناصر الحساسة  5  

  ▪ السالمة ومسافات الفصل  6  

06.10 

 

 مراقبة مرافق المتفجرات 

 

  ▪ العاملون في مرافق المتفجرات األفراد  4

  ▪ األمن )الدوريات والحراسة( 5.1

  ▪ األمن )مراقبة الدخول( 5.2

  ▪ األمن )المواد المحظورة( 5.3

  ▪ مواد التدخين والمناطق المخصصة للتدخين  5.3.2

  ▪ األسلحة النارية  5.3.3

  ▪ الطعام والشراب  5.3.4

  ▪ بالبطارية األجهزة التي تعمل  5.3.5

  ▪ تفتيش األفراد  5.4

  ▪ منتجات العالج المغناطيسي  5.5
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ العناصر المنتجة للشرر أو اللهب أو الحرارة  5.6

  ▪ إشعال النيران 5.7

  ▪ العناصر األخرى الخاضعة للرقابة  5.9

  ▪ خطط الموقع  6.1

  ▪ مكافحة الحشرات  6.6

  ▪ النباتات والمحاصيل  6.7

  ▪ تدابير الرقابة وخطة ثالث مناطق  6.7.1

  ▪ تقييم مخاطر الموقع  6.7.2

  ▪ مراقبة األشجار والشجيرات  6.8

  ▪ قطع الغطاء النباتي  6.9

  ▪ الزراعة والكيماويات الزراعية  6.10

  ▪ الماشية 6.11

  ▪ الحرائق واإلسعافات األولية  7

  ▪ الحرائق  7.1

  ▪ اإلسعافات األوليةمعدات  7.2

  ▪ موقع انفجار محتمل )النظافة( 9.1

  ▪ موقع انفجار محتمل )العمل على اإلخالء( 9.2

  ▪ العواصف الرعدية 9.4

  ▪ إخطار المواد المحظورة المقترحة المرفق جـ 

  ▪ السالمة  4.1 التخزين والمناولة  06.30

  ▪ تصنيف الذخيرة  4.2

  ▪ المادية للذخيرة المناولة  4.4

  ▪ العبوات التالفة  4.5

  ▪ متطلبات التكديس المحددة  5.5

  ▪ بطاقات تسجيل التكديس وأوراق محتويات المنصات النقالة  7

  ▪ استخدام معدات الرفع والحماالت  8
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ تسجيل درجة الحرارة  9.2

  ▪ التعبئة والتغليف متطلبات  4.1 تعبئة الذخيرة ووضع العالمات عليها  06.40

  ▪ تصميم العبوات المتفجرة وسالمتها  4.2

  ▪ المناولة المادية لعبوات الذخيرة  4.4

  ▪ التعبئة المؤقتة  4.5

  ▪ عبوة الذخيرة الفارغة  4.10

  ▪ المنصات النقالة/مواد تمييز السلع التالفة  5.4

  ▪ إغالق عبوات الذخيرة  6

  ▪ الذخيرة العابرة  7

06.50 

 

  ▪ التكديس والتخزين )المواد الكيميائية الخطرة( 4.1.1 التدابير االحتياطية للسالمة 

( )المواد RP( والفوسفور األحمر )WPالذخيرة المملوءة بالفوسفور األبيض ) 4.1.2
 الكيميائية الخطرة(

▪  

  ▪ التسرب )المواد الكيميائية الخطرة( 4.1.3

  ▪ اإلسعافات األولية للفوسفور األبيض )المواد الكيميائية الخطرة(تعليمات  4.1.4

  ▪ الذخيرة المعبأة بالفوسفيد 4.2

  ▪ المساحيق المعدنية والمتفجرات التي تحتوي على مساحيق معدنية  5

  ▪ المخاطر الصحية المرتبطة بالمتفجرات  6

  ▪ معلومات عن التأثيرات السامة للمتفجرات  6.1

  ▪ عالج حروق الفسفور األبيض والفسفور األحمر المرفق جـ 

  ▪ مهام رئيس المؤسسة وشاغل الوظيفة  4.3 خدمات األعمال )اإلنشاء واإلصالح( 06.60

  ▪ دور مراقب السالمة  4.4

  ▪ األعمال البسيطة  6

  ▪ العمل على أو في موقع انفجار محتمل 7.1

  ▪ تفتيش منشأة متفجرات  4  المتفجرات التفتيش على مرافق  06.70

  ▪ التفتيش الداخلي  5.1

  ▪ الوحدات الصغيرة  6

  ▪ األمن أثناء النقل 9 نقل الذخيرة  08.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ تقييم مخاطر المخزون  7 مبادئ ونظم األمن  09.10

  ▪ تطوير منظومات األمن المادي  8.1

  ▪ اللوائح األمنية  8.2

  ▪ الخطة األمنية 8.3

  ▪ أنظمة اختيار الموظفين والتدقيق  8.4

  ▪ المفاتيح  -ضوابط الدخول  8.5.1

  ▪ دخول مناطق تخزين الذخيرة  8.5.3

  ▪ األبواب والبوابات  8.6.1

  ▪ النوافذ  8.6.2

  ▪ األقفال 8.6.3

  ▪ 1سياج أمني من الفئة  8.7.1.2

  ▪ 2سياج أمني من الفئة  8.7.1.3

  ▪ المياه تصريف  8.7.1.7

  ▪ الدوريات والكالب  8.7.5

  ▪ نموذج خطة أمنية المرفق جـ 

  ▪ (OD( والتفجير في العراء )OBالحرق في العراء ) 9.1  نزع الصبغة العسكرية والتدمير 10.10

 تعليل التحقيقات واإلجراءات العالجية المناسبة.  ▪ عام  4 اإلبالغ والتحقيق  حوادث الذخيرة: 11.10

 متطلبات المعلومات.  ▪ اإلبالغ عن حوادث الذخيرة  7

 مسؤولية المستخدم.  ▪ اإلجراءات حسب وحدة المستخدم  8

 المسؤوليات.  ▪ سلطة التحقيق  9

 الدور والمسؤوليات.  ▪ إجراءات المحقق الفني  10

 القوات المنتشرة من المتفجرات. مصممة لضمان سالمة  ▪ الجميع  الجميع  الذخيرة في العمليات متعددة الجنسيات  12.10

 مصممة لدعم تخزين الذخيرة على نطاق صغير بالوحدات.  ▪ الجميع  الجميع  تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة  12.20

 
 
 
 
 

 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  1دليل المستوى  :2الجدول 
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  2دليل المستوى  6

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ المجموعات المتوافقة 6.2 نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة  01.50

  ▪ عام  4 أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء  01.60

  ▪ اإلبالغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء  6

  ▪ وحدة المستخدم )األعطال(اإلجراءات حسب  7

  ▪ اإلجراءات حسب وحدة المستخدم )إخفاقات األداء( 8

  ▪ سلطة التحقيق  9

  ▪ إجراءات المحقق الفني  10

  ▪ عمليات الحظر  6 عمليات الحظر والقيود  01.70

  ▪ القيود 7

  ▪ المادية لوقوع حادث انفجار غير مخطط له أو غير مرغوب فيهتقدير الجهود  8.2.2 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ تقدير المخاطر الفردية 8.2.3

  ▪ الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها  10

  ▪ مسافات الفصل والمسافات الكمية  13.2

  ▪ تحليل نتائج االنفجار  13.3

  ▪ حاالت السالمة من االنفجار  13.4

  ▪ التكاليف والفوائدتحليل  15

  ▪ القيم النقدية المتوقعة 15.1

  ▪ مثال على منهجية تقييم المخاطر النوعية  المرفق د 

  ▪ مثال على منهجية تحليل نتائج االنفجار  المرفق هـ 

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

  ▪ (ESCتنسيق حاالت السالمة من االنفجار ) المرفق ز 

  ▪ تقييم القيم النقدية المتوقعة المرفق ح 

  ▪ ساحات التنظيم ومناطق العبور 12 المسافات الكمية  02.20

  ▪ التخزين تحت سطح األرض  13  
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الموانئ  14  

وتعديل المسافات  برنامج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  15  
 الكمية 

▪  

  ▪ مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر )التخزين تحت األرض( المرفق م   

  ▪ جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر )التخزين تحت األرض( المرفق ن   

  ▪ مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر )الموانئ( المرفق ع   

  ▪ لقسم المخاطر )الموانئ(جداول المسافة الكمية  المرفق ف   

  ▪ إدارة المخاطر  5 ترخيص مرافق المتفجرات  02.30

  ▪ (ELLأنواع تراخيص قيود المتفجرات ) 6

  ▪ معايير الترخيص  7

  ▪ إدارة تراخيص قيود المتفجرات  8

  ▪ صالحية تراخيص قيود المتفجرات  8.4

  ▪ المنظومةمكونات  4.3 وقاية مرافق المتفجرات  02.40

  ▪ صيانة المناطق المحمية 5

  ▪ إخالء العاملين  10 السالمة من الحرائق  02.50

  ▪ إمدادات المياه في حاالت الطوارئ  11.1

  ▪ الحرائق الكبرى  12.3

  ▪ وظائف إدارة المخزون 5 إدارة المخزون  03.10

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ اإلدارة طوال العمر  6
 المخاطر. 

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (MLAتقييم عمر الذخيرة ) 6.2
 المخاطر. 

  ▪ متطلبات تقييم عمر الذخيرة  6.2.2

  ▪ (AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) 6.2.4

 بما في ذلك استخدام التسميات واألوصاف الموحدة.  ▪ إدارة مخزون الذخيرة متطلبات نظام  8

  ▪ مسؤوليات مؤسسة إدارة المخزون 9

  ▪ مسؤوليات وحدة التفتيش الفني على الذخيرة  11
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ مسؤوليات وحدة التدريب على الذخيرة  12

من مستويات عمليات الحد من    1أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ مسؤوليات إحصاء الذخيرة  14.1
 المخاطر. 

  ▪ مبادئ ومعايير المحاسبة الدولية  14.3

  ▪ موقع المخزون في مستودعات المتفجرات  15

  ▪ قضايا مساحة التخزين  16

  ▪ (ADACأكواد األصول الوصفية للذخيرة ) 17

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  18
 المخاطر. 

  ▪ شراء الذخيرة ومستويات المخزون 19

  ▪ مسؤوليات نظام التحصيص والتصنيف  6 التحصيص والتصنيف في الدفعات  03.20

  ▪ نظام ترقيم التحصيص والتصنيف  7

  ▪ المكونات المحصصة أو المصنفة والسائدة  8

  ▪ توافر البيانات الفنية للذخيرة  9

  ▪ قبول المخاطر  5 التخزين المؤقت  04.20

  ▪ مناطق التخزين المؤقت  6

  ▪ قواعد الخلط  7.1

  ▪ الكمية ومسافات الفصل )مسافات مؤقتة( 7.4

  ▪ المسافات الكمية الداخلية المخفضة )مسافات مؤقتة( 7.4.2

  ▪ الداخلية المخفضة )مسافات مؤقتة(المسافات الكمية  7.4.3

  ▪ المتاريس   7.5

  ▪ المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة 9

  ▪ األمن  11

  ▪ أنواع المرافق داخل المستودعات 5 تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

  ▪ التخزين تحت سطح األرض  6

  ▪ المرافق األصغر  7

  ▪ واالستالم للمرافق الجديدة أو المعدلة إجراءات التسليم  10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ اعتبارات التصميم  10 أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  05.20

  ▪ مباني الوقاية المخصصة لألفراد  10.1

  ▪ تصميم هياكل تحرير الضغط  10.2

  ▪ المواد القابلة للكسر وخصائصها 10.3

  ▪ اعتبارات خاصةالذخيرة التي تتطلب   10.4

  ▪ مباني احتواء الشظايا ومنع القذف 10.5

  ▪ الحماية من األجسام المتساقطة  10.6

  ▪ البناء بالطوب  11.4

  ▪ التعليقات العامة على مواد البناء غير محددة   11.5

  ▪ األسقف  11.6

  ▪ األرضيات  11.7

  ▪ الجدران الخارجية والداخلية  11.8

  ▪ تصريف المياه  11.9

  ▪ األبواب  11.10

  ▪ أبواب الحريق  11.10.1

  ▪ النوافذ والواجهات الزجاجية األخرى  11.11

  ▪ التهوية وتكييف الهواء 11.12

  ▪ التدفئة والمرافق  11.13

  ▪ معدات الرفع  11.14

  ▪ المتطلبات الكهربائية 12

  ▪ الحواجز الوظيفية أنواع  5 الحواجز والمتاريس 05.30

  ▪ موقع المتراس  6

  ▪ مواد المتراس  7

  ▪ متاريس الجدران  9.1

  ▪ التوحيد  9.2.4

  ▪ تصميم المتاريس ووظائفها المتغيرة  10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الفئات الكهربائية 4 معايير السالمة للتمديدات الكهربائية  05.40

  ▪ مناطق الفئة المختلطة  4.1

  ▪ الكهربائية اختيار الفئة  4.3

  ▪ الفئة ب  4.5

  ▪ الفئة جـ 4.6

  ▪ الفئة د 4.7

  ▪ (EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) 4.11

  ▪ مستويات التوافق في مباني التخزين  4.11.1

  ▪ المعدات الكهربائية الثابتة والمحمولة  5.2

  ▪ معدات تكييف الهواء والتدفئة والتحكم في الرطوبة  5.3.1

  ▪ تجهيزات اإلضاءة  5.3.2

  ▪ الدوائر التلفزيونية المغلقة واالتصاالت وأنظمة اإلنذار  5.3.3

  ▪ معدات منع التسرب الحراري  5.3.4

  ▪ العناصر التي تنبعث منها إشعاعات )األشعة تحت الحمراء( 5.4.1

  ▪ المعدات المحمولة التي تعمل بالتيار الرئيسي  5.4.2

  ▪ المعدات التي تحتوي على بطاريات  5.4.3

  ▪ المعدات الطبية الشخصية  5.4.6

  ▪ (CRTشاشات أنبوب األشعة الكاثودية ) 5.5.1

  ▪ الطابعات وشاشات العرض واألجهزة الطرفية األخرى  5.5.2

  ▪ المركبات ومعدات مناولة المواد  5.6

  ▪ السالمة الكهربائية 6.1.1

  ▪ الموظفون المؤهلون  6.2.1

  متطلبات الترددات واالختبار 6.2.2
 

▪  

  ▪ موقع معدات توليد وتوزيع الطاقة 7.2

  ▪ إمدادات الطاقة الداخلية في مباني المتفجرات  7.3

  ▪ (LPSأنظمة الحماية من البرق ) 8
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

 المرافق التي قد ال تتطلب   8.1.3
 حماية  

▪  

  الداخليةالحماية  8.3
 

▪  

  ▪ تشغيل األنظمة الموصلة والمضادة للكهرباء الساكنة 9

  ▪ األفراد  9.2.1

  ▪ المعدات  9.2.2

  ▪ المقاعد 9.2.3

  ▪ الرفوف 9.2.4

  ▪ المعدات المتخصصة 9.2.5

  ▪ (HAPTMمقياس االختبار الشخصي في المناطق الخطرة ) 9.2.7

  ▪ واالحتياطات المضادة للكهرباء الساكنة النظام  9.3

  ▪ النظام الموصل واالحتياطات  9.4

  ▪ سالمة الموظفين وفحوصات السالمة 9.6

  ▪ الترابط الكهربائي لألرضيات الموصلة والمضادة للكهرباء الساكنة  9.7

 4 ▪ المركبات ومعدات مناولة المواد والمسموحيّة في مناطق المتفجرات تصنيف  4 المركبات ومعدات مناولة المواد في مرافق المتفجرات  05.50

  ▪ المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة 4.1

  ▪ توافق المركبة والمجاالت المصنفة 4.2

  ▪ المركبات المخصصة لمعدات مناولة المواد ومعايير الوقود  4.3.4

  ▪ اإلطارات والملحقات  4.3.5

  ▪ (EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) 4.3.6

  ▪ معدات الرفع التي ليست قيد االستخدام المنتظم  5

  ▪ إدارة ومراقبة معدات مناولة المواد في مناطق المتفجرات  7

  ▪ التخزين والمعالجة والنقل 7

  ▪ وسائل النقل 7.2

  ▪ جهاز التفجير الكهربائي وحساسية دائرة اإلطالق  المرفق جـ 

  ▪ األفراد العاملون في مرافق المتفجرات  4 مراقبة مرافق المتفجرات  06.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ شروط التوظيف الخاصة  4.2

  ▪ شروط التوظيف المحددة  4.3

  ▪ أجهزة تعقب المركبات  5.8

  ▪ سالسل مفاتيح راديو السيارة  5.9.1

  ▪ خدمات األعمال  6.2

  ▪ مرافق الفائض  6.3

  ▪ والصرف الصحي الطرق  6.4

  ▪ خطوط السكك الحديدية  6.5

  ▪ تحليق الطائرات  8

  ▪ المروحيات  8.1

  ▪ العواصف الرعدية 9.4

  ▪ األدوات والمواد والمعدات المسموح بها في موقع انفجار محتمل 9.5

  ▪ مخزن المتفجرات وتخزين الباكيات المفتوحة 10.1

  ▪ لالستخدام الذخيرة الجاهزة   10.2

  ▪ التخزين المغطى  11.1

  ▪ التخزين المفتوح  11.2

  ▪ الذخيرة وعبوات الذخيرة   11.6

  ▪ المتفجرات التجارية واأللعاب النارية 11.7

  ▪ مرافق النقل والتجميع بالسكك الحديدية والمركبات  11.11

  ▪ معدل دوران المخزون  12.1

  ▪ المتفجرات منع تلف  12.2

  ▪ التخزين تحت سطح األرض  13

  ▪ (UOSوحدة المساحة ) 4 متطلبات أماكن التخزين  06.20

  ▪ عوامل تقدير وحدة المساحة 5

  ▪ اعتماد التخزين  4.3 التخزين والمناولة  06.30

  ▪ المعايير العامة 5.2
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الذخيرة المعبأة السائبة  5.3

  ▪ الذخيرة غير المعبأة  5.4

  ▪ استخدام األرفف 6

  ▪ درجات حرارة التخزين 9

 تعبئة الذخيرة ووضع العالمات عليها  06.40

 

  ▪ تغيير قسم المخاطر  4.3

  ▪ التعبئة الخاصة 4.6

  ▪ وضع العالمات على الذخيرة وعبواتها  4.7

  ▪ وضع العالمات على الذخيرة وعبواتها  4.8

  ▪ عبوات األجزاء المكسورة  4.9

  ▪ تعريف الذخيرة الموضوعة على منصات 5.5

  ▪ تحريك الذخيرة الموضوعة على منصات  5.6

  ▪ سدادة التحقق  6.1.1

06.50 

 

 

  ▪ احتياطات السالمة عند تخزين المتفجرات أو مناولتها  6.2

  ▪ (CFFEاحتياطات إدارة منطقة المتفجرات ) 7

  ▪ ترتيبات الطوارئ  8

  ▪ والمناولةآمنة للتحريك  9

  ▪ درجات حرارة التخزين 10

  ▪ المسؤوليات المحددة  4 خدمات األعمال )اإلنشاء واإلصالح( 06.60

  ▪ إحاطة السالمة وتصاريح العمل  4.3.3

  ▪ األعمال الكبيرة  5

  ▪ والرطوبة دفتر سجل موقع انفجار محتمل وسجالت درجة الحرارة  5.1.1 التفتيش على مرافق المتفجرات  06.70

  ▪ معدات مكافحة الحريق وأجهزة اإلنذار والمثاقب  5.1.2

  ▪ (PAأنظمة اإلنذار األمني والعنوان العام ) 5.1.3

  ▪ التفتيش الخارجي والتقييم الحقًا 5.2

  ▪ عمليات التفتيش من جانب المتخصصين  5.3.1

  ▪ التراخيص المعلقة أو المسحوبة  7
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ مسؤوليات المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة 6 واإلثبات أثناء الخدمة المراقبة  07.10

، وإن كان من المقبولة  2ينبغي بدء مراقبة الدافع عند المستوى  ▪ المراقبة  10
أن تكون أنظمة المراقبة الفعالة تماًما غير مكتملة حتى المستوى 

3. 

  ▪ اختبارات ثبات الدافع  13.2

  ▪ نظام مراقبة الثبات  15

  ▪ المبادئ التوجيهية للفحص المادي للذخيرة  المرفق جـ 

  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  6  فحص الذخيرة 07.20

  ▪ الفحص الشائعة نقاط  9

  ▪ المبادئ التوجيهية للفحص المادي للذخيرة  المرفق جـ 

  ▪ تقييم المخاطر  4 السالمة وتخفيف المخاطر والحد منها معالجة الذخيرة: 07.30

  ▪ حدود المتفجرات  6.1

  ▪ حدود عدد األشخاص المسموح به  6.2

  ▪ الذخيرة والمتفجرات المكشوفة 7.2

  ▪ الوقاية الشخصية والمالبسمعدات  7.4

  ▪ إجراءات عامة  7.6

  ▪ إجراءات الحوادث  8.1

  ▪ العواصف الرعدية 8.2

  ▪ الذخيرة غير اآلمنة 8.3

  ▪ عناصر ال تسخن 10.5

  ▪ عناصر صعبة  10.7

  ▪ األنظمة اآلمنة للعمل 5

  ▪ عمليات ذات مخاطر أقل 6.3

  ▪ المهام المحظورة 6.4

  ▪ تعليمات العمل 6.5

  ▪ اإلشراف واالختصاص  6.6

  ▪ منشأة المعالجة  7.1
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ العمليات عن بعد  7.3

  ▪ األدوات والمعدات المصرح بها  7.5

  ▪ تفكيك المواد المتفجرة  10

  ▪ متطلبات التفكيك 10.1

  ▪ التفتيش على المخزونات التي في انتظار التصرف فيها 10.2

  ▪ مخاطر تفكيك الذخيرة والتخطيط له تقييم  10.3

  ▪ خطة العمل  10.3.1

  ▪ اآلالت واألدوات الالزمة لعمليات التفكيك  10.4

  ▪ المكونات الحساسة 10.6

  ▪ إجراءات التفكيك 10.8

من    2يعتبر االمتثال لالتفاقيات الدولية نشاط من المستوى  ▪ الجميع  الجميع   نقل الذخيرة 08.10
 مستويات عمليات الحد من المخاطر. 

من عمليات الحد من    1)األمان( هو نشاط من المستوى  9البند   ▪
 المخاطر. 

  ▪ 3سياج أمني من الفئة  8.7.1.4 أنظمة األمان ومبادئه  09.10

أُدرجت التكنولوجيا األساسية وغير المكلفة باعتبارها المستوى   ▪ مناطق نظيفة  8.7.1.6

 من مستويات عمليات الحد من المخاطر.  2

  ▪ اإلضاءة المحيطة 8.7.2

من   3أُدرجت تكنولوجيا أكثر تقدًما باعتبارها المستوى  ▪ نزع الصفة العسكرية الصناعية 9.2 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10.10

 مستويات عمليات الحد من المخاطر. 

 
 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  2دليل المستوى  :3الجدول 
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3دليل المستوى  7

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ أنواع االختبارات الخاصة بتصنيف األمم المتحدة للمخاطر  8 مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة نظام ومجموعة رموز تصنيف  01.50

  ▪ معايير االختصاصات والكفاءات  الجميع  كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  01.90

  ▪ تخفيف المخاطر والحد منها  10 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ االختبارات  13.1

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (TLMاإلدارة طوال العمر ) 6 إدارة المخزون  03.10

 المخاطر. 

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (MLAتقييم عمر الذخيرة ) 6.2

 المخاطر. 

  ▪ تحسين عمر الذخيرة أثناء الخدمة  6.3

  ▪ مسؤوليات مفتش الذخيرة  13

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  18
 المخاطر. 

  ▪ النظم المحاسبية المالية  20.1

  ▪ التحصيص اللوجستي  -حالة خاصة  7.8 التحصيص والتصنيف في الدفعات  03.20

  ▪ المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة 9 التخزين المؤقت  04.20

  ▪ خرسانة مسلحة 11.2 أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  05.20

  ▪ الفوالذ الهيكلي  11.3

  ▪ المقاومة للشرر تركيب المعدات والمواد  11.5.1

  ▪ التهوية وتكييف الهواء 11.12

  ▪ المتفجرات المتصاعدة  4.2 معايير السالمة للتمديدات الكهربائية  05.40

  ▪ الفئة أ والمعايير الكهربائية ذات الصلة  4.4

  ▪ مناطق الفئتين "أ" و"ب" المجمعتين  4.8

  ▪ درجة حرارة سطح المعدات  4.9

  ▪ الحماية الكهربائية الخاصة بمناطق الفئة أ  4.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ (IPدليل الحماية ) 5.1

  ▪ معدات المراقبة البيئية  5.4.4

  ▪ (EEDمعدات اختبار أجهزة التفجير الكهربائي ) 5.4.5

  ▪ أجهزة تتبع األصول 5.5.3

  ▪ خطوط الكهرباء العلوية واإلمداد الخارجي  7.1

  ▪ المتفجرات تأريض مرافق  7.3.1

  ▪ ذخائر العدو والمتفجرات األجنبية التي تم االستيالء عليها  10.3 مراقبة مرافق المتفجرات  06.10

  ▪ مباني المعالجة  10.4

  ▪ مخازن البضائع الخطرة والمتفجرات المليئة بالبضائع الخطرة  11.5

  ▪ المتفجرات التجريبية  11.8

  ▪ المخازن الخاصة 11.9

  ▪ عزل المخزونات وفصلها  11.10

  ▪ شروط التخزين  11.12

 1الملحق 

 المرفق د 

  ▪ قائمة التصنيف  -عمليات استرداد الذخائر غير المنفجرة  

  ▪ المعدات واإلجراءات  -التهوية  المرفق هـ 

  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  6 فحص الذخيرة  07.20

  ▪ تسخين المتفجرات أثناء المعالجة 9 المخاطر والحد منهاالسالمة وتخفيف  معالجة الذخيرة: 07.30

  ▪ التفكيك تحت االحتياطات  10.3.2

  ▪ مخاطر ما بعد االنفجار  –اعتماد فحص األمان للنقل  11.1

  ▪ المبادئ التوجيهية ألدوات ومعدات المعالجة  المرفق هـ 

  ▪ اإلثبات جدول  9.2 المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة  07.10

  ▪ تسجيل نتائج اإلثبات  9.3

  ▪ التسجيل والمراقبة البيئية  12

 07.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة النموذج  ▪ مثال على تقرير اإلثبات  المرفق د 

  ▪ أقفال بالرموز 8.5.2 مبادئ ونظم األمن  09.10

  ▪ أنظمة كشف التسلل 8.6.4
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 مالحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ 4سياج أمني من الفئة  8.7.1.5

  ▪ أنظمة كشف التسلل في المنطقة المحيطة  8.7.3

  ▪ نظام المراقبة المرئي  8.7.4

  ▪ نزع الصفة العسكرية الصناعية 9.2 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10.10

  ▪ أنظمة مكافحة التلوث 9.2.6

  ▪ (R3التدوير وإعادة االستخدام )االسترداد وإعادة  9.2.7

  ▪ إدارة الجودة  11

المرفق "و"  
 1والملحق 

  ▪ . ISO 9001: 2008نزع الصفة العسكرية عن المخزونات و 

 
 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3دليل المستوى  :4الجدول 
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة  المبادئ التوجيهية.البنود الخاصة بهذا الجزء من    -من خالل اإلشارة في هذا النص-تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تشكل  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف االتفاقيات المستندة إلى  لإلشارات المؤرخة، ال تسري التعديالت أو المراجعات الالحقة ألي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة،  ا أدناه.هذا الجزء من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق اإلصدارات األحدث للوثائق المعيارية المشار إليه
  ENأو  ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات  فتسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 السارية مؤخراً: 

a)  الختصارات مسرد المصطلحات والتعاريف وا 01.40المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

الُمستخدمة في    4يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ saferguard/references/-www.un.org/disarmament/un .هذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
اإللكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. ات المعنية ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسس
   األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 

 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 4

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

جراء التعديالت خالل فترات الخمس وال يعوق ذلك إ تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. 

الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقًما، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا لعامة فعند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغالف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل   الموضح أدناه.  للتعديل في الجدول

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تُطَرح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدَمج  ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديالت في اإلصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديالت.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإلل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 طرح الطبعة الثانية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2015فبراير  01 0

 طرح الطبعة الثالثة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2021مارس  31 1
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