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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:     

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة  – 2021األمم المتحدة  
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

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   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. اإلطال

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

األمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك 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 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئمة

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

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشرا

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

 التنمية.

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

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاالستفادة من المبادئ التوجيهية التقني اآلخرين 

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

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

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  االطالع  يمكن 
.  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 

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

وإلى   ( عملية متعددة الطبقات إلدارة مستدامة وآمنة ومأمونة وتتسم بالفعالية والكفاءة.TLMالذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة )تعد إدارة 
  جانب الخبرة التقنية في الذخائر، يتطلب األمر مجموعة كاملة من القدرات على مستويات مختلفة، والتي تسمح بتطبيق هذه الخبرة، ومواصلة 

وهذا اإلطار، الذي يمكّن مؤسسة )مثل الجيش والشرطة( من إدامة   ونقلها و/أو إضفاء الطابع المؤسسي عليها على النحو المطلوب.تطويرها، 
 خبرتها، يُعرف أيًضا بالقدرات التنظيمية. 

( العمليات، 1األبعاد الثالثة هي )وهذه   تتضمن القدرات المؤسسية ثالثة أبعاد مختلفة تحتاج إلى التفاعل بكفاءة لوضع اإلطار العام المطلوب.
 ( خطوط تمكين القدرات.3( األدوار الوظيفية و)2و)

وفي حين أنه يمكن إجراء  القدرات المؤسسية هي القدرات التي تنطبق على جميع عناصر المعدات المملوكة للمؤسسة )مثل الشرطة والجيش(.
وسع نطاقًا، فإن االستدامة في إدارة الذخيرة تعتمد بشكل كبير على القدرات المثبتة  اإلدارة المؤقتة للذخيرة دون مراعاة هذه االعتبارات األ

 وإضافة إلى ذلك، يتعيّن تكييف األبعاد الثالثة بالقدر الكافي إلدارة الذخيرة نظًرا للمخاطر الخاصة المتعلقة بالذخيرة.  والهياكل المؤسسية.
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 القدرات المؤسسية 

 النطاق  1

وتعكس القدرات المؤسسية   تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الجوانب المتعلقة بالقدرات المؤسسية وتشرحها.
الموارد وتخصيصها. إدارة  المؤسسة على  تتضمن وفيما   قدرة  فإنها  الذخيرة،  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  الوحدة  بهذه  يتعلق 

الثالثة، بربط خطوط تمكين القدرات   (.CELالعمليات واألدوار الوظيفية وخطوط تمكين القدرات ) كما توضح الوحدة التفاعل بين األبعاد 
  بالخطوات اإلجرائية واألدوار الوظيفية.

ومع ذلك، ستسلط هذه الوحدة الضوء على إدارة   سية ليست خاصة بإدارة الذخيرة وإنما تنطبق على إدارة أي نوع من المعدات.القدرات المؤس
 الذخيرة فقط. 

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

( إلى الوظائف المتعددة القطاعات للمؤسسة )مثل وزارة الدفاع( والتي يجب CELيشير مصطلح "خطوط تمكين القدرات" )يُعرف اختصاًرا: 
والتدريب، والمواد،   جمعها معًا لدمج السلع في المؤسسة الحالية وضمان توفير القدرة. وتشمل هذه الوظائف العقيدة والمفاهيم، والمؤسسة، 

 اد، والماليات، والبنية التحتية، والسالمة واألمن. واألفر

المكلفة بتنظيم وإدارة  إلى اإلدارة )اإلدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات(    يشير مصطلح "السلطة الوطنية" 
 وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة مخزون الذخيرة التقليدية. 

البحث والتطوير واإلنتاج أو الشراء التي تؤدي إلى قبول الذخيرة أو المعدات باعتبارها مناسبة لالستخدام،  يشير مصطلح "الشراء" إلى عملية 
 وتستمر في توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد التصميم طوال مدة وجود الذخيرة أو المعدات في الخدمة.

 يشير مصطلح "السالمة" إلى خفض أو تخفيف المخاطر إلى مستوى مقبولة.

  يشير مصطلح "األمن" إلى نتيجة التدابير المتخذة لمنع سرقة الذخائر المتفجرة، ودخول أشخاص غير مصرح لهم إلى مناطق تخزين المتفجرات،
 والتصرف المخالف للقانون، مثل األعمال التخريبية.

متفجرات وتخزينها ونقلها ومناولتها على نحٍو يتسم  يشير مصطلح "إدارة المخزونات" إلى تلك اإلجراءات واألنشطة المتعلقة بحصر الذخيرة وال
 بالسالمة واألمان. 

تقييم   أجل  من  دورة حياتها  األداء طوال  الذخيرة وخصائصها وقدراتها على  لتقييم خواص  المنهجية  الطريقة  إلى  "المراقبة"  يشير مصطلح 
 عم إعادة تقييم مدة الخدمة.الموثوقية والسالمة والفعالية التشغيلية للمخزونات ولتوفير البيانات لد 

يشير مصطلح "اإلدارة طوال مدة الخدمة" إلى نهج متكامل للعملية والتخطيط وأنشطة حساب التكلفة على مدى العمر التشغيلي الكامل لنوع  
 معين من الذخيرة.

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

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

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

ر ولكن ليس محظو  ًرا.إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ



IATG 01.35:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
2 

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 

  العملية 4

ويمكن فهم العملية على   التي تضمن إدارة الذخيرة من التخطيط إلى السحب من الخدمة.ينبغي أن تضع السلطة الوطنية عملية إدارة الذخيرة  
الخطوات المتخذة لتحقيق غاية نهائية معينة. ( نهًجا  TLMتعد إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة ) أنها سلسلة من اإلجراءات أو 

بأنواع معينة من الذخيرة. إلى أربع مراحل؛ ) في متكاماًل للعملية المتعلقة  (  1مكن تقسيم عملية إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة 
 ( السحب من الخدمة. 4( االستخدام، و)3( الشراء، و)2التخطيط، و) 

يؤدي إلى  تمضي العملية كدورة حيث يجب تقييم إجراء السحب من الخدمة على نوعٍ من المعدات في عملية التخطيط لتقييم ما إذا كان ذلك  
 وإضافة إلى ذلك، يجب دمج تكاليف وتدابير السحب من الخدمة في مرحلة التخطيط.  إحداث ثغرات جديدة يتعيّن سدها. 

فراج  قد تتضمن عملية إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة قرارات سياسية وقانونية، ال سيما فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية واإل
 ألن هذه القرارات تتمايز إلى حٍد كبير وفق كل بلد، فإن هذه الوحدة ال تتناول مسائل صنع القرار واإلشراف.ونظًرا  عنها.

 

 التخطيط 4.1

شكٍل ينبغي للسلطات الوطنية النظر في األنشطة التالية في مرحلة التخطيط، وهي مستمدة من التوجيه الحكومي، والسيناريوهات اإلستراتيجية، و
العقيدة أشكال  الحالية   من  التشغيلية  القدرات  بين  المحتملة  والثغرات  وتجهيزها ونشرها(  القوات  لتدريب  ستُستخدم  التي  الطريقة  )أي  العليا 

 والمطلوبة: 

a)  وضع خطة متسقة إلدارة مخزون الذخيرة وتحديد االحتياجات لتحقيق األهداف طويلة المدى 

b)   المطلوبة ألداء المهمة الموكلة من الحكومة؟(، شاملة ما يتعلق   -الذخيرةك-تحديد الثغرات القائمة في مجال القدرات )ما المعدات
 بالسحب من الخدمة؛ 

c)  تحليل التكاليف والفوائد )ما الفائدة المتوقعة من االقتناء/الشراء فيما يتعلق بسد الثغرة في القدرات؟( ونظرة عامة على الميزانية؛ 

d) الثغرة المذكورة؛ تحديد المواصفات الفنية من حيث المعدات لمعالجة  

e) تحديد متطلبات الشراء واالستخدام والسحب من الخدمة؛ 

f)  تلقي المالحظات من العمليات واألدوار المختلفة 

 

 الشراء  4.2

يمكن أن يتضمن الشراء اقتناء منظومة أسلحة )أي منصة أسلحة ومستجيبات( شاملة الذخيرة كمنظومة فرعية، أو قد تنطوي على شراء ذخيرة 
ويُتخذ قرار الحصول على المنظومة الكاملة أو شراء الذخيرة فقط  ستبدال الذخيرة منتهية الصالحية أو زيادة مستويات المخزون. فقط، إما ال

 في مرحلة التخطيط.

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في األنشطة التالية في مرحلة الشراء: 

a)  شراؤها، شاملة العالمات؛تحديد االحتياجات التفصيلية من المعدات التي سيتم 

b)  سير إجراءات المناقصة؛ 

c) ية  تقييم المعدات المختلفة فيما يتعلق بتوافقها للمتطلبات الفنية )على سبيل المثال، قد تتعلق المتطلبات بأموٍر منها الوظائف والموثوق
 والسالمة وما إلى ذلك(؛

d) مشار إليها؛اختيار نوع وكمية المعدات التي سيتم شراؤها لمعالجة الثغرة ال 

e) شراء نوع وكمية المعدات المختارة؛ 
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f) التسليم الفعلي للمعدات المذكورة وقبولها من قبل وكالة الشراء؛ 

g)  القبول الفعلي لجميع البيانات الفنية ذات الصلة )على سبيل المثال، جميع نتائج االختبارات ذات الصلة بالسالمة والجوانب البيئية
 اإلثبات، والتقادم المتسارع، وأرقام الُدفعات لجميع المكونات وما إلى ذلك(؛ شاملة تصنيف المخاطر، ونتائج 

h)  القبول الفعلي لوثائق المستخدم )مثل التعليمات واألدلة الفنية والمواد وتفاصيل نطاق األمان وطرق التخلص(؛ 

i) صوغ مفهوم التسجيل للمستخدم؛  

j) صوغ مفهوم )إعادة( التدريب للمستخدم؛ 

k)  الفعلي للمعدات وتكاملها من قبل الكيان المسؤول عن إدارة المعدات )مثل المستخدم(.التسليم 

كلفة التشغيل،  أثناء عملية االقتناء/الشراء، ينبغي للسلطة الوطنية تحديد وتنفيذ جميع التدابير المتعلقة باالستخدام المستمر للمعدات )التدريب، وت
 عديل على األنظمة التي تستخدم الذخيرة مثل البيانات البالستية الجديدة وما إلى ذلك(. واحتياجات البنية التحتية، ومتطلبات الت

 

 االستخدام  4.3

واألنشطة الفنية   تشمل مرحلة االستخدام األنشطة التي تضمن استمرار أداء المعدات واستخدامها باإلضافة إلى اإلبالغ عن مستوى المخزون.
 وغير مكّررة هنا.  3ق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةالمتعلقة بإدارة الذخيرة موصوفة في سيا

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في األنشطة التالية في مرحلة االستخدام:

a)  تزويد المستخدم النهائي بالمعدات الجديدة؛ 

b)  تخصيص موظفين الستخدام المعدات الجديدة؛ 

c) ت الجديدة؛ )إعادة( تدريب المستخدم النهائي على المعدا 

d) ضمان تنفيذ جميع المواصفات المتعلقة بالتأمين الفعلي واإلدارة اآلمنة لمخزونات المعدات؛ 

e) تخزين المعدات؛ 

f)  إدارة اإلمداد؛ 

g) ضمان اإلبالغ عن مستويات المخزون أو اختبارات أداء المعدات أو أوجه القصور؛ 

h)  للذخائر؛ضمان تسجيل تفاصيل المكونات في حالة وقوع حوادث 

i)   االفتراضي العمر  من  المتبقية  المدة  إجراء االختبارات وتقدير  الذخيرة، أي  مراقبة  ذلك  في  )بما  المعدات  لجودة  المستمر  التقييم 
 المأمون(؛ 

j) .صيانة المعدات 

 

 السحب من الخدمة 4.4

قديمة )غير مهمة في الوفاء بمهام القوات(، هناك الكثير من األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى السحب من الخدمة؛ منها أن المعدات قد تصبح  
وقد تنتهي صالحيتها )تصبح قديمة جًدا بحيث ال يكون من المأمون مواصلة استخدامها(، وقد تصبح فائضة )بما يتجاوز االحتياجات األمنية  

إذا كانت المعدات المسحوبة لم تعد تُستخدم ويمكن أن يؤدي السحب من الخدمة إلى تدابير موفرة في التكاليف، ال سيما   الفعلية( وما إلى ذلك.
ويمكن أن يكون السحب من الخدمة جزئيًا )على سبيل المثال، أرقام دفعات معينة فقط، للمنتجات التي تعتبر   أو أصبحت تشكل خطًرا إضافيًا.

 

 الذخيرة. المجاالت الوظيفية إلدارة والجدول   IATG 01.10للمزيد من التفاصيل، راجع الوحدة  3
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خدمة ألن المعدات أصبحت زائدة عن  غير آمنة( أو يمكن أن يشمل إجمالي مخزون نوع معين من المعدات )على سبيل المثال، السحب من ال
 الحاجة(. 

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في األنشطة التالية في مرحلة السحب من الخدمة: 

a)  تقييم االحتياجات المحتملة للسحب من الخدمة، شاملة اآلثار المترتبة )من الناحية التشغيلية، والمالية، ومن حيث الموظفين، وما إلى
 ذلك(؛ 

b) معين من المعدات؛ قرار سحب نوع 

c)  فمن بالسالمة،  تتعلق  مشكالت  بسبب  الخدمة  من  المعدات  يتعيّن سحب  كان  إذا  سيما  )ال  الخدمة  من  المسحوبة  المعدات  عزل 
 الضروري تجنب إرسالها(؛ 

d)  قرار بشأن طريقة التخلص )على سبيل المثال، نزع السالح والبيع والتبرع وما إلى ذلك(؛ 

e) اقصة )إذا كان يتعين تكليف شركاء خارجيين بالسحب من الخدمة(؛ طرح عملية نزع السالح للمن 

f)  تحضير المعدات للسحب من الخدمة )مثل تفكيك بعض المكونات الحساسة(؛ 

g)  نقل المعدات إلى المستخدم النهائي أو موقع التخلص؛ 

h)  التسليم الفعلي أو التخلص؛ 

i) .تحديث قوائم الجرد والسجالت 

 إلى تحديد متطلبات جديدة ومن ثم إعادة العملية إلى مرحلة التخطيط. قد يؤدي سحب المعدات من الخدمة 

 

  األدوار الوظيفية 5

وفي حالة المؤسسات القائمة، عادة ما تتطّور الهياكل تاريخيًا وتتضخم أحيانًا بسبب اإلدارة جوانب  من الناحية النظرية، يتبع الهيكل العملية.
وتميل هذه المؤسسات إلى مقاومة التغيير، وهو ما يعكس المتطلبات والخصوصيات   والتكنولوجيا والموروثات األخرى.متعددة منها اإلدارة  

الوقت. بمرور  يتغير  قد  الذي  اإلستراتيجي لألمة  للوضع  الهياكل  المحلية  المؤسسة، ألن  هيكلة  بكيفية  يتعلق  فيما  مثالي  نموذج  هناك  وليس 
 .4عن خلفية البلدان المعنيةصالحية وطنية وتنتج عموًما 

وينبغي أن تعكس السلطات الوطنية هذه األدوار  على الرغم من ذلك، تعد بعض األدوار الرئيسية ضرورية عندما يتعلق األمر بإدارة الذخيرة.
السلطات الوطنية أداء هذه    وينبغي أن تضمن ويرد وصف المهام المحتملة المتعلقة بهذه األدوار في هذا الفصل. الرئيسية في هيكل المؤسسة.

 األدوار الوظيفية وتوزيع المسؤوليات وفقًا لها. 

المسؤوليات. توضح مصفوفة إسناد   نظًرا لضرورة التنسيق بين األدوار المختلفة، ينبغي للسلطات الوطنية التأكد من وضوح المهام وتحديد 
خطي، مستوى مشاركة األدوار المختلفة في إنجاز المهام أو النواتج أو مخطط المسؤوليات ال  5RACIالمسؤوليات، وتُسمى أيًضا مصفوفة  

)من يتخذ القرارات وينسق اإلجراءات بشأن المهمة   والمسؤولالمكلّف )من يُنجز المهمة؟(،  RACIتعيّن مصفوفة  لمشروعٍ أو عملية تجارية.
والخبير )من يجب إطالعه على المستجدات بشأن القرارات  )المهام(؟(، والمستشار )من يجب الرجوع إليه بخصوص القرارات والمهام؟(،  

 أداة قيمة لتوزيع المسؤوليات وتحديد العالقات. RACIووفقًا لذلك، تعد مصفوفة  واإلجراءات أثناء المشروع(.

 

 دور التخطيط 5.1

ط إدراج الجوانب المتعلقة بالذخيرة في مشاريع االقتناء والشراء، ويحدد مستويات الم خزون وتواريخ انتهاء صالحية الدفعات يضمن المخطِّ
 ام. ويرصدها، ويوجه مراقبة الذخيرة، ويخطط لالستهالك والتجديد، والمحاسبة والرقابة، ويلبي احتياجات عملية إدارة الذخيرة على نحٍو مستد 

 

والب 4 المناخية  واألحوال  التخزين  وظروف  والتوزيع  واألمن  والسالمة  والمجتمع  والسياسة واالقتصاد  والتاريخ  السياسية  الجغرافيا  سيما  الطبيعية  ال  والقيود  والتضاريس  يئية 
 ت المهنية المحددة، وهي عوامل قد تؤثر على طبيعة الهياكل المؤسسية. والتكنولوجيا والقدرة على المناورة وحجم العمل ووتيرته ومستويات المهارات المطلوبة والكفاءا

 ®( من معهد إدارة المشاريع، فصل إدارة الموارد البشرية للمشروع.PMBOK، راجع الدليل المعرفي إلدارة المشاريع )دليل  RACIلمزيٍد من المعلومات بخصوص مصفوفة    5
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 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور التخطيط: 

a) دة والمفاهيم؛ تنسيق وضع العقي 

b) تولي المسؤولية الشاملة عن إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة؛ 

c) تحديد العمليات وإسناد المسؤوليات إلدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة؛ 

d) تحديد مستويات المخزونات المطلوبة؛ 

e)  تحديد مخصصات الذخائر والطوارئ ألغراض التدريب؛ 

f) لذخيرة المطلوب اقتناؤها/شراؤها؛ تحديد أنواع وكميات ا 

g) تحديد االحتياجات المحددة من المعدات المطلوب اقتناؤها/شراؤها؛ 

h) تقييم المعدات المتاحة باستمرار من حيث الجاهزية والفعالية والفائدة التي تعود على المؤسسة؛ 

i)  تخصيص الميزانيات الالزمة واألفراد المطلوبين لالقتناء/الشراء والتخلص؛ 

j)  صيانة الذخيرة في الوقت المناسب دون إبطاء؛ضمان 

k) ضمان مراقبة الذخيرة والتكليف بها؛ 

l) توقع استبدال الذخائر القديمة أو منتهية الصالحية؛ 

m)  سحب الذخيرة من الخدمة؛ 

n)  .تخطيط التخلص من الذخيرة والتكليف بهذه المهمة واإلشراف عليها 

 

 دور االقتناء أو الشراء  5.2

 االقتناء بشراء الذخيرة ضمن منظومة األسلحة الكاملة، يقتصر الشراء على شراء الذخيرة فقط )لتجديد مستويات المخزونات، مثاًل(.بينما يتعلق  
دة  وخالل كال النشاطين، يحصل الكيان المسؤول عن االقتناء/الشراء على المعلومات ذات الصلة )مثل المعايير الفنية للمراقبة(، ويضمن الجو

 تسليم ويعمل أيًضا كحلقة وصل مع القطاع في عمليات االقتناء/الشراء والخدمة والتخلص. أثناء ال

 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور االقتناء/الشراء: 

a) تحليل وضع السوق، شاماًل فرص وقيود التعاون في الشراء؛ 

b) تحديد مواصفات اإلنتاج )مثل العالمات(؛ 

c)  تحديد التقييمات المقررة )وضع خطط األعمال(؛ 

d) تحديد قوائم طويلة بالمعدات المحتملة لالقتناء/الشراء؛ 

e) تحديد إجراءات التحقق األساسية ومعايير التقييم المسبق وتنفيذه؛ 

f) تحديد قوائم قصيرة بالمعدات المحتملة لالقتناء/الشراء؛ 

g) جراؤها؛تحديد بروتوكول التقييم واالختبارات الفنية وإ 

h)  تحديد اختبارات المستخدم، إلى جانب دور التخطيط؛ 

i) تحليل كفاءة المعدات المختبرة؛ 
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j) اختيار نوع المعدات المقرر اقتناؤها/شراؤها؛ 

k)  التفاوض على عقود االقتناء/الشراء )بما يشمل التدريب والصيانة(؛ 

l) إجراء اختبارات قبول الُدفعات مع المورد؛ 

m) إلى جنب مع دور المراقبة؛  تحديد مفهوم المراقبة، جنبا 

n)  تسليم المعدات إلى الكيان المسؤول عن إدارة المعدات )كالمستخدم(؛ 

o)  إعداد التقارير إلى المكلّف بدور التخطيط؛ 

p)  .تولي تنفيذ التخلص من المعدات بعد سحبها من الخدمة رسميًّا 

 

 دور اللوجستيات 5.3

بطريقة آمنة ومضمونة، وإدارة المعلومات والمحاسبة، وعمليات التخزين والبت في قابلية تخزين يشمل دور اللوجستيات إدارة وتوزيع الذخيرة  
 يعمل دور اللوجستيات أيًضا كحلقة وصل مع المستخدم.  الذخائر الجديدة )مثل المساحة، واالحتياجات الخاصة(.

 للوجستيات:ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور ا

a) تقدير االحتياجات المحددة في مجال اللوجستيات والبنية التحتية؛ 

b) فحص المعدات، بما يشمل إدارة معدات االختبار؛ 

c)  صيانة المعدات، بطرٍق منها االستعانة بمصادر خارجية؛ 

d) إدارة قطع الغيار للمعدات؛ 

e) وضع مبادئ التخزين وتحديد معدات التخزين؛ 

f)  والكيان المسؤول عن دور المراقبة حسب االقتضاء؛ توفير المعدات للمستخدم 

g) إدارة البنية التحتية وثيقة الصلة بمعدات التخزين؛ 

h) ضمان تدريب األفراد العاملين في اللوجستيات وقدرتهم وتوافرهم للتعامل مع المعدات؛ 

i)  إعداد وثائق المعدات اللوجستية والفنية؛ 

j) إعادة( تعبئة المعدات و)إعادة( وسمها؛( 

k) ة ونقل المعدات؛مناول  

l)  .اعتماد األفراد والمعدات للنقل 

 

 دور السالمة واألمن 5.4

والتهديدات  يوفر دور السالمة واألمن إرشادات بشأن السالمة واألمن، ويتفقد تنفيذ أحكام السالمة واألمن، ويفرض االمتثال للوائح، ويقيم المخاطر  
 التي تواجه تخزين الذخيرة، ويدير المخاطر.

 للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيانات التي تؤدي أدوار السالمة واألمن:ينبغي 

a)  :وضع نُهج قائمة على تقييم المخاطر لضمان السالمة واألمن 
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o تحديد أهداف السالمة واألمن؛ 

o  اختيار مقاييس األداء؛ 

o تحديد معايير السالمة واألمن؛ 

o بلورة إجراء حساب المخاطر؛  

o  بروتوكول اتخاذ القرار؛تحديد 

o .اعتماد البنية التحتية والمعدات لالستخدام 

b)  :تطبيق النهج الموضوع لضمان السالمة واألمن 

o  تحديد المواقف المطلوب تحليلها؛ 

o  جمع البيانات بشأن التهديدات والمخاطر المحتملة، وتدابير الحماية، واألجسام المعرضة؛ 

o  تطبيق نموذج تحليل المخاطر؛ 

o خاطر المحسوبة؛تقدير الم 

o  تقليل المخاطر المحسوبة إذا لزم األمر مع تدابير السالمة اإلضافية؛ 

o .قبول المخاطر المتبقية ورصدها 

 

 دور المراقبة 5.5

ملها يتمثل الغرض من المراقبة واإلثبات المستمر أثناء الخدمة في توفير المعلومات المطلوبة لضمان إبقاء الذخيرة آمنة وموثوقة واستمرار ع
 المراقبة واالعتماد.   IATG 07.10وقد تم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في الوحدة  كل صحيح طوال فترة خدمتها المقررة.بش

التقديرات األولية لمدة الخدمة، لضمان االستخدام اآلمن    -أو حتى تمديد -توفر المراقبة، وكذلك اإلثبات أثناء الخدمة، الوسائل التي يمكن بها تأكيد  
المطلوبة.  والموثوق الخدمة  مدة  الصالحة  طوال  للذخائر غير  المستمرة  السالمة  لتقييم  الخدمة  أثناء  المراقبة واإلثبات  استخدام  أيًضا  ويمكن 

 لالستعمال أثناء التخزين والنقل، إلى أن يتم التخلص منها.

 توفر المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة أدلة تثبت

a)   الموجودة في الخدمة، بغض النظر عن عمرها، ما زالت مقبولةة ومنخفضة إلى أدنى حد ممكن عمليًا أن مخاطر الذخيرة
(ALARPطوال مدة وجود الذخيرة في الخدمة؛ ) 

b) أن الذخيرة تعمل بشكٍل صحيح وموثوق طوال مدة استخدامها؛ 

c) .لتعزيز خطط الصيانة واستبدال المكونات 

 التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور المراقبة:ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام 

a) :في مرحلتي التخطيط واالقتناء/الشراء 

o إعداد برنامج وخطة اختبارات )بما يشمل اختيار العينات(؛ 

o  تقدير العمر االفتراضي؛ 

o )؛ وضع خطة تنفيذ )شاملة معدات االختبار المحددة، والميزانية، وبيان العمل، وخطط إطالق النار، وما إلى ذلك 

o  .وضع هيكل التكاليف لبيان تكلفة المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة طوال مدة الخدمة 

b) :في مرحلة االستخدام 
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o تنفيذ خطة االختبارات الدورية؛ 

o أخذ العينات والرصد واالختبار والتحليل؛ 

o  بالمتطلبات؟(.تقديم التقارير والتوصيات إلى المكلّف بدور التخطيط )أي هل ما زالت الذخائر تفي 

 

 دور المستخدم 5.6

 كمستهلك للذخيرة، يقدم المستخدم مالحظات فيما يتعلق بالتدريب والمناولة واألداء واالنحراف عن معايير الذخيرة.

 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور المستخدم: 

a)  الذخيرة ومناولتها؛تدريب األفراد المعنيين باستخدام 

b)  التأمين الفعلي للذخيرة في التخزين الميداني والمستودعات وأثناء عمليات نقل الذخيرة؛ 

c)  اإلبالغ عن أوجه القصور أو التغييرات في األداء )مثل األعطال والفعالية(؛ 

d) ق(. اإلبالغ عن االنحرافات عن المعايير )مثل تصنيف الكمية والتعبئة والتغليف والوسم والتواف 

 

 خطوط تمكين القدرات  6

ويمكن تقسيم ذلك إلى ثمانية  الستخدام نوعٍ معين من المعدات على مدى عمرها االفتراضي، يجب دمجها في عمل المؤسسة األوسع نطاقًا.
بإدارة أي نوع من  ( والتي تكون غير جوهرية الطابع في الغالب وال تتعلق بإدارة الذخائر فقط ولكن تتعلق أيًضا CELخطوط تمكين للقدرات )

وهي تتطور باستمرار كعامٍل من عوامل التهديدات والمخاطر، والتغيرات في السياسة والقوانين والبيئة، والتطورات التكنولوجية،   المعدات.
يس على الحاالت وتركز خطوط تمكين القدرات على التطوير الشامل واإلدارة ول ومتطلبات القدرات الجديدة، والموارد المعدلة، وما إلى ذلك.

يقدم المرفق ج أمثلة على االعتبارات المحتملة المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند شراء معدات جديدة أو عمليات تغيير   الفردية.
 الذخيرة. 

 ينبغي للسلطات الوطنية ضمان إنشاء خطوط تمكين القدرات المناسبة وصالحيتها لغرض دعم عملية إدارة الذخائر. 

 

 لعقيدة والمفاهيما 6.1

إذ إنها تصف تطور القدرات التشغيلية وتخصيص الموارد   من بين خطوط تمكين القدرات، تحتل العقيدة )ووضع العقيدة( مكانة بارزة وشاملة.
واقعية، في توجيه وهي تعبير عن المبادئ التي تستند إليها المؤسسات )مثل الجيش أو الشرطة(، بمعزٍل عن الحالة ال لتنفيذ المهام التشغيلية.

وهي بمثابة  أعمالها بنجاح نحو هدفها ومن ثم المساهمة في تحقيق األهداف الشاملة )مثل السياسة األمنية أو األهداف العسكرية اإلستراتيجية(.
 التشغيلية كما يتبيّن في العقيدة.  وللذخيرة دور ووظيفة محددة للغاية في البيئة مرجع يُستند إليه، ولكن األمر يتطلب االجتهاد والتقدير في التطبيق.

وغرضه تقديم صورة عامة عن العمليات التي تستخدم أصاًل  يمثل المفهوم تعبيًرا عن القدرات التي يحتمل استخدامها إلنجاز نشاٍط في المستقبل.
وتشكل الذخيرة  لمستخدمين والمشغلين. محدًدا واحًدا أو أكثر، أو مجموعة من األصول المرتبطة، في البيئة التشغيلية للمؤسسة من منظور ا 

 وهذا يؤكد على ضرورة إدارة الذخائر كجزء من المنظومة الكلية. وإدارتها جزًءا جوهريًّا من تلك األصول ذات الصلة ضمن المفهوم التشغيلي.

 

 المؤسسة 6.2

الجيش أو الشرطة، وكذلك أو  المقاولين المحتملين، باإلضافة إلى العالقات   تتعلق المؤسسة )والتطوير المؤسسي( بهيكل اإلدارة أو الوزارة 
كما أن نهج اإلدارة المستمرة طوال مدة الخدمة إلدارة المعدات داخل المؤسسة يستلزم التعاون الوثيق   المؤسسية بين مختلف الوحدات واألفراد.

  ند االقتضاء.والتنسيق وتبادل المعلومات واالتصال بأصحاب المصلحة المعنيين داخل المؤسسة وخارجها ع
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 التدريب  6.3

 من التطبيق العملي لعقيدة مشتركة لتقديم القدرة.  -في ظل قيودٍ -التدريب )وتطوير التدريب( هو توفير الوسائل للممارسة والتطوير والتحقق  
والمخاطر واألهمية اإلستراتيجية    ويعد التدريب ضروريًّا فيما يتعلق ببيئة الذخائر بالنظر إلى السالمة ويشمل التدريب الفني والمنهجي والقيادي.

  لهذا األصل.

 

 المواد 6.4

ثات تتعلق المواد )وتطوير المواد( بتوفير المنصات والمنظومات واألسلحة وقطع الغيار وما إلى ذلك )المستهلكة وغير المستهلكة، وكذلك تحدي
 المؤسسة. المنظومات القديمة( الالزمة لتزويد/تجهيز فرد أو مجموعة داخل 

 

 األفراد 6.5

ت  يتعلق األفراد )وتخطيط شؤون األفراد وتطويرهم( بتوفير العدد الكافي من األفراد المستوفين للمعايير والمتحفزين والحاصلين على شهادا
والمدربون جيًدا من المخاطر في بيئة العمل  يقلل األفراد األصحاء عموًما واليقظون  التأهيل في الوقت المناسب لتقديم القدرات، اآلن ومستقباًل.

 التي تفرض متطلبات محددة. 

 

 الماليات  6.6

 تتعلق الماليات )والتخطيط المالي( بتوفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لتقديم القدرات، اآلن ومستقباًل. 

 

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 6.7

)وتطوير البنية التحتية( باقتناء جميع المباني والمنشآت الثابتة والدائمة واألراضي والمرافق العامة وخدمات   -عقارات  في ال  -تتعلق البنية التحتية  
وتعد المحافظة  وتشمل التطوير العقاري والمنشآت التي تدعم األفراد. إدارة المرافق وتطويرها وإدارتها والتخلص منها في سبيل دعم القدرات.

 امة للبنية التحتية وصيانتها أمًرا حيويًا لضمان تحسين إدارة الذخائر واألمن والسالمة وتقليل المخاطر إلى الحد األدنى.على الحالة الع

والمعرفة والمعلومات  البيانات  الحتياجات  المتسق  التطوير  بتوفير  )وتطويرها(  المعلومات  تكنولوجيا  الرقابة،   6تتعلق  وممارسة  للقدرات، 
راف على متطلبات النظام وجميع العمليات المصممة لجمع ومعالجة البيانات والمعلومات والمعرفة )مثل حفظ السجالت وإدارة  واإلدارة، واإلش

 المخزون(. 

 

 األمن والسالمة 6.8

تية من التهديدات أو  يتعلق األمن )وتطوير األمن( بتوفير التدابير المطلوبة لحماية البيانات والمعلومات والمعرفة واألفراد والمعدات والبنية التح
 رونية(.األخطار الداخلية والخارجية، المادية منها )مثل السرقة الداخلية واإلرهاب والتهديدات البيئية( وغير المادية )مثل التهديدات اإللكت

عن المعدات التي تحتفظ بها تتعلق السالمة )وتطوير السالمة( بتوفير التدابير المطلوبة لحماية األفراد والسكان والبيئة من الضرر الناتج  
 المؤسسة )مثل الجيش أو الشرطة( واألنشطة التي تقوم بها. 

 

 

ف البيانات بأنها حقائق أولية ليس   6 أما المعرفة فهي معلومات منطبقة على   وتُعّرف المعلومات بأنها بيانات موضوعة في سياقها. لها معنى كامن، ويستخدمها البشر واألنظمة.تُعرَّ
 حالة معينة. 
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  التفاعل بين ثالثة مكونات  7

( إلى التفاعل بدرجات مختلفة مع خطوط تمكين القدرات الثمانية  5(، تحتاج األدوار الوظيفية المختلفة )البند  4خالل مراحل العملية األربع )البند  
التي يتم اقتناؤها/شراؤها أو التي يتم وضع نموذج إدارة مناسب  -ضمن هذا التفاعل المستمر اتباع نهج نظامي، أي أن المعدات  وي (.6)البند  

 يتم دمجها باستمرار في عملية اإلدارة الحالية مع إيالء االعتبار الواجب لجميع الموارد المطلوبة ذات الصلة.  -لها

األدوار الو  ظيفية وخطوط تمكين القدرات بصفٍة أساسية في مرحلتي التخطيط والشراء، وتتضاءل بقوة في مرحلة  تحدث نقاط التفاعل بين 
بوجٍه عام، يجب أن يضمن الدور الوظيفي للمكلّف )حسب التعريف   االستخدام وتكون أكثر كثافة مرة أخرى في مرحلة السحب من الخدمة.

 من مرحلة( انتظام التنسيق مع خطوط تمكين القدرات.( في كل مرحلة )أو جزء 7RACIالوارد في مصفوفة 

ولكل مرحلة )أو مرحلة جزئية(،  يقدم المرفق د مثااًل مبسطًا عن كيفية ضمان التنسيق في كل مرحلة طوال مدة وجود الذخيرة في الخدمة.
مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب مع خطوط تمكين  وينبغي أن تكون أدوار المكلّف هذه   ينبغي للسلطات الوطنية تحديد أدوار المكلف.

ومن ثم يبدأ  وينبغي أواًل وبشكٍل مسبق تحديد أي األدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك وفي أي مرحلة. القدرات ذات الصلة.
 التفاعالت الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه المرحلة المعينة.

 

 . 5راجع البند  7
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

 

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

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

 السارية مؤخراً: 

a)  الوحدةIATG 01.10 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .دليل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

b)  الوحدةIATG 01.30 2020 المتحدة لشؤون نزع السالح.مكتب األمم  .صياغة السياسة والنصح 

c)  2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح.  .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

d)  الوحدةIATG 01.90 2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح.  .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 

e)  الوحدةIATG 07.10 2020 حدة لشؤون نزع السالح.مكتب األمم المت .المراقبة واإلثبات. 

 

 

 8( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  في  -www.un.org/disarmament/unالُمستخدمة 

saferguard/references /.  يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية
موقع خالل  من  عليها  االطالع  ويمكن  الذخيرة  اإللكتروني:    بشأن  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

. saferguard/-www.un.org/disarmament/un  األخرى المعنية  والمؤسسات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات  ينبغي 
   مخزونات الذخيرة التقليدية.الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة 

 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 8

http://www.un.org/un-safeguard
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 المرفق ب 
 )معلوماتي( 
 المراجع 

 دليل: تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا ال 

a)  ،دليل معهد إدارة المشاريع( الدليل المعرفي إلدارة المشاريعPMBOK)®،   ،2017الطبعة السادسة 

الُمستخدمة في 9يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل ألحدث إصدار/طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها  UNODAكتب شؤون نزع السالح )م
الذخيرة:   بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  للمبادئ  اإللكتروني  الموقع  على 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق ج 
 )المعلوماتية(   

 تمكين القدرات المختلفة أمثلة على العالقة بين خطوط 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 9

http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition
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 M1156االعتبارات المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند شراء نوعٍ جديد من صمامة المدفعية )طقم التوجيه الدقيق    –  1المثال  
(PGK)لنوع حالي من قذائف المدفعية ) 

 العقيدة

  يٍد من الكفاءة في االستخدام ويضمن تنقاًل أفضل للوحدات الخاصة الغرض من ذلك هو استخدام أحدث طراز من الصمامة، وهو ما يؤدي إلى مز

 وتظل اإلجراءات التشغيلية الستخدام الصمامة الجديدة كما هي دون تغيير.

 المؤسسة

 ال تتطلب صمامة المدفعية الجديدة إجراء تعديالت على الهيكل المؤسسي. 

 التدريب

 :يتطلب شراء وتضمين صمامة جديدة التدريب التالي

 أفراد مؤسسة اللوجستيات )إدارة الصمامات(؛ •

 أفراد وحدات المدفعية )استخدام الصمامات(.  •

 يجب تحديد أي المراقبين، باإلضافة إلى المراقبين األماميين، يمكنه توجيه نيران المدفعية بالصمامة الجديدة وضمان التدريب المناسب. 

 المواد 

باإلضافة إلى الصمامات، يجب توفير مواد التدريب  لمقذوفات، والشحنات، والبادئات( بالصمامة الجديدة.يمكن إطالق ذخيرة المدفعية الحالية )ا
 والتشغيل التالية:

 مدربي طقم التوجيه الدقيق القابل للضبط؛  •

 نماذج تفصيلية لطقم التوجيه الدقيق؛  •

 ؛ M76مفاتيح ربط صمامة طقم التوجيه الدقيق  •

 (؛ELAPEsفعية الطويلة )نتّاشات مقذوفات المد  •

 منظمات الصمامة )مع تكاملها مع نظام المدفعية الحالي(؛ •

 صمامات طقم التوجيه الدقيق لنظام المحاكاة.  •

 األفراد

 ال تتطلب الصمامة الجديدة أي أفراد إضافيين. 

 الماليات 

 تصرف تكاليف في المجاالت التالية:

 الصلة؛ شراء الصمامات ومواد التدريب ذات  •

 تعديل األدلة الميدانية والنماذج ومتطلبات التدريب؛ •

 تعديل برنامج نظام القيادة والتحكم؛ •

 تعديل مواد التدريب الحالية؛  •

 تعديل أنظمة المحاكاة.  •
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ال توجد   ا إلى ذلك(.وال يتوقع وجود تكاليف إضافية إلدارة الصمامات )المناولة والتخزين وم ستُصَرف تكاليف إضافية لمراقبة الصمامات.
 متطلبات خاصة معروفة للمناولة والتخزين.

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 

وقد يكون من الضروري  ( للصمامات.TNTويجب فحص مكافئ تي إن تي ) ستُخّزن الصمامات الجديدة في مستودعات المتفجرات الحالية.
 تكييف لوائح التخزين في هذا الشأن. 

 ويجب إجراء تعديالت برمجية في المجاالت التالية: يجب إدخال الصمامات الجديدة في نظام محاسبة الذخائر ألغراض اإلدارة والمناولة.

 نظام القيادة والتحكم؛ •

 تعديل أنظمة المحاكاة.  •

 األمن والسالمة 

 اإلضافية غير معروفة حتى اآلن.  ومتطلبات السالمة ال حاجة التخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الصمامات.

 

 االعتبارات المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند إعادة تكديس الذخائر في إطار مشروع مساعدة - 2مثال 

 العقيدة

الكفاءة وتحسين اللوجستيات يتمثل الهدف في ضمان تكديس الذخائر وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لغرض المساهمة في  
  ومنع االنحراف )بما في ذلك التعرف على مواضع التسريب في الوقت المناسب( ودعم إرشادات السالمة واألمن.

 لتحقيق ذلك، ينبغي وضع معايير وطنية مناسبة لعمليات الذخيرة )شاملة التخزين( باإلضافة إلى التدريب.

 المؤسسة

 وتظل مستودعات الذخيرة خاضعة للمؤسسة الموجودة سابقًا.  تطلب بالضرورة تعديالت في الهيكل المؤسسي للقوة.الذخائر المكدسة حديثًا ال ت

تأهيل  ومع ذلك، قد يتعيّن مراجعة مخصصات األفراد لضمان توافر العدد الكافي من األفراد المدربين تدريبًا مالئًما والحاصلين على شهادات ال
 والتشغيل المستدام بعد ذلك.  أثناء عملية إعادة التكديس

 ويجب إدارة االنتقال من المؤسسة الموجودة سابقًا إلى المؤسسة المؤقتة ثم إلى الجديدة.  يمكن النظر في مؤسسة مؤقتة ألداء إعادة التكديس.

 التدريب

تدريب األفراد التالين لضمان تنفيذ إجراءات التكديس  إن تكديس الذخيرة المتوافق مع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتطلب  
  على نحٍو مستدام بمرور الوقت.

 مشغل الذخيرة: التدريب على تكديس الذخيرة ووسمها وإصدارها واستالمها بالشكل المناسب؛ •

 معالج الذخيرة: التدريب على فحص الذخيرة وصيانتها وإصالحها؛  •

 لتدابير المحاسبية ذات الصلة بإجراءات التكديس؛ مسؤول حصر الذخيرة: تدريب على ا •

 مشرف الذخيرة: التدريب على مهام اإلشراف، ما يضمن مراعاة إجراءات التكديس بمرور الوقت؛  •

 مدير الذخيرة: التدريب على كيفية إدارة إجراءات تكديس الذخيرة لضمان االمتثال للمعايير بمرور الوقت؛  •

 لى كيفية وضع تعليمات تكديس الذخيرة وتنفيذها ومراجعتها؛ مفتش الذخيرة: التدريب ع •

 منظم الذخيرة: التدريب على كيفية وضع التعليمات الفنية لتكديس الذخيرة. •

 المواد 
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 ال تتضمن إعادة التكديس شراء/اقتناء ذخائر جديدة. 

 لية:إلعادة تكديس المخزون الحالي، ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار توفير المعدات التا

 صناديق الذخيرة؛ -

 (؛CGمجموعة التوافق /HDالوسوم )مثل فئة المخاطر  -

 بطاقات سجل التكديس؛ -

 حشوات الحماية )مثل المنصات النقالة(؛  -

 مواد التطويق؛  -

 معدات المناولة )مثل شاحنات الرافعة الشوكية(؛  -

 معدات الوقاية الشخصية )مثل القفازات(؛ -

 التنظيف )أي للحفاظ على نظافة مخزن المتفجرات(.مواد  -

 األفراد

 توجد مرحلتان ينبغي أخذهما بعين االعتبار: 

وتكون هذه الحاجة إلى   خالل هذه المرحلة، قد تكون هناك حاجة إلى أفراد إضافيين ومدربين تدريبًا مالئًما. عملية إعادة التكديس: .1
 تخطيط لها.زيادة األفراد مؤقتة فقط ولكن ينبغي ال

بعد االنتهاء من عملية إعادة التكديس، ينبغي توظيف عدد كاٍف من األفراد المدربين تدريبًا مالئًما  اإلدارة المستدامة للمخزونات: .2
  لضمان إجراء عمليات الذخيرة على نحو مستدام.

وال للحراسة  األفراد  من  االحتياجات  في  النظر  أيًضا  ينبغي  المرحلتين،  كلتا  الذخيرة )مثل قص األعشاب، خالل  مستودع  في  مهام األخرى 
 والتنظيف، واألنشطة المكتبية...(. 

 الماليات 

 توجد مرحلتان ينبغي أخذهما بعين االعتبار: 

برامج  تتطلب هذه المرحلة جهًدا ماليًا لضمان تدريب األفراد، وشراء المعدات، وتجديد البنية التحتية، وشراء  عملية إعادة التكديس: .1
  إدارة البيانات، وإجراء عملية إعادة التكديس وما إلى ذلك.

بعد انتهاء مرحلة إعادة التكديس، ينبغي توفير الوسائل المالية لضمان عمليات الذخيرة طويلة األجل،  اإلدارة المستدامة للمخزونات: .2
  رامج، وشراء المواد البديلة وما إلى ذلك.شاملة التدريب المستمر لألفراد، وصيانة البنية التحتية، والمعدات والب

األفراد وما  يجب أيًضا النظر في المدفوعات المالية المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها المباني ذات الصلة باألمن وإدارة الذخائر )الصيانة ومرافق 
 إلى ذلك(. 

 فة )إلدارة البيانات مثاًل(.وكذلك ينبغي النظر في شراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو المكي

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 

ية الدولية ينبغي أن تتضمن عملية إعادة تكديس الذخائر التأكد من أن مخزن المتفجرات الذي تُخزن فيه الذخيرة يتوافق مع المبادئ التوجيهية التقن
وهذا يشمل الجوانب المتعلقة باألمن )مثل السور المحيط وكاميرات  ديد مخزن المتفجرات.وبناء على ذلك ينبغي التخطيط لتج بشأن الذخيرة.

 المراقبة بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة...( ومباني صيانة الذخائر ومرافق الحراس وأفراد الذخيرة وما إلى ذلك. 

ومن ثم ينبغي أن يكون من بين األولويات الشراء   لتحقيق الرؤية الكاملة لألصول.وفي الوقت نفسه، ينبغي تسجيل الذخائر على النحو المناسب 
 أو مواصلة التطوير أو االستخدام المستمر لنظام إدارة البيانات. 

 األمن والسالمة 
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 يجب تأمين مخزن المتفجرات وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

 ون في مخزن المتفجرات على شهادات التأهيل وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. يجب أن يحصل األفراد العامل

 يجب أن تكون المعدات المستخدمة في مخزن المتفجرات آمنة لالستخدام وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق د 
 )المعلوماتية(   

 أمثلة على التفاعالت طوال العملية بين األدوار الوظيفية وخطوط تمكين القدرات 

الفصل  4لكل مرحلة )أو مرحلة جزئية، راجع الفصل   الوطنية تحديد أدوار المكلف )راجع  وينبغي أن تكون أدوار   (.5(، ينبغي للسلطات 
وينبغي أواًل وبشكٍل مسبق تحديد   (. 6مع خطوط تمكين القدرات ذات الصلة )راجع الفصل    المكلّف هذه مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب

ومن ثم يبدأ التفاعالت الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه   أي األدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك وفي أي مرحلة.
 المرحلة المعينة.
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وينبغي أن تكون أدوار المكلّف  (.5(، ينبغي للسلطات الوطنية تحديد أدوار المكلف )راجع البند 4د لكل مرحلة )أو مرحلة جزئية، راجع البن
وينبغي أواًل وبشكٍل مسبق تحديد أي   (.6هذه مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب مع خطوط تمكين القدرات ذات الصلة )راجع البند  

ومن ثم يبدأ التفاعالت الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه   في أي مرحلة.األدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك و
 المرحلة المعينة.
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

يعوق ذلك إجراء التعديالت خالل فترات الخمس وال  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   في الجدول الموضح أدناه.  للتعديل

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

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

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 طرح الطبعة الثالثة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2021مارس  31 0
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