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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لالستعراض والتنقيح المنتظمين.
 rg/disarmament/ammunitionwww.un.oللتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

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

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

  ال يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 المتحدة األمريكية.، الواليات NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد اإللكتروني:                  

 

 

 

 

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

http://www.un.org/disarmament/ammunition
mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

التقليدية وعدم استقرارها وفائضها مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث   الذخيرة يشكل تقادم مخزونات الذخيرة  انفجارات عرضية في مواقع 
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخيرة، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف االنفجارات التي تم تسجيلها على  دولة.  100وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 الق. اإلط

رة  أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع األجهزة المتفج
 1تم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية. المرتجلة.

مبادئ توجيهية لإلدارة المالئمة  اعترافا بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من األمم المتحدة وضع  و
طية ، إرشادات طوعية وعملية ونم2011(، التي تم االنتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ).2 للذخيرة

تم إنشاء برنامج األمم المتحدة  لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن ومؤمن.
SaferGuard .في وقت واحد كمنصة إدارة المعرفة المقابلة لإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ونشرها 

من األعمال المتعلقة باأللغام    -موعة المساعدة اإلدارية الدولية أن كيانات األمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة عالية الجودة ودعًما  كما تضمن مج
 إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية األطفال إلى نزع السالح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية.

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" إلدارة الذخيرة.  12خيرة من  تتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذ  يمكن تطبيق  مجلداً 
للمبادئ التوجيهية، مما يجعل المبادئ التوجيهية   المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة على  

يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   المواقف من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.التقنية الدولية للذخيرة مناسبة لجميع  
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

رة وتحديثها كل خمس سنوات على األقل، لتعكس المعايير والممارسات المتطورة إلدارة تتم مراجعة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخي
يتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   مخزون الذخيرة، وإلدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

SaferGuard  براء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات التابع لألمم المتحدة والذي يتألف من خ
  خبيرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة في الممارسة العملية.

على   للذخيرة  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدات  من  وحدة  كل  من  إصدار  أحدث  على  العثور  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

 

 

1S/2008/258.  
  .(2018)تأمين مستقبلنا المشترك سالح، انظر أيًضا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال2
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 مسرد المصطلحات والتعريفات 

 النطاق 

األخرى للمبادئ التوجيهية هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر تجمع المصطلحات والتعريفات المستخدمة في كل الوحدات 
 الدولية التقنية للذخائر. 

 مراجع المعلومات 

 توجد قائمة بمراجع المعلومات في الملحق أ على شكل بيبلوغرافيا تُدرج الوثائق اإلضافية التي تحتوي معلومات مفيدة أخرى عن المصطلحات
وتستعمل الطبعة األخيرة   إال الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.ال تستعمل  والتعريفات المتعلقة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع غير المؤرخة.

 المصطلحات والتعاريف 

إعدادها باتباع منهج من أعلى إلى أسفل كما   المصطلحات والتعريفات الُمستخْدمة في تقرير المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر تم تناولها
 يلي:

a)   دول من الدول األعضاء المشاركة في عملية   140مصطلحات وتعاريف األيزو لها األسبقية، حيث إنها قد وافقت عليها أكثر من
 األيزو؛ 

b)  ،االتفاقية المتعلقة بأسلحة معينة؛ المصطلحات والتعريفات التي تضمها المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، )بمعنى آخر 

c)   باأللغام المتعلقة  لإلجراءات  الدولية  المعايير  في  وتعريفات  اإلدماج  3مصطلحات  وإعادة  والتسريح  السالح  لنزع  الدولية  والمعايير 
 ؛5وموجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرة4

d) وجيهية اإلقليمية؛ المصطلحات والتعاريف في المعايير والمبادئ الت 

e)  .شروط المستوى الوطني المناسبة 

 

 ألغراض كل وحدات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، تسري المصطلحات والتعريفات التالية. 

  

 

 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام. 3
 المعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  4
 موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرة.  5
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3.1  
 ذخائر متفجرة ُمتخلى عنها

التي لم تُستعمل أثناء نزاع مسلح، والتي خلفها وراءه أو تخلص منها طرف من األطراف في نزاع مسلح، والتي لم تعد تحت   الذخائر المتفجرة
والذخائر المتفجرة الُمتخلى عنها ربما تكون أو ال تكون قد بُرِمجت أو زودت بصمامة تفجير  سيطرة الطرف الذي خلّْفها وراءه أو تخلص منها.

 ِعدت لالستعمال بأي طريقة أخرى. أو سُِلحت أو أُ 

3.2  
 التخزين فوق سطح األرض

قد يؤدي حادث عرضي في   ، بغطاء أو دون غطاء أرضي، أو في أكوام مكشوفة، عند مستوى سطحي األرض.مخازن المتفجراتالتخزين في  
 مثل ذلك الموقع إلى حدوث انفجار وحريق ومقذوفات. 

3.3  
 مراقبة الدخول 

  نظام يمكّن سلطةً من من مراقبة الدخول إلى المناطق والموارد في منشأة طبيعية معينة.

NOTE 1  نظام مراقبة الدخول، في ميدان األمن الفعلي، يُنظر إليه بوجه عام على أنه الطبقة الثانية في أمن بنية طبيعي.  1مالحظة 

3.4  
 حادث

 .أذىحدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى وقوع 

3.5  
 محاسبة

لتسجيل   بها ُمصْممة  مرتبطة  تشغيل  معلومات وإجراءات  إدارة  بشكل عددي،  الذخيرة  أنظمة  المنظمات ومخازن االحتياطي، ومراقبتها  في 
 والتحقق منها، وصرفها وتسلمها.

3.6  
 مهبط 

 لمنطقة المعدة للسكن )بما في ذلك المباني والمنشآت والمعدات(، وهبوط الطائرات وإقالعها.ا
 

3.7  
  مطار

 لى مطار مدني أو بلدي.يشير إ
 

3.8  
 الوزن اإلجمالي 

 ، أو الذخائر، بما في ذلك التغليف والمنصة النقالة.للذخيرةالوزن اإلجمالي هو الوزن الكلي 

3.9  
 الذخيرة

ة أو  أداة كاملة، )مثل، صاروخ، قذيفة، لغم، مخزن تدمير، الخ( مشحونة بالمتفجرات، أو الدوافع، أو مركبات متفجرة، تركيبة أو مادة كيميائي
ظمة  نبيولوجية أو نووية بادئة لالستعمال فيما يتصل بالهجوم أو الدفاع، أو التدريب، أو أغراض غير عملياتية، بما في ذلك تلك األجزاء من أ

 .(ذخيرةاألسلحة التي تحتوي متفجرات )قارن 

3.10  
 حادث ذخيرة

أي حادث يتضمن ذخيرة أو متفجرات تؤدي إلي، أو لديها إمكانية أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة شخص أو أشخاص أو إنزال أضرار باألجهزة  
 أو الممتلكات، العسكرية أو المدنية. 

  
3.11  

 حاوية ذخيرة 
ن من صفائح القصدير أو إناء ُصمم الحتواء  صندوق مصدق أو إسطوانة وهو يشكل عادة جزءاً من  أو متفجرات.  أغراض متفجرة  أو ُمبطِّ
 مجموعة لحاويات الذخيرة. 

3.12  
 مستودع ذخيرة 

 .الذخيرةمنشاة مخصصة بشكل رئيسي لتلقي وتخزين وصرف وصيانة  
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3.13  
 بناية معالجة الذخيرة

أو   اختباري نشاط أو أكثر من النشاطات التالية: صيانة أو تحضير أو فحص أو فصل أو ترميم أو  بناية أو منطقة تحتوي أو يُراد لها أن تحتو
 .الذخيرة والمتفجراتإصالح 

3.14  
 )وحدة( مخزن ذخيرة 

 على حساب الوحدة. ذخيرة بناية ُمصّرح لها أن تحتوي 

3.15  
 أرضية مضادة للكهرباء اإلستاتيكية 

أوم، وموصلة بشكل كاف للكهرباء لتفريق شحنة كهربائية    x 10 62أوم، وال تزيد عن    x 10 45أرضية تتميز بمقاومة أرضية ال تقل عن  
 ساكنة متراكمة. 

3.16  
ن الذخائر تلك المواد المتفجرة التي يتم استردادها عند تنفيذ مهمة التخلص م -(( EOD)أيًضا عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة )الناشئة 

(( والتي يمكن نقلها بشكل آمن AXO( أو الذخيرة المتفجرة المتروكة )UXOاألمثلة ستكون؛ عنصر من الذخيرة )غير المنفجرة ) المتفجرة.
(، وهو متجر مخصص في موقع فريق  ASA( في منطقة تخزين الذخيرة )ESHإلى موقع أساسي )عادةً ما يكون مخزنًا معينًا للمتفجرات )

من الذخائر المتفجرة، أو متجر مخصص في موقع الهدم( لمزيد من اإلجراءات؛ نتائج عملية التخلص من األجهزة المتفجرة المرتجلة   التخلص
(IEDD حيث يتم استرداد المتفجرات وغيرها من بقايا الجهاز وإما، إذا كانت آمنة، يتم تسليمها إلى السلطات الستخدامها كدليل جنائي، أو )

 ى موقع أساسي للتخلص منها في المستقبل أو حفظها بشكل آمن. إعادتها إل

3.17  
 جذاب للمجرمين والمنظمات اإلرهابية

 أغراض الذخيرة التي تُعد ذو قيمة فورية لإلرهابي أو المجرمين.

NOTE 1  ،ع جوي محمولةمنظومة دفاتُطلق من على الكتف أو  أسلحة مضادة للدباباتأو   مفجرات أو مواد متفجرة غير معبئةعلى سبيل المثال. 

3.18  
 حظر

 ، عادة في انتظار تحقيق تقني.الذخيرةتعليق يُفرض على صرف واستعمال 

3.19  
 حصن )التراب(

 قفص يمكن وضع مواد حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل والصخور(، ويستخدم لبناء الجدران والحواجز وحواجز واقية. 

3.20  
 حاجز 

المتفجرات  سمة أرضية طبيعية أو تل اصطناعي أو عارضة أو حائط قادر، ألغراض التخزين، على منع االنتقال المباشر النفجار كمية من  
 إلى كمية أخرى، على الرغم من أنه قد يُدْمر في العملية. 

3.21  
 دفعة

عة من مكونين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد المكون ات هو المكون الحاكم األساسي(، ومتجانسة بقدر اإلمكان،  كمية منفصلة من الذخيرة الُمجّمْ
  ويُنتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداًء موحداً.

 
NOTE 1  .ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية 

3.22  
 مفتاح هوية الدفعة 

 تعبير يُستعمل لتمييز مجموعة أو دفعة من الذخيرة. 
 
 

3.23  
 رقم الدفعة 

 يميز تلك الدفعة بشكل فريد.رقم مخصص للدفعة، والذي 

 المسحوق األسود  3.24
 خليط وثيق من نترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم والفحم أو مركب كربوني آخر، مع أو دون الكبريت. 
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3.25  
 عصف االنفجار

وضغط مرتفع   ويتضمن عصف االنفجار جبهة موجة الصدم، .االنفجار موجة تدميرية من الغازات أو الهواء تحدث في الجو المحيط نتيجة  
 خلف جبهة موجة الصدم وتخلخل في أعقاب الضغط المرتفع.

 انتقال موجة الضغط المرتفع عبر الهواء، والناتج عن اشتعال أو تفجير مادة متفجرة.

3.26  
 ذخيرة فاشلة )عديمة المفعول(

المتفجرة  عبوة   أو  منها،  للمراد  التسليح طبقاً  في  أخفقت  ابتُِدأت،  كونها  رغم  والتي  )انظر  مهيأة،  تسليحها  بعد  االنفجار  أخفقت في  فشل تي 
 تخفق في العمل بشكل صحيح بعد االبتداء.المتفجرات وفي تعريف بديل، هي مادة من  .(التفجير

3.27  
 الربط

 (. ACالمتردد )( والتيار DCالمباشر )عملية ربط أجزاء معدنية معاً حتى توفر مقاومة كهربائية منخفضة لترددات التيار 

3.28  
 المعزز 

 .المتفجرات المتعين نسفهالتقوية الطاقة المتجهة إلى  كعبوة تفجيرأداة تفجير تُستعمل 

3.29  
 انفجار المؤخرة

 وقد ال تكون الطلقة داخل غرفة اإلطالق أو داخل الغرفة جزئياً.  طالقه.، دون سيطرة، في مؤخرة سالح عند إطلقةبدء 

3.30  
 ملء مغالقي 

في األصل "الملء المغالقي"، هو اآلن رمز لنظام غلق خلفي يتم فيه إحكام الغلق بواسطة وسادة في آلية المؤخرة والتي تضغط على السطح  
 في مؤخرة غرفة إطالق السالح.

3.31  
 قوة القصم

م لمادة   .انفجارأو متفجرة التأثير الُمحطِّ

3.32  
 متفجرات غير معبئة 

 التي تُخْرج بوجه عام من حاوياتها قبل االستعمال، مثل شحنات التفجير.المتفجرات شحنات خدمة من 

 أخرى.مادة متفجرة غير معبئة في طلقات ويمكن تحميلها بالصب )تحت تأثير الجاذبية( أو الضخ أو وسائل هوائية 

3.33  
 االشتعال 

 انتقال تفاعل منتِج للحرارة بالتوصيل واإلنتقال واإلشعاع.
 

3.34  
 منطقة اشتعال

ح بها لتدمير   باالشتعال.  المتفجراتوالذخيرة منطقة ُصّرِ

3.35  
 الطلقة

 )دون محركات الصواريخ( وتتضمن وسيلة اإلشعال الخاصة بها.المتفجرات كمية مغلفة من  

 حنة أو الشحنات الدافعة والبادئ والمقذوف جاهزة لإلطالق، حيث الشذخيرة 
 وصمامه مجمعة في وحدة واحدة للمناولة واإلطالق. 

 
3.36  

 علبة خرطوشة
 عنصر مصمم لحمل ذخيرة أولية ووقود دافع ويمكن لصق مقذوف عليه؛ يتوافق شكلها وحجمها مع غرفة السالح التي أطلقت فيها الطلقة. 
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3.37  
 فئات البنايات والمناطق

عسكرية إلى فئات طبقاً لصفات المتفجرات الموجودة في ذلك  متفجرات تُقسّم البنايات والمناطق التي تحتوي، أو من المحتمل أن تحتوي، 
  المكان: 

 
NOTE 1 .البنايات التي تحتوي، أو من الممكن أن تحتوي، متفجرات تنتج أبخرة قابلة لالشتعال، ولكن ليس غبار قابل لالنفجار.  الفئة أ  

NOTE 2 منطقة في بناية تابعة للفئة أ، يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل لالشتعال والهواء بشكل مستمر، أو لفترات طويلة. ة ب، المنطقة صفر.الفئ  

NOTE 3  لهواء أثناء أداء األعمال المعتادة.منطقة في بناية تابعة للفئة أ، من المحتمل أن يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل لالشتعال وا1 .الفئة أ، المنطقة  

NOTE 4   معتادة، وإذا  منطقة في بناية تابعة للفئة أ، من غير المحتمل أن يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل لإلشتعال والهواء أثناء العمليات ال2 .الفئة أ، المنطقة
  حدث، فهو يتواجد لوقت قصير فقط.

NOTE 5  .و من المحتمل أن تحتوي متفجرات مكشوفة أو متفجرات قد تسبب جواً من الغبار القابل لالنفجار، ولكن ليس البخار القابل لالشتعال.البنايات التي تحتوي أ الفئة ب  

NOTE 6 .البنايات التي تحتوي أو من المحتمل أن تحتوي متفجرات ال تسبب أبخرة قابلة لالشتعال أو غبار قابل لالنفجار. الفئة ج  

NOTE 7 .حدات تخزين صغيرة عادة، تحتوي أو من المحتمل أن تحتوي متفجرات معبئة ال تسبب أبخرة أو غبار قابل لالنفجار، ولكن مقصورة على  هي بنايات، و  الفئة د
  ذخيرة ذات طبيعة وكميات معينة.

NOTE 8  ية ومعدات مناولة العتاد إلى المواصفات المحددة  حتى تُتأهل البنايات / المناطق لإلستعمال ضمن هذه الفئات، البد أن تمتثل المعدات والتجهيزات الكهربائ 8مالحظة
 امتثاالً صارماً. 

3.38  
 اللجنة األوروبية للتطبيع

   اللجنة األوروبية للتطبيع هي اللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس.

NOTE 1  معيار اللجنة األوروبية للتطبيع له نفس السلطة داخل اإلتحاد األوربي كمعيار األيزو.  1مالحظة 

 
3.39  

 شحنة
 وقد تُدمج أو ال تُدمج وسائل ثانوية لإلشعال.  موضوعة في كيس أو لفافة أو عبوة دون الوسائل التكاملية لإلشعال الخاصة بها.متفجرات 

3.40  
 شحنة )تدمير(

 .قوة القصمأو  عصف االنفجارلغرض التدمير السريع بواسطة  متفجرات غير معبئةشحنة مصنوعة من 

3.41  
 شحنة )طاردة( 

ذات المستوى المنخفض أو المسببة لالشتعال وُمصْممة لقذف الحمولة من موزع ذخيرة رئيسي بواسطة المتفجرات  شحنة هي بوجه عام من  
 .ثانويةبالذخيرة الضغط الغاز ودون إحداث ضرر 

3.42  
 شحنة )دافعة(

لمحركات  في أي شكل مادي، لها غالف أو دونه، لالستعمال في المدفعية أو الهاونات أو الصواريخ، أو كمكون  دافعة  أغراض تشمل شحنة  
 .الصواريخ

3.43  
 الثبات الكيميائي للمواد الدافعة

 مقاومة التحلل نتيجة التفاعل الكيميائي.

3.44  
 تصنيف المتفجرات 

تابعة لألمم المتحدة، طبقاً للخواص والصفات العامة ولطريقة تعبئتها أثناء  المتفجرة  ورقم تسلسل للمادة    مجموعة توافق و  خطرفئة  تخصيص  
 التخزين والنقل.

3.45  

  الذخيرة العنقودية
 .الذخيرة الثانويةحاويات ُمصْممة لنشر أو إطالق العديد من 
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3.46  
 (CALA)منطقة تحميل الطائرات المقاتلة 

 أي منطقة مخصصة لتحميل الطائرات وتفريغ الذخائر.

3.47  
 (CAPAمنطقة وقوف الطائرات المقاتلة )

 أي منطقة مخصصة خصيًصا لوقوف الطائرات المحملة بالذخائر القتالية. 

3.48  
ة مسبقاً للبيع التجاري  ُمعد ّْ

 تتطلب مزيد من التطوير قبل إدخالها الخدمة، بخالف تعديالت بسيطة. متوفرة مباشرة من المنتج وال مِعدة 

3.49  
 التوافق 

غياب التفاعالت بين المتفجرات ومكون آخر ضمن الذخائر، والتي قد تؤدي إلى تغييرات غير مقبولة في الخواص الطبيعية للمتفجرات في 
 الذخائر أو حساسيتها. 

 
3.50  

 مجموعة التوافق 
التي يمكن تخزينها أو نقلها معاً دون زيادة ملحوظة في احتمال  المتفجرات  ن، عند الرجوع إلى جدول التوافق، تلك  مجموعات مميّْزة بأحرف تبي

 التي يمكن تخزينها معاً بشكل آمن. الطبائع وتستخدم الرموز لإلشارة إلى  ، أو، بالنسبة لكمية معطاة، مبلغ آثار مثل ذلك الحادث.حادثوقوع 

3.51  
 أرضية موص لة 

 أوم.  104 × 5ديها مقاومة أرضية ال تزيد عن أرضية ل

3.52  
 الحصر

 خصائص غالف الشحنة، والتي تحد من توسع نواتج التحلل عند تفاعل المادة المتفجرة.

 
3.53  

 التقيد 
 .ذخائرفرض حد أو قيد على استعمال أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو فحص 

3.54  
 مهربات/ مواد خاضعة للرقابة/ مواد محظورة

ح بها.متفجرات  أو مركبة تحمل  للمتفجرات  مواد محظور تواجدها عادة في منطقة أو مخزن   وتشمل المواد الثقاب  مالم تكن في حاوية ُمصّرْ
لتعريفها في   وأغراض التدخين والتبغ في أي شكل من األشكال، والمشروبات الكحولية، الخ.والقداحات، ومواد   واألغراض اإلضافية طبقاً 

 األوامر المحلية. 

3.55  
 المقاول

 شخص أو أشخاص أو شركة أو أي منظمة أخرى تبرم إتفاق عمل ألداء أعمال خدمية أو توفير سلع، مع كون اإلتفاق واجب النفاذ قانوناً. 

3.56  
 ذخيرة التقليدية ال

ة أو  أداة كاملة، )مثل، صاروخ، قذيفة، لغم، مخزن تدمير، الخ( مشحونة بالمتفجرات، أو الدوافع، أو مركبات متفجرة، تركيبة أو مادة كيميائي
لك األجزاء من أنظمة  بيولوجية أو نووية بادئة لالستعمال فيما يتصل بالهجوم أو الدفاع، أو التدريب، أو أغراض غير عملياتية، بما في ذلك ت

 .(ذخيرةاألسلحة التي تحتوي متفجرات )قارن 

 
3.57  

 تحليل مردود الكلفة
عملية تتضمن، سواء بشكل واضح أو ضمني، الموازنة بين التكلفة الكلية المتوقعة والمصالح الكلية المتوقعة لعمل أو أكثر، بغرض اختيار 

 ر.الخيار األفضل أو الفعال الكلفة أكثر أو المربح أكث

 أسلوب ُمصمم لتقرير جدوى مشروع أو خطة بتحديد تكلفتها ومصلحة منها. 
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3.58  
 فعالية الكلفة

 تقييم للتوازن بين أداء نظام وتكاليفه خالل الحياة الكاملة له. 

 
3.59  

 منطقة الخطر 
 .(منطقة خطر االنفجار)انظر 

3.60  
 السلع الخطرة 

 بما يتفق وتعليمات األمم المتحدة لنقل االغراض الخطرة )الكتاب البرتقالي(. 9إلى  1السلع المصنفة طبقاً لنظام األمم المتحدة ضمن الفئات 

3.61  
 الركام 

باسم اإلسقاطات  يُعرف أيًضا  .االنفجارالعاملة( تُدفع من موقع المتفجرة  أي جزء من األرض الطبيعية أو بنية أو مادة )ليست جزءاً من المادة 
 أو األجزاء الثانوية. 

3.62  
 ( DFDمسافة الحطام والشظايا )

( إلى المسافة من نقطة االنفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الحطام والشظايا الناتجة  DFD“مسافة الحطام والشظايا” )مصطلح  يشير  
 (. HFDوهو يعادل مسافة الشظية الخطرة ) رة .عن االنفجار إلى حيث ال يُتوقع إصابة األشخاص في العراء بجروح خطي

NOTE 1 ( مسافة االنفجارBD .هي الحماية من مقدمة الصدمة، وموجة الضغط العالي الناتجة عن االحتراق أو تفجير مادة متفجرة )  

NOTE 2 ( إذا كان الموقع المكشوفES.ضد الحطام والشظايا ، فيمكن استخدام مسافة االنفجار )أو بخالف ذلك، استخدم أكبر من   ( يوفر حماية كافية )حاجز وسقف محمي
 (. HFDمسافة االنفجار أو مسافة الشظية الخطرة )

 

3.63  
 التحلل

 تفاعل كيميائي لمادة، ليس تفجيراً أو اشتعاالً، يؤدي إلى تغير ملحوظ في الخواص. 

3.64  
 االشتعال 

 تفاعل احتراقي يحدث في مادة بسرعة تقل عن سرعة الصوت في مادة التفاعل. 

  إلى منتجات غازية عن طريق تفاعالت كيميائية عند أو بالقرب من سطح المادة المتفجرة.المتفجرات تحول 

  دون مساهمة حرارية من مصدر آخر. تفاعل كيميائي سريع يكون ناتج الحرارة فيه كافياً لتمكين التفاعل من االستمرار والتعجل

NOTE 1   الصوت.  االشتعال ظاهرة سطحية، حيث تتدفق منتجات التفاعل بعيداً عن المواد التي لم تتفاعل والموجودة بشكل طبيعي على السطح، بسرعة دون سرعة   1مالحظة 
 .التفجيرالحرارة، وقد يسبب االنتقال إلى ويزيد حصر التفاعل من معدل ضغط التفاعل ودرجة  .االنفجاروأثر االشتعال تحت الحصر هو 

3.65  
 االنتقال من االشتعال إلى التفجير 

 االنتقال إلى التفجير من تفاعل احتراقي أولي.

 
3.66  

 نزع الصبغة العسكرية عن السالح
 المقصود منها. المتفجرات غير صالحة ألداء الغرض األصلي والذخيرة والمجموعة الكاملة من العمليات التي تجعل األسلحة 

NOTE 1 رى المتساوية من حيث  ال يتضمن نزع الصبغة العسكرية فقط عملية التدمير النهائي لكن يتضمن أيضاً كل عمليات النقل والتخزين والحصر والمعالجة األولية األخ
  األهمية لتحقيق النتيجة النهائية.

3.67  
 التدمير 

 النار، أو الماء، أو المتفجرات، أو وسائل ميكانيكية أو وسائل أخرى.تدمير التجهيزات أو المنشآت أو المواد باستعمال 
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3.68  

 الدمار
 المتفجرات إلى الحالة الخامدة حتى ال يعود ممكناً للمادة أن تعمل كما كان مقرراً لها والذخيرة وعملية التحويل النهائي لألسلحة 

3.69  
 الدمار )في الموقع األصلي( 

إلى  متفجرة عادة بوضع شحنة  -دون نقل الغرض من مكان العثور عليه المتفجرات بواسطة  تفجرةالمعدات المتدمير أي غرض من أغراض 
 (.BIPيشار إليها أيًضا باسم االنفجار في المكان ) جواره.

3.70  
 حبل التفجير

 نبوب معدني لين.( محاط بغطاء خارجي مرن أو مكسو بإنتايري ثريتول تترانيتراتغرض يتكون من لب من مادة متفجرة للتفجير )عادة ب

3.71  
 التفجير

 بسرعة تفوق سرعة الصوت في مادة التفاعل.متفجرة تفاعل ينتقل خالل مادة 

   إلى منتجات غازية بواسطة موجة صدمية تمر عبر المادة المتفجرة.للمتفجرات التحول السريع 

 .المتفجرةرعة الصوت في المادة موجة تفاعل منتج للحرارية التي تلي، وتحافظ أيضاً على، جبهة صدمية تفوق سرعتها س

 تفاعل للتحلل تمتد فيه منطقة التفاعل الكيميائي خالل الوسط األولي بسرعة تفوق سرعة الصوت خلف جبهة صدمية.

NOTE 1  سريع.  عملية اشتعالعادة، تكون سرعة مثل تلك الموجة الصدمية أكبر بمقدار الضعف من 

3.72  
 سرعة التفجير
 بالمتر في الثانية.المتفجرات خالل شحنة أو عامود التفجير سرعة انتقال 

 

3.73  
 المفجر

 .تفجيرحساسة الغرض منها إنتاج موجة  مادة متفجرةأداة تحتوي 

،  الثانوية، مثل أزيد الرصاص، وشحنة من المتفجرات  المتفجرات األوليةيتكون الغرض من معدن صغير أو إنبوب بالستيكي يحتوي شحنة من  
 جم.  2، أو مجموعات أخرى من المتفجرات ال تتجاوز عادة كتلتها تترانيتراتبنتايري ثريتول مثل 

3.74  
 مفجر )تأخير( 

 مجموعة مفجر يضاف إليها آلية لتأخير الزمن ما بين البدء والتفجير. 

NOTE 1  يمكن لمفجر التأخير أن يكون كهربائياً أو إلكترونياً أو غير كهربائي.  1مالحظة 

3.75  
 مفجر )كهربائي( 
 يتم تفعيله بواسطة تيار كهربائي. مجموعة مفجر 

NOTE 1  1مالحظة ( تشمل المفجرات الكهربائية نظم تعمل بالتيار المباشرDC( والتيار المتردد )AC .)ًمزدوجة مغناطيسيا( ) 

3.76  
 مفجر )إلكتروني( 

 كهربائية. مجموعة مفجر يتم فيها تأخير الزمن بواسطة رقاقة إلكترونية تُفعّل بواسطة ُمحفِّزات كهربائية أو غير 

3.77  
 مفجر )آني(

 مفجر دون آلية تأخير للوقت.
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3.78  
 مفجر )غير كهربائي( 

 مجموعة مفجر تُبدأ بواسطة إنبوب صدمة أو وسائل أخرى ال تتضمن ُمحفِّزات كهربائية كنمط أولي للبدء. 

3.79  
 مفجر )مجرد(

 مفجر آني يأتي بدون وسائل بدء. 

NOTE 1 و صمام أمان، أو ُمشِعل حراري أو إنبوب صدمة.يتم عادة بدء المفجرات المجردة بواسطة حبل تفجير، أ 

3.80  
 دورة نهارية

 المتفجرات للتغير في درجة الحرارة ما بين النهار، والليل وتبدل فصول العام.الذخيرة وتعّرض 

3.81  
 التخلص )اللوجستي( 

د يتطلب التخلص اللوجستي استعمال ق باستخدام طرق متنوعة، )قد ال تتضمن بالضرورة التدمير(.  المخزوناتمن   المتفجراتو  الذخيرةإزالة  
 في إبطال مفعول الذخائر، وقد ال يتطلب ذلك.  اإلجراءات اآلمنة المتبعة

NOTE 1   :اإلغراق في مياه البحر  4( االستعمال في التدريب؛  3( اإلهداء؛  2( البيع؛  1هناك ست طرق تقليدية للتخلص من الذخيرة تستعملها القوات المسلحة حول العالم )
 ، التدمير أو التجريد من السالح، هي الطرق الوحيدة المقبولة عموًما. 6الطريقة  6( التدمير أو نزع السالح. 6إهالة التراب عليها؛ و  (5العميقة؛ 

 

3.82  
 موقع التخلص 

ح بها لتدمير   والحرق.  التفجيرعن طريق  المتفجراتو الذخيرةمنطقة ُصّرِ

3.83  
 تحويل المسار 

إلنتشار  نقل األسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات من السوق أو المالك القانوني إلى سوق أو مالك غير شرعي نتيجة الفقد أو السرقة أو التسرب أو ا
 من المخذون أو مصدر آخر. 

3.84  
 المانح

 كل مصادر التمويل، بما في ذلك حكومة البلد المضيف.

3.85  
 عبوة التفجير 

 لشحنة األخرى. شحنة متفجرات تمثل ُمحفِّزاً 

3.86  
 متفجرات النسف

 .التخلص من المعدات المتفجرةغير صالحة أثناء عمليات  متفجراتو ذخيرةصالحة تستعمل في التفجير لبدء وتدمير متفجرات 

3.87  
 حفر الذخيرة

 ُصنعت بشكل محدد للتدريب، أو العرض أو األغراض التعليمية.الذخيرة نسخة طبق األصل خامدة من 

 
3.88  

 ( EIDهرباء )جهاز يعمل بالك
أي مكون أو مجموعة فرعية طلقة واحدة بدأت بوسائل كهربائية ولها ناتج متفجر أو ناري أو ميكانيكي ناتج عن عمل متفجر أو ألعاب نارية 

  أو ليزر أو عمل حراري كهربائي.

 

فقد يفترض طرف أنه عند ذكر طرف آخر للتخلص، فهو يتحدث في الواقع عن   هذا مجال واضح بحيث يمكن أن يقع ارتباك نتيجة استعمال مصطلح أو ترجمة غير صحيحة.  6
  وقد ال يكون األمر هكذا. لدمار. ا
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3.89  
 الفئة الكهربائية

)انظر   والفئة الكهربائية مماثلة للفئة التي الُخصِصت للبناية أو المنطقة. .للمتفجراتمعيار التجهيزات والمعدات الكهربائية المطلوب في بناية  
 .(فئات البنايات والمناطق أيضاً 

3.90  
 أداة كهربائية متفجرة 

 أو ميكانيكية، وتُفعّل بواسطة الطاقة الكهربائية.  متفجرةلضربة واحدة تُستعمل كعنصر بدء في سلسلة  حراريةأو متفجرة أداة 

3.91  
 ُمِعدة 

 نظام طبيعي أو كهربائي أو ميكانيكي أو إلكتروني يُستعمل لتعزيز النشاطات، واإلجراءات والممارسات البشرية.

3.92  
 مكافئ )ثالث نتريت التولوين( 

، يُستخْدم مكافئ ثالث نتريت التولوين  ثالث نتريت التولوينذات تأثير قوي أكثر أو أقل بشكل ملحوظ من    متفجراتعند األخذ في االعتبار  
 .البعد المالئم للكميةلتحديد 

3.93  
 خطأ في تصميم التدريب

 ا.الخطأ في ذخيرة أغراض التعليم هي حالة يتضح فيها أن الذخيرة المخصصة ألغراض التعليم معيبة وتتطلب مراجعته

3.94  
 خطأ في تنفيذ التدريب

 الخطأ في التدريب هو حالة ال تتبع فيها التدريبات المصرح بها بشكل صحيح. 

3.95  
EUExcert 

 مشروع اعتماد المتفجرات من االتحاد األوروبي.

3.96  
 التقييم

الكيف، في البيئة التي سوف يعمل    أو نظام، من حيث الكم أومعدة  تحليل نتيجة أو سلسلة من النتائج لتبين فعالية وجدارة برمجية أو مكون أو  
   فيها.

NOTE 1  التعريف الُمستعْمل في سياق اختبار وتقييم المعدة.  1مالحظة 

 عملية تحاول التقرير بشكل منظم وبموضوعية بقدر اإلمكان، جدارة واستحقاق أو قيمة التدخل. 

NOTE 1   هتمين  تشير كلمة "بموضوعية" إلى الحاجة إلى إجراء تحليل متوازن، وإدراك أوجه التحيز والتصالح بين أصحاب المصلحة المختلفين )كل أولئك الم  1مالحظة
 والمتأثرين بالبرامج، بمن فيهم المستفيدين كأصحاب مصلحة أساسيين( من خالل استعمال المصادر واألساليب المختلفة. 

NOTE 2  قييم عملية إستراتيجية. يُعد الت 2مالحظة 

3.97  
 انفجار

 .شظايااالنفجار مع احتمال تطاير  عصفاإلطالق المفاجئ للطاقة والناتج عن تأثير 

NOTE 1  يضم مصطلح انفجار اإلحتراق السريع واالشتعال والتفجير.  1مالحظة 

3.98  
 تحليل نتائج االنفجار 

الدل لتقديم  المتفجرات،  المتفجرات وهندسة  باستخدام علم  منظمة،  آثار عصف  عملية  من  المحتمل لألفراد والممتلكات  الخطر  العلمي عن  يل 
   االنفجار والشظايا في حال حدوث حادث انفجار غير مرغوب فيه.

3.99  
 منطقة خطر االنفجار

 .ذخيرة لتفجيرالمنطقة المحيطة بمنشأة للمتفجرات، والمحددة بالمسافات التي يُنتظر أن يقطعها أي عصف النفجار أو شظايا نتيجة 



IATG 01.40:2021(E) 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
11 

3.100  
 المادة المتفجرة 

 .انفجارمادة صلبة أو سائلة أو خليط من المواد القادرة، عن طريق التفاعل الكيميائي الداخلي، على إحداث 

 مادة أو خليط من المواد القادرة، تحت تأثيرات خارجية، على إطالق طاقة بسرعة على شكل غازات وحرارة.

3.101  
 خطة موقع سالمة المتفجرات 

خريطة أو رسم لمنطقة متفجرات تعرض بشكل تخطيطي اإللتزام بمتطلبات البعد المالئم داخل منطقة المتفجرات والبعد المالئم خارج منطقة  
ويتم قبول الخطة من قبل سلطات األمان في وزارة الدفاع قبل بناء منشآت جديدة أو التخطيط لزيادة ترخيص حد المتفجرات في   المتفجرات.

 فجرات موجودة فعالً.منطقة مت 

3.102  
 المواد المتفجرة 

 . البادئاتو المفجرات، مثل تفجيرياً أو تسلك مسلكا  المتفجراتالمكونات أو المواد المساعدة التي تحتوي بعض 

3.103  
 المعدات المتفجرة 

والرؤوس الحربية؛ القنابل  ويشمل هذا   أو اندماجية وعوامل بيولوجية وكيميائية.  ، ومواد نووية إنشطاريةمتفجراتالتي تحتوي    الذخيرةكل  
الموجهة والباليستية؛ وذخائر المدفعية، والهاون، والصواريخ وذخيرة األسلحة الصغيرة؛ كل األلغام، والطوربيدات وقنابل األعماق؛  والصواريخ  

؛ واألدوات المتفجرة السرية واألدوات الكهربائية المتفجرةودوافع؛    ُمفع لة بواسطة خراطيشاألدوات الوالمواد الحرارية؛ العناقيد والموِزعات؛ و
 والمرتجلة؛ وكل األغراض المماثلة أو ذات الصلة أو المكونات ذات الطبيعة التفجيرية. 

3.104  
 التخلص من المعدات المتفجرة 
  جعلها آمنة واستعادتها والتخلص النهائي منها.والتعرف عليها وتقييمها و غير المنفجرةالكشف عن المعدات المتفجرة 

NOTE 1 ور حالتها، عندما  قد يتضمن التخلص من المعدات المتفجرة تأمين أو التخلص من مثل هذه المعدات المتفجرة التي أصبحت خطراً نتيجة إلصابتها بالضرر أو تده
وحالة الذخيرة، ومستوى تدهور حالتها   ادة بمسؤولية التخلص منها بالطرق الروتينية.يفوق التخلص من مثل هذه المعدات المتفجرة قدرة أولئك األفراد المكلفين ع

   وطريقة مناولة المجتمع المحلي لها تملي مستوى االستجابة للتخلص من المعدات المتفجرة.

3.105  
 مخلفات الحرب من المتفجرات 

 نزاع مسلح. التي تبقى بعد انتهاء الذخائر المتفجرة المهملةو الذخائر غير المنفجرة

3.106  
 خريطة حماية المتفجرات 

 بانتهاك حرمتها.  للبنايات المأهولةخريطة تُِعدها السلطة المالئمة لتحديد المناطق التي ينبغي أال يُسمح 

3.107  
 مستودع متفجرات 

هذا الغرض، وتم إقرارها  ، أو بناية تم تعديلها أو تبنيها أو تخصيصها من أجل  المتفجراتبناية ُصممت وأقيمت من أجل غرض وحيد هو تخزين  
 من قبل سلطة مؤهلة. 

NOTE 1  توصف مخازن المتفجرات طبقاً لطريقة بناءها وإستعمالها:  1مالحظة 

NOTE 2 :بناية على المستوى الفعلي لألرض، مع تعرض السقف وجانب واحد على األقل للهواء المفتوح.  فوق سطح األرض 

NOTE 3 ( مجلة األرض مغطاةECM):  األرض، يُغطى باألتربة ويقام بألواح الصلب المتموج أو اإلسمنت المسلح، ويُجهز بجدار علوي قوي  مخزن يُبنى عادة على مستوى
ويتم تصميم المخزن وغطائه الترابي طبقاً لمعايير صارمة لمقاومة أحمال االنفجرات الخارجية   ويُغطي السقف، والجوانب والخلفية باألتربة. وباب أو أبواب قوية.
  ويمكن أن يكون المقطع العرضي للمخزن على شكل نصف دائرة أو إهليليجي أو مستطيل، الخ. مقذوفات العالية السرعة.والهجمات بواسطة ال

NOTE 4 :مليمتر تحت المستوى الطبيعي لألرضي، ومهيأ خصيصاً لتخزين    600فراغ طبيعي أو تم حفره تحت األرض، ويقع سقفه على مسافة ال تقل عن   تحت األرض
 لوصول إليه عن طريق نفق أو مصعد. ويتم ا  المتفجرات.

NOTE 5 :بناية تُبنى في سفح تل بحيث تكون الواجهة األمامية معرضة إلى الهواء المفتوح.  شبه تحت األرض 

3.108  
 منطقة متفجرات 
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ة أو  متراً من أي بناي 50وحيث ال يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  .المتفجراتالذخيرة ومنطقة تستخدم لمناولة ومعالجة وتخزين 
 كومة تضم متفجرات. 

3.109  
 تصنيف المتفجرات 

 .التصنيففئة الخطر ومجموعة التوافق وانظر أيضاً  تقسيم للمتفجرات طبقاً للخطر الذي تمثله عند بدئها أثناء التخزين والنقل.

3.110  
 حد المتفجرات )ترخيص( 

 الترخيص بالمتفجرات.ويعرف كذلك بحد  .موقع محتمل لالنفجارالكمية المسموح بها من المتفجرات في 

3.111  
 منطقة تخزين متفجرات 
 طبقاً لما هو ُمصّرح به. الصواريخأو الذخيرة ، حيث يمكن أيضاً القيام بإعداد وفحص وتصحيح المتفجراتمنطقة تستعمل لتخزين  

3.112  
 الموقع المكشوف 
طريق عام  ، أو مكان تجمع أو  بناية مأهولة، أو ورشة متفجرات، أو  بالذخيرةأو خلية أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة    مخزن للذخيرة

 قيد البحث. موقع االنفجار المحتمل)أو الحريق( في االنفجار مكشوف ألثار  للمرور

3.113  
 الفشل

 و محدد له سابقاً.، أو مكونة أو مكون ثانوي كما همعدةحدث ال يعمل فيه أي نظام، أو 

NOTE 1   يمكن تصنيف حاالت الفشل طبقاً للسبب والدرجة والصلة واإلعتماد والمسؤولية.  1مالحظة 

3.114  
 العيب

 خطأ في الصنع، أو الوسم، أو تدهور في الحالة الطبيعية للذخيرة أو المتفجرات أوعبوات الذخيرة أو حاويات الذخيرة. 

3.115  
 ( FODحطام جسم غريب )

( إلى أي كائن، سواء كان حيًا أم ال، موجوًدا في مكان غير مناسب في بيئة المطار لديه القدرة على FOD"حطام جسم غريب" )يشير مصطلح  
 إصابة موظفي المطار أو الناقل الجوي وإلحاق الضرر بالطائرة. 

3.116  
 شظية

بالمادة   ويعود هذا بشكل رئيسي على الغالف المعدني  .أو تحيط بها عن قرب ويُقذف بها من موقع انفجارالمتفجرة  أي مادة صلبة تتصل 
 والتغليف.

3.117  
 منطقة خطر الشظايا

إليها   بالذخائر  للمتفجرات  لمادة متفجرة معينة، أو مخزن    تفجيرفي حال حدوث  الشظايا  المنطقة التي يمكن أن تصل  غير  أو منطقة ملوثة 
 .المنفجرة

NOTE 1  الخ.يجب النظر إلى عدة عوامل بعين اإلعتبار عند تحديد هذه المنطقة: كمية المادة المتفجرة، طريقة بناء الجسم، نوع المادة، حالة االرض،  1مالحظة  

3.118  
 المنصهر

لحرق الصمامات، أي تستخدم أيضا   أداة لحماية الدائرة من الضرر الذي قد يسببه زيادة التيار بانصهار عنصر المنصهر حتى تنقطع الدائرة.
 تلك التي ال تستخدم التفجير إلشعال القطار المتفجر.

3.119  
 الصمام

  .تفجيريةأداة تبدأ سلسلة 

3.120  
 التراب )حصن(

 قفص يمكن وضع مواد حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل والصخور(، ويستخدم لبناء الجدران والحواجز والحواجز الواقية. 
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3.121  
 المطرقة

بتنفيذ دوران   " هو المنطقة القريبة من نهاية مغادرة المدرج.مصطلح "رأس المطرقة بأبعاد تسمح للطائرة  دون    180سطح تشغيلي  درجة 
 استخدام العمليات العكسية. 

 
3.122  

  (HASمأوى الطائرات المقوى )
 للطائرات مع توفير مستوى عاٍل من حماية الطائرات. QDهيكل مصمم لتقليل مسافات الفصل 

3.123  
 القنبلة اليدوية 

 .(الصاروختستثنى من ذلك القنابل الصاروخية. )قارن  ُمصْممة لتُرمى باليد أو لتُطلق بواسطة بندقية.ذخيرة 

3.124  
 األذى

 اإلفراد، أو ضرر بالممتلكات أو البيئة.لصحة إصابة أو ضرر مادي 

3.125  
 الخطر

 .لألذىمصدر محتمل 

3.126  
 فئة الخطر

 .المتفجراتأنواع  1تميّز الفئة  .السلع الخطرةنظام من تسع فئات أوصت به األمم المتحدة لتمييز 

3.127  
 شفرة تصنيف الخطر 

يليها   شعبة الخطريتكون الرمز من رقمين أو ثالثة أرقام تشير إلى   رمز حرفي عددي يشير إلى شفرة تصنيف الخطر بالكامل لطبيعة معينة.
 و. 3-1، مثل، مجموعة التوافق حرف يدل إلى 

3.128  
 فئات الخطر 

 نظام تصنيف تابع لألمم المتحدة لتمييز المواد الخطرة.  

NOTE 1  فئات للخطر.   6)متفجرات( إلى  1على سبيل المثال، تنقسم الفئة  1مالحظة 

3.129  
 ( HEROغناطيسي على الذخائر )مخاطر اإلشعاع الكهروم

الالسلكي. للتردد  الكهرومغناطيسية  المجاالت  بالكهرباء بسبب  تعمل  التي  الذخائر  أو  الكهربائية  المتفجرة  العرضي لألجهزة  التشغيل   خطر 
مضادة  الحاالت التي يمكن فيها لمعدات اإلرسال )على سبيل المثال، أجهزة الراديو، والرادار، واإلجراءات المضادة اإللكترونية، والتدابير ال

اإللكترونية، والرادار المخترق لألرض، وما إلى ذلك( أو غيرها من أجهزة البث الكهرومغناطيسي أن تولد إشعاعات ذات حجم كاٍف لتحفيز 
 EIDو إقران الطاقة الكهرومغناطيسية بشكل كاٍف لتتجاوز السالمة المحددة و/أو هوامش الموثوقية في أ

3.130  
  (HFDمسافة الشظايا الخطرة )

( إلى نقطة االنفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الشظايا الخطرة الناتجة عن االنفجار إلى HFDيشير مصطلح مسافة الشظايا الخطرة )
 . DFDهذا يعادل  حيث ال يُتوقع إصابة األشخاص في العراء بجروح خطيرة.

 2.م55.7هي كثافة تأثير أقل من جزء خطير واحد لكل  HFD1مالحظة 

3.131  
 الصحة 

تتصل فيما يتعلق بالعمل، وال يشار إليها بمجرد غياب المرض أو الوهن، تشمل أيضاً العناصر البدنية والذهنية التي تؤثر على الصحة والتي  
  مباشرة بالسالمة والنظافة في العمل.

3.132  
 بناية سميكة الجدران 
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قابلة لالشتعال، تُستعمل لتخزين   بناء غير  مليمتر على االقل، أو من    450، جدرانها من اإلسمنت المسلح بسمك  المتفجراتبناية من مواد 
وتتم عادة تقوية   .سقف واق مليمتر، أو من مواد أخرى ذات قوة مكافئة على مقاومة االختراق، في وجود أو عدم وجود  700الطابوق بسمك  

 .انفجار محتمل آخرالباب إذا كان مواجهاً لموقع 

3.133  
 متفجرات شديدة االنفجار 

 خالل استعمالها بشكل طبيعي.انفجار يؤدي إلى حدوث للتحلل مادة أو خليط من المواد التي يمكن أن تخضع لتفاعل داخلي سريع 

 .الذخيرةمادة أو خليط من المواد المراد منها االنفجار عند استخدامها كبادئ، أو كمعزز أو كشحنة رئيسية في 

3.134  
 مقذوفات ذات سرعة عالية 

صال التفجير/االنفجار إلى كومة  ، وقد تكون لديها طاقة كافية متبقية إليتفجير/ انفجارركام أو شظايا ذات سرعة عالية تخرج نتيجة حدوث  
 أخرى من الذخيرة. 

3.135  
 مؤشر الرطوبة

 أداة تستعمل لبيان، عن طريق تغير في بقع أو عالمات ملونة، أن الرطوبة قد غزت مخزناً أو حاوية.

3.136  
 تفاعل تلقائي االشتعال 

 .الدافع الثنائي القاعدة السائلذو أهمية بشكل خاص في حالة  –اإلشعال التلقائي لمكونين 

3.137  
 اإلشعال 

وقد تشمل  ، بواسطة لهب أو مصدر آخر للحرارة، حتى تصل إلى نقطه االشتعال.متفجرةُمحِرقة أو مركبات  متفجرات  االرتفاع المبدئي لحرارة  
  هزة اإلشعال، والمفرقعات، ومشعالت صمامات التفجير، الخ.، وأجالبادئات، ووسائل اإلشعال الدوافع

3.138  
 الذخيرة المضيئة 

يشمل المصطلح الخراطيش المضيئة والقنابل والمقذوفات؛ وقنابل اإلضاءة  ُمصْممة إلنتاج مصدر وحيد للضوء الشديد إلضاءة منطقة.ذخيرة  
  وتحديد األهداف.

3.139  
 جهاز تفجيري ارتجالي 

أو مواد كيميائية ُصممت    متفجرةومواد مدمرة وقاتلة وضارة وحارقة ومركبات   متفجرةجهاز يوضع أو يُصنع بإسلوب ارتجالي ويضم مواد  
 وقد تشمل مواد عسكرية، لكنها تُبتكر عادة من مكونات غير عسكرية. للتدمير أو التشويه أو صرف االنتباه أو اإلنهاك.

3.140  
 الذخيرة الحارقة

  .الفسفور األبيضوي مادة حارقة، قد تكون صلبة أو سائل أو هالمية، بما فيها تحت ذخيرة

3.141  
 حادثة 

  تعبير عام يتضمن كل الحوادث وحاالت الفشل في األداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجد الذخيرة.

3.142  
 حادثة متعلقة بالمتفجرات 

 .المتفجراتوالعيوب التي تتعلق بالمتفجرات، أو مكان تواجد  فشل األداء، حاالت الحوادثتعبير عام يتضمن كل 

3.143  
 ذخيرة خاملة

أو مشعة أو كيميائية أو بيولوجية أو سامة    متفجرة أو حرارية أو مسيلة للدموعالتي ال تحتوي أي مكونات أو مواد  الذخيرة  مادة من مواد  
 أخرى.

NOTE 1  فقد تنتج   تختلف الذخيرة الخامدة عن الذخيرة الخاصة بأغراض التعليم في أنها من غير الضروري أن تكون قد ُصنِعت بشكل محدد لألغراض التعليمية. 1مالحظة
الذخيرة أثناء تصنيعها وقبل حشو   كما أنها تشير أيضاً إلى حالة الحالة الخامدة للذخيرة عن إجراء لجعلها آمنة أو عملية أخرى إلزالة كل المكونات والمواد الخطرة.

 .(مركبات متفجرة ؛ قارن الذخيرة المسيلة للدموع؛ قارن ذخيرة ألغراض التعليمأو تركيب المكونات والمواد المتفجرة أو الخطرة)قارن 
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3.144  
 البناية المعمورة 

 ويُستعمل بشكل مرادف لتعبير بناية مشغولة. .بناية أو تجهيز يشغله الناس بشكل كلي أو جزئي )عادة مدني(يشير مصطلح "بناية مأهولة" إلى

3.145  
 البعد المالئم للبناية المعمورة

غير يشير مصطلح المسافة اآلمنة للبناية المأهولة إلى أدنى مسافة مسموح بها بين المواقع االنفجارية المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر  
  انفجار.المرتبطة التي تتطلب درجة عالية من الحماية من أي 

NOTE 1  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد المالئم خارج منطقة المتفجرات. 1مالحظة  

3.146  
 البعد المالئم داخل منطقة المتفجرات 

يشير مصطلح "المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات" يشير إلى أدنى مسافة مسموح بها بين موقع انفجاري محتمل وموقع معرض  
 خاطر داخل منطقة المتفجرات.للم

3.147  
 المسافة البينية لمخازن الذخيرة 

أحدهما إلى المسافة بين بناية أو كومة تحتوي المتفجرات، إلى بناية أو كومة أخرى مماثلة، والتي تمنع االمتداد المباشر لالنفجارات أو النار من  
  اآلخر بواسطة قذيفة أو لهب أو انفجار.

NOTE 1  ة لمخازن الذخيرة شكل من أشكال البعد المالئم داخل منطقة المتفجرات.المسافة البيني 1مالحظة  

NOTE 2  كام المحترق،  ما زال باإلمكان حدوث تفاعالت الحقة )حريق أو تفجير( في مواقع مجاورة للمتفجرات تتفق والمسافة البينية لمخازن الذخيرة، كنتيجة للر 2مالحظة
 ات، الخ. وسقوط الشظايا بزوايا عالية، وإنهيار البناي

3.148  
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )األيزو(

NOTE 1   األيزو منظمة غير حكومية   األيزو. أدلةو كمعاييريؤدي عمله إلى اتفاقيات دولية تُنشر  بلداً.   130اتحاد على مستوى العالم لهيئات قومية من أكثر من    1مالحظة
 والبيئة( تبنتها عديد من البلدان كجزء من إطارها التنظيمي.والسالمة   الصحةوالمعايير التي تضعها طوعية، رغم أن بعضها )بشكل رئيسي تلك الخاصة بأوجه  

 لها معيار ذو صلة. الذخيرة التقليديةارة المخزون االحتياطي من وتتناول األيزو الطيف الكامل للنشاطات البشرية، والعديد من المهام والعمليات التي تساهم في إد
 . wwwوتوجد قائمة بمعايير وأدلة األيزو في دليل األيزو ]

NOTE 2  تتضمن إتساق   ويوفر تبني صيغة ولغة األيزو بعض الفوائد الهامة التي أُِعدت المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر لتتوافق مع معايير وأدلة األيزو. 2مالحظة
 دلة األيزو. التخطيط، وإستعمال مصطلحات معترف بها دولياً، وقبوالً أفضل من المنظمات الدولية والوطنية واالقليمية المعتادة على سلسلة معايير وأ

3.149  
 نظام كشف االختراقات 

 غرفة أو تجهيز أو منشأة أو منطقة.نظام إنذار أمني يشمل أنواعاً مختلفة من أجهزة اإلنذار لكشف االختراقات غير المصرح بها ل

3.150  
 إدارة المخازن 

الفعلي الوضع  وتُبلغ عن  التموين  أساليب  االحتياطي، وتوفر  المخزون  االحتياطي، وحالة  المخزون  متطلبات  تُحِدد  التي  والعمليات   األنظمة 
 والمتوقع للمخازن. 

3.151  
 التخزين المنعزل

الة غير آمنة أو ربما غير آمنة في أماكن منفصلة مرخصة بعيدا عن كافة المتفجرات التي هي في حالمتفجرات  التخزين المنعزل هو تخزين  
 األخرى. 

3.152  
  مطار االستخدام المشترك

  )أي تستخدم من قبل الطائرات التجارية والعسكرية(؛ المطارات المدنية حيث توجد اتفاقيات مكتوبة بين الجيش والدولة المضيفة أو السلطة 
باالستخدام العسكري للمطارات، أو أجزاء من المطارات، والتي قام الطرفان بتنفيذ اتفاقية استخدام مشترك تمنحها امتيازات الوطنية التي تسمح  

والممرات. متساوية. الطائرات  مدارج  على  عام  بشكل  المنطقة  هذه  وحظائر   تقتصر  السيارات،  وقوف  )منحدرات  األخرى  المرافق  جميع 
 ى ذلك( هي ملكية خاصة للدولة المضيفة أو السلطة الوطنية.الطائرات، والمحطات، وما إل

3.153  
 الذخيرة المسيلة للدموع 

 التي تحتوي مركبات كيميائية ُمصْممة لإلعاقة بالتسبب في إفراز الدموع أو التهاب العينين ألمد قصير. الذخيرة 
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3.154  
 3أو  2أو  1المستوى 

 انظر مستوى عملية تقليل الخطر

3.155  
 (LCMAالذخيرة )إدارة دورة حياة 

ا وآمنًا مجموعة شاملة من العمليات واألنشطة المتكاملة التي تضمن اإلدارة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة للذخيرة، مما يوفر مخزونًا آمنً 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  يُشار إليه من خالل دورة حياة الذخيرة في المبادئ التوجيهية يلبي االحتياجات االستراتيجية والتشغيلية الوطنية.

3.156  
 السالح الخفيف

أي سالح قاتل يمكن إلنسان حمله، وُمصمم لالستعمال بواسطة فردين أو ثالثة يعملون كطاقم )رغم أن بعضها يمكن أن يحمله ويستعمله فرد  
 رصاصة أو قذيفة بفعل مادة متفجرة. واحد( ويقذف أو يطلق، وُمصمم ليقذف أو يطلق، أو يمكن تحويله بسهولة ليقذف أو يطلق طلقة أو

NOTE 1  والمثبتة، والمدافع النقالة المضادة للطائرات، واألسلحة   يشمل، من بين أسلحة أخرى، الرشاشات الثقيلة، وقاذفات القنابل المحمولة يدوياً أسفل الماصورة 1مالحظة
لة ألنظمة الصواريخ المضاد للطائرات،  النقالة المضادة للدبابات، والبنادق عديمة االرتداد، والقاذفات النقالة لنظم القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، والقاذفات النقا

 تر، إضافة إلى أجزائها ومكوناتها وذخيرتها.ملليم 100والهاونات ذات األعيرة األقل من 

3.157  
 نظام الحماية من البرق 

نظام مصمم للحماية من شحنات البرق عن طريق توفير مسار موصل بين الجو أعلى تجهيز ما، والكتلة العامة لألرض، حتى يمكن للشحنة 
 المرور إلى األرض، محدثة أدنى قدر من الضرر بالتجهيز ومحتوياته وشاغليه.

3.158  
 افع سائلد

 أي سائل يمكن أن يُستعمل في التوليد الكيميائي للغاز بمعدالت خاضعة للسيطرة ويُستعمل ألغراض الدفع.

3.159  
 ذخائر متطايرة

 وقد تنفجر عند اإلرتطام.  غير منفجرة قُذف بها من بناية أو كومة تنفجر.ذخيرة 

3.160  
 التخلص اللوجستي من المواد المتفجرة 

   .(تدميرهاباستخدام طرق متعددة )قد ال تتضمن بالضرورة  مخزون احتياطيالمتفجرات من و إزالة الذخيرة

NOTE 1  المتبعة في إبطال مفعول الذخائر، وقد ال يتطلب ذلك. إجراءات األمانقد يتطلب التخلص اللوجستي استعمال  

3.161  
 الحصة 

 المتجانسة قدر اإلمكان، والتي تحت ظروف مماثلة، قد يُنتظر أن تعطي أداًء موحداً. الحصة هي كمية ُمقّدرة مسبقاً من الذخيرة أو المكونات 
 

NOTE 1  تُصنع الحصة عادة من نفس المواد األولية، وباستخدام نفس تقنية اإلنتاج، وفي نفس دورة اإلنتاج. 1مالحظة 

3.162  
 رقم الحصة

 وتوقيت تصنيعها.  رقم مخصص للقطعة والذي يحدد تلك القطعة بشكل فريد، باإلضافة إلى مكان

3.163  
 تفجير من النوع المنخفض 

 .انفجاراً غير كامل وبطيء نسبياً، يكاد يكون احتراقاً أكثر منه تفجير 

 
3.164  

 مخزن الذخيرة 
 .(قارن مستودع الذخيرة) .المتفجرةأي بناية، أو تجهيز أو حاوية تمت الموافقة عليها لتخزين المواد 

3.165  
 التأمين 
 .(إبطال مفعول الذخائراإلجراءات المتبعة في )قارن 
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3.166  
 التوسيم 

وأجزاءها ومكوناتها، واألغلفة المتصلة بها، ألغراض  الذخائر  على    - بما في ذلك األلوان، والنصوص الوصفية والرموز    – وضع العالمات  
 ر. المحتملة التي تمثلها تلك الذخائ األخطارالتمييز، ومن بين أشياء أخرى، دورها وسماتها العملياتية، وعمرها، و

3.167  
 ساحة اإلرشاد

 مجموعات من تحويالت السكك الحديدية، حيث يتم جمع / إعادة جمع قطارات الشحن، أو مناطق تتجمع فيها القوافل البرية.

3.168  
 االنفجار الشامل 

االشتعال  ضاً على  ، لكنه ينطبق أيبالتفجيرويتصل التعبير عادة   يؤثر، خاصة بشكل آني، على كامل كمية المتفجرات قيد النظر تقريباً.انفجار  
  .(الركامكبير من وخطر تحت حصر شديد ليُنتِج تأثيراً انفجارياً لدافع عندما تكون اآلثار العملية مماثلة )مثل، االشتعال الشامل  

 
3.169  

 حريق شامل 
ويحدث الحريق الشامل بصورة   .الركامكبير من  وخطر  قيد النظر تحت ظروف تتفادى تأثيراً انفجارياً  المتفجرات  الكمية الكاملة من  اشتعال  

 مثالية خالل بضع ثوان على األغلب، وينتج لهباً هائالً، وحرارة إشعاعية شديدة وقدر بسيط من المقذوفات.

3.170  
 (MCEحدث أقصى قدر من المصداقية )

تقييم المخاطر، يعتبر حدث أقصى ق أو إطالق عامل كيميائي سام )مع مساهمة  في  انفجار عرضي أو حريق  در من المصداقية الناجم عن 
يجب أن يكون الحدث واقعيًا مع وجود احتمال   المتفجرات( أسوأ حدث منفرد من المحتمل أن يحدث من كمية معينة والتخلص من االنبعاثات.

للعناصر المعنية.  معقول بحدوثه مع مراعاة انتشار االنفجار وخصائص معدل  يمكن بعد ذلك استخدام   االحتراق والحماية المادية الممنوحة 
MCE  .المقيمة على هذا األساس كأساس لحسابات التأثيرات وتنبؤات الضحايا 

3.171  
  مطار عسكري

لهبو ذلك أي مباني ومنشآت ومعدات(  )بما في  ط وإقالع الطائرات )أي تستخدم فقط من قبل الطائرات العسكرية(؛ هي منطقة معدة لسكن 
  العسكرية.

 

3.172  
 أقصى حدث موثوق فيه/ المخاطر الحقيقة 

 التي يمكن أن تعمل فوراً تقريباً لتحدث تأثيراً انفجارياً. المتفجرات في موقف معين، أكبر كمية من  

3.173  
 اللغم 

تُفعّل بوجود أو اقتراب أو مالمسة  ُصممت لكي توضع أسفل، أو على أو بالقرب من سطح األرض أو األسطح األخرى، وأن  متفجرة  ذخائر  
 7فرد أو مركبة برية أو طائرة أو سفينة، بما في ذلك سفن اإلنزال، لها.

3.174  
 فشل التفجير 

 ذخيرة فشلت، عند بدأها، في اإلطالق أو اإلنطالق كما كان مقرراً لها.

3.175  
 قذيفة 

  ة بأجهزة توجيه.الذخيرة التي تتكون من محركات من النوع الدافع مزودة بحمولة صافية ومجهز

 
3.176  

 ذخائر
، أو تركيبة بادئة، أو مادة كيميائية أو بيولوجية أو نووية لالستعمال في العمليات  مركبات متفجرة، أو دوافع، أو بالمتفجراتأداة كاملة مشحونة 

 .(ذخيرة)قارن التفجيرات العسكرية، بما في ذلك 

 

 (. 2007منظمة حلف شمال األطلسي ) 7
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3.177  
 ذخائر

 ات العسكرية.الذخائر واألسلحة والمواد المستخدمة في العملي

3.178  
 تقدير دورة حياة الذخيرة 

 مدخل لنظم تحسين الحياة المفيدة للذخيرة.

3.179  
 السلطة الوطنية

 دية. اإلدارات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية المكلّْفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقلي

3.180  
 المخزون االحتياطي الوطني

في بلد تحت سيطرة منظمات منفصلة مثل الشرطة، والقوات العسكرية )العاملون واالحتياط(، وحرس الحدود،    لمخزونات الذخيرةالمدى الكامل  
 .(مخزونات الذخيرةوالشركات المنتجة للذخيرة، الخ. )قارن 

NOTE 1  يشمل كل أنواع الذخيرة، بصرف النظر عن التصنيف )بمعنى آخر، العملياتية أو التدريبية أو التي تنتظر التخلص منها.( 1مالحظة   

3.181  
 الصفات

 .الذخيرةاألنواع المعينة من 

 طبقاً لوظائفها )مثل، ذخيرة مضادة للدبابات، أو ذخيرة لمكافحة أعمال الشغب(.  الذخائرأو  الذخيرةوسيلة لتصنيف 

3.182  
 ادث كاد يقعح

( 2( ضرراً للمتفجرات؛  1، كان من الممكن أن يسبب:  متفجرةحدث، أو حدث محتمل، يتصل بمادة متفجرة، أو حدث يُحتمل أن يتصل بمادة  
وزارة    ( إصابات أو أمراض ألفراد الجيش، أو المدنيين العاملين في3ضرراً أو تلوثاً للمعدات أو الممتلكات أو البيئة العسكرية أو المدنية؛  

 ( تهديداً لسالمة المعدات أو الممتلكات أو البيئة العسكرية أو المدنية، أو إلحاق الضرر بها.4الدفاع أو أفراد الشعب؛ أو 

3.183  
 صافي كمية المتفجرات

اختالفاً  ذخيرةالموجود في حاوية،  للمتفجرات  المحتوى الكلي   الكمية الفعالة تختلف  بناية، الخ، ما لم يكن قد تحدد أن  ملحوظاً عن الكمية  ، 
ومركبات الدخان أو المركبات الحارقة، إال إذا كانت هذه المواد تضيف بشكل ملحوظ إلى   الفوسفور األبيضوهو ال يتضمن مواد مثل  الفعلية.
 محل االهتمام. لفئة الخطرالمهيمن الخطر 

NOTE 1  ة أو صافي الوزن المتفجر. يشار إليه أحياناً بصافي المحتوى المتفجر، أو صافي الكتلة المتفجر 1مالحظة 

3.184  
 أبطل

حتى ال يمكنها االنفجار، على سبيل المثال، بإعادة أدوات األمان، مثل المسامير أو القضبان، إلى المادة    الذخائرأو  الذخيرة  تعديل حالة قطعة من  
 من العمل.  جهاز اإلشعالأو  الصماملمنع  المتفجرة

NOTE 1  176.3اإلبطال ال يجعل الغرض آمناً تماماً، حيث إن إزالة أداة األمان ستُفعِّل الغرض ثانية في الحال.  1مالحظة 

3.185  
 مادة غير شرارية

 مادة لن تؤدي إلى انبعاث شرارة عند طرقها بأدوات أخرى، أو صخور، أو ارتطامها بأسطح صلبة.

NOTE 1  دة من مواد غير حديدية، أو مواد خشبية أو نحاسية. في مستودعات الذخيرة، تُصنع األدوات اليدوية عا 1مالحظة 

3.186  
 حرق في الهواء الطلق والتفجير المكشوف أو عند وصفهما معًا

  .التفجيرو اإلشعالالذخيرة باستعمال تقنيات الحرق و طرق لتدمير

3.187  
 البعد المالئم خارج منطقة المتفجرات 

 .منطقة المتفجراتخارج  موقع مكشوفو موقع انفجار محتملأدنى مسافة مسموح بها بين 
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3.188  
 الضغط الفوقي 

ويشار إليه بكونه "موجباً" عندما يزيد عن الضغط الجوي، وبكونه "سالباً" عندما تقل الضغوط الناتجة  .االنفجار عصفالضغط الناتج عن موجة  
 أثناء مرور الموجة عن الضغط الجوي.

3.189  
 ُمؤكِسد/ عنصر وقودي ُمؤكِسد/ عامل ُمؤكِسد

 تُخلط مع وقود إلنتاج مادة نشطة. مادة 

3.190  
 منصة نقالة 

 غرض نقال من المعدات يمثل ُمبْسطاً يمكن وضع السلع عليه ليشكل وحدة ِحمل لرفعها بواسطة الشوكات أو األنصال الصلبة. 

3.191  
 إخفاق األداء

نة لها، بما في ذلك الذخيرة فشل األداء هو فشل   ، في أن تعمل طبقاً للطريقة التي صممت بها.المتفجراتأو أي من األجزاء المكّوِ

3.192  
 (PIDSنظام اكتشاف اختراقات المحيط )

 نظام إنذار أمني يشمل أنواع مختلفة من أجراس اإلنذار إلكتشاف االختراقات غير المأذون بها للمنشأة أو المنطقة.

3.193  
 (PPE)ية معدات الوقاية الشخص

والمالبس الُمصْممة لتوفير الوقاية، والمقصود ارتداء العاملين لها أو االحتفاظ بها في مكان العمل، والتي تقيهم من خطر أو أكثر    األجهزةكل  
 .صحتهمأو  سالمتهمعلى  المخاطرمن 

3.194  
 ذخيرة الفوسفور

 سالح حارق يحدث وهجاً ضوئياً / دخاناً، أو عامل منتج لستائر الدخان، مصنوع من األشكال المتآصلة للعنصر الكيميائي الفوسفور. 

3.195  
 موقع انفجار محتمل 

 ه. محتواانفجار ، في حال ركامأو اشتعال حرائق أو تكون شظايا  أو انتشار انفجار التي سوف تسبب خطر حدوث المتفجرات موقع كمية من 

3.196  
 المتفجرات األولية 

  حساسة للشرر، أو االحتكاك أو الصدمات أو اللهب، وقادرة على تشجيع عملية البدء، في وضع غير محصور.متفجرة مادة 

للُمحفِّزات، مثل الحرارة، واالحتكاك و الصدمات، وتتطلب عناية خاصة في مناولتها. متفجرة  مادة   وبوجه عام، فإن مصطلح   حساسة جداً 
 جرات األولية هو مرادف لمصطلح المتفجرات البادءة. المتف

3.197  
 المكون الحاكم األساسي 
 )قارن مكون الدفعات( 

  المكون الموجود في دفعة، والذي يُعد ذو أهمية شديدة لعمل الطلقة بشكل صحيح.
 

NOTE 1  من المكون الحاكم األساسي.وتحتوي دفعة الذخيرة مجموعة واحدة فقط  هذا المكون يحكم حجم وتجانس وهوية الدفعة. 1مالحظة  

3.198  
 البادئ
 .الشحنة الدافعةذاتية االحتواء، موضوعة في غالف خرطوشة أو آلية لإلطالق، وتوفر وسيلة إلشعال  ذخيرة

3.199  
 ( PBDالمسافة بين بنايات المعالجة )

ناية معالجة أخرى، والتي توفر درجة معقولة  أدنى مسافة مسموح بها بين بناية أو كومة تحتوي متفجرات وبناية معالجة، أو بين بناية معالجة وب
قد يشار إليها أيضاً   من الحصانة للعاملين في بناية أو بنايات المعالجة، ودرجة عالية من الحماية ضد االنتقال الفوري أو الالحق لالنفجارات.

 باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات.

NOTE 1  البعد المالئم داخل منطقة المتفجرات.  المسافة بين بنايات المعالجة شكل من أشكال 1مالحظة  
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3.200  
 المعالجة

 ومكوناتها. األغراض المتفجرةوالتي تتضمن بناء وإصالح وتجديد وتفكيك واختبار وتفقد  األعمال التي تتم في منشأة للمعالجة،

 
3.201  

 خدمات الشراء
على أنها مناسب لالستعمال، وتواصل توفير قطع الغيار المعدات  أو  الذخائر  عملية البحث والتطوير واإلنتاج أو الشراء التي تؤدي إلى قبول  

 وخدمات ما بعد التصميم على مدى حياة الذخائر أو المعدات. 

3.202  
 قذيفة 

 الحركة بحكم طاقتها الحركية.جسم يمكن دفعه بواسطة قوة عادة من بندقية، والتي تستمر في 

3.203  
 االنتشار 

 زيادة كمية األسلحة والذخيرة إلى المستخدمين أو إنتشارها بينهم. 

3.204  
 اختبار الصمود 

  أثناء التخزين واالستخدام المزمع. ثباتهاو أمانهالضمان  المتفجراتو الذخيرةاالختبار الوظيفي أو تجارب إطالق 

3.205  
 انتشار التفجير

 .متفجرةفي كافة أنحاء الكتلة الكاملة لمادة التفجير القدرة على إبقاء جبهة 

3.206  
 الدافع 
ستعمل للدفع.متفجرة مادة  ُُ   حارقة ُت

NOTE 1  يمكن أن تُستعّمل أيضاً الدوافع كمكونات في مولدات الغاز أو األغراض األخرى.  1مالحظة 

3.207  
 مثبت الدافع 

 تأخير التحلل. مادة تُضاف إلى دافع أحادي أو ثنائي القاعدة ل
  

3.208  
 مراقبة الدافع 

  اإلختبار الدوري للدوافع، مثل، تحديد محتوى المثبت، بغرض مراقبة التحلل.

3.209  
 اإلجراءات الوقائية

  .المخاطرالوسائل المستخدمة لتقليل أو تخفيف 

3.210  
 سقف واق

من المقذوفات والقذائف القادمة في خط مخزن مليمتراً من اإلسمنت المسلح، أو ما يكافئه، ُمصمم لحماية محتويات  150سقف سمكه بحد أدنى 
 وال ينبغي أن ينهار السقف إذا أصاب الضرر الجدران.  .أشبه بالقوس العالي

3.211  
 (PTRطريق عام للمرور )

تستعمل لحركة المسافرين ؛ أو ممر مائي، مثل نهر به ماء مدي جزري   تمنطقة المتفجراطريق يُستعمل لمرور الجمهور؛ أو سكة حديد خارج  
 وقناة، تسلكه سفن الركاب.

3.212  
 ( PTRDالمسافة من طريق عام للمرور )

مل  أدنى مسافة مسموح بها بين موقع انفجار محتمل وطرق المرور العامة، بحيث ال يسبب اشتعال أو انفجار المتفجرات في موقع االنفجار المحت
  ال يُحتمل لركاب المركبات في الموقع المكشوف. خطراً 

NOTE 1  المسافة من طريق عام للمرور شكل من أشكال البعد المالئم خارج منطقة المتفجرات. 1مالحظة  
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3.213  
 الخط اإلرجواني

االنفجار    موقعويحدد أدنى مسافة مسموح بها بين    منطقة المتفجراتويضم    متفجراتخط متصل يُرسم على خريطة أو رسم لموقع تخزين  
  مسافة البناء المأهولة وهي عادة ما تكون عند ضعف الخط األصفر أو   التي هي طبقاً لتعريفها، بناء ضعيف.  والبنايات المأهولة المحتمل

الساترة أو البنايات المتعددة  إضافة إلى ذلك، فإن بناء البنايات المأهولة الجديدة ذات الحوائط   .االنفجار المعتادة التي يتم تحديدها من خالل دارسة  
 وتُعرف المنطقة التي يحدها الخط اإلرجواني بالمنطقة اإلرجوانية. الطوابق، محظور.

3.214  
 تلقائي االشتعال 

  .الفوسفور األبيضمادة قادرة على االشتعال تلقائياً عند تعرضها للهواء، مثل 

3.215  
 مرك بات متفجرة

 ضوءاً، أو دخاناً، أو ضوضاًء. أداة أو مادة يمكن أن تشتعل لتعطي 

3.216  
 التقييم النوعي للمخاطر 

 التقييم النوعي للمخاطر هو تقييم وصفي، في مقابل ما هو قابل للقياس.

NOTE 1  المقدرة  فليست هناك حاجة لبيانات اإلحتماالت، وال يستخدم إال انخفاض االحتماالت هذه بحق أكثر المناهج المستعملة على نحو واسع لتحليل األخطار. 1مالحظة
 فقط. 

3.217  
 النوعية 

  درجة تلبية مجموعة من الخواص المتأصلة للمتطلبات.

3.218  
 ضمان النوعية 

   ستُلبّى.النوعية يركز على توفير الثقة في أن متطلبات  إدارة الجودةجزء من 

3.219  
 ضبط النوعية؛ مراقبة النوعية 

  .النوعيةيركز على تحقيق متطلبات   إدارة النوعيةجزء من 

3.220  
 إدارة النوعية 

قة لتوجيه منظمة والسيطرة عليها فيما يتعلق    .بالنوعيةنشاطات ُمنسّْ

3.221  
 التقييم الكمي للمخاطر 

فيما    ويُتيح هذا الوصول إلى قرار مهني عرضي، وجمعه بذلك الخاص بالضحايا والخسائر األخرى.النفجار  طريقة تقدير االحتمال التقريبي  
 “منخفض بالقدر العملي المعقول”.8إذا كانت المخاطر تتفق أو ال تتفق مع مبدأ 

3.222  
 البعد المالئم للكمية

  .موقع مكشوفو موقع انفجار محتملأدنى مسافة مسموح بها مطلوبة بين 

3.223  
 اإلجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر
تفجير  للتمكن من إيقافها عن العمل أو الفصل بين مكونات ضرورية لمنع حدوث المعدات المتفجرة استخدام ُطرق وأدوات خاصة للتخلص من 

 غير مقبول. 

3.224  
 المنطقة المحظورة 

 المواد. خاصة لمنع دخول غير المسموح لهم أو لحماية الممتلكات أو أمنية منطقة تابعة لسلطة، تُتخذ فيها تدابير 

 

 منخفض بالقدر العملي المعقول.  8



IATG 01.40:2021(E) 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
22 

3.225  
 المخاطر المتبقية 

 التي يمكن التنبؤ بها.  األخطاربعد بذل كل الجهود الممكنة للحد من بأذى اإلمكانية المتبقية إلصابة األفراد أو الممتلكات أو البيئة 

3.226  
  المخاطرة

  وشدة ذلك األذى. األذىخليط من احتمال حدوث 

3.227  
  تحليل المخاطر

  .المخاطروتقدير  األخطارة للتعرف على االستعمال المنظم للمعلومات المتوفر

3.228  
  تقييم المخاطر

  .المخاطروتقييم المخاطر عملية عامة تشمل تحليل 

 بإسلوب يتم فيه بوضوح أخذ الفرضيات والشكوك في االعتبار وعرضها. للمخاطر التقييم الموضوعي 

 .ُمدْركالمتصلة بموقف ملموس وبتهديد للمخاطر  النوعيةأو  الكميةتحديد القيمة 

3.229  
  تقييم المخاطر

  قد تحققت. المخاطر المحتملةلتقرير ما إذا كانت  تحليل المخاطرالعملية التي تستند على 

3.230  
 إدارة المخاطر 

 العملية الكاملة إلتخاذ القرار اعتماداً على المخاطر.

3.231 
                                   تخفيف المخاطر 

من األمثلة اتباع   هو المصطلح المستخدم لوصف التدابير المتخذة للحد من اآلثار في حالة حدوث انفجار أو احتراق. فيما يتعلق بإدارة الذخيرة،
تأثيرات االنفجار، وإبقاء المباني المأهو تفاقم  لة خارج الخط األصفر )مسافة  قواعد خلط التوافق لمنع عنصر في مجموعة غير متوافقة من 

 المبنى المأهولة(. 

3.232  
 الحد من المخاطر 

فيما يتعلق بإدارة الذخيرة، فإن مصطلح "الحد   معينة، أو كليهما.بمخاطر االجراءات المتخذة للتقليل من االحتماالت أو النتائج السلبية المرتبطة 
يشير أيًضا إلى   يتعين اتخاذها للحد من مخاطر انفجار الذخيرة أو احتراقها.من المخاطر" هو المصطلح المستخدم لوصف تلك التدابير التي  

ومن األمثلة على ذلك المراقبة المستمرة للذخيرة لضمان اكتشاف أي مشاكل تتعلق بالسالمة في  األساليب المستخدمة لجعل الذخيرة أكثر أمانًا.
 المباني اآلمنة.مرحلة مبكرة وتخزين الذخيرة في أفضل الظروف في المناطق و

3.233  
 من عملية الحد من المخاطر 1المستوى 

وقوع   إجراءات األمان األساسية المتبعة للتقليل من مخاطر الحوداث االنفجارية غير المرغوبة أثناء تخزين ذخيرة. إال أنه ما يزال من الممكن
  وفيات وإصابات في المجتعات المدنية المحلية.

3.234  
 لمخاطرمن عملية الحد من ا 2المستوى 

إجراءات أمان، على شكل الفصل ومسافات مالئمة من الكمية، تم اتخاذها لتقليل مخاطر وقوع وفيات وإصابات في المجتمعات المحلية إلى  
 مستو يمكن تحمله.

3.235  
 من عملية الحد من المخاطر 3المستوى 

 ق مع أفضل الممارسات الدولية. نظام إدارة مخزون الذخيرة التقليدية كفائض آمن ومأمون وفعال وكفء قائم ويتواف

3.236  
 صاروخ 
 وحمولة، بدون نظام توجيه على متن الطائرة. محرك صاروخيمن  الذخيرةتتكون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative
http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative
http://en.wikipedia.org/wiki/Threat
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NOTE 1  يتضمن المصطلح في أغلب األحيان كل من الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، رغم أنه أشار بشكل تقليدي إلى الصواريخ غير الموجهة.  1مالحظة 

3.237  
 محرك الصاروخ

  .قذائف موجهةأو صاروخ وهي مصممة لدفع  في إسطوانة مزودة بفوهة أو أكثر. تلقائي االشتعالأغراض تتكون من وقود صلب أو سائل، 

3.238  
 طلقة

دافعة في  صماممجموعة كاملة لقذيفة )بـ أو بدون   كذلك تُستعمل الكلمة في تعبير   ، ووسيلة إلشعال شحنة الدفع.غالف خرطوشة(، وشحنة 
المكونات ضرورية إلطالق   كل  أن  بمعنى  كاملة"  بطلقات  معاً.الذخيرة  "اإلمداد  إخراجها  الملء   يتم  يتصل وذخيرة  فيما  المثل،  على سبيل 

 .وبادئقي، تتكون الطلقة الكاملة من قذيفة وشحنة وصمام المغال

3.239  
 المدرج

 منطقة مستطيلة محددة من مطار أو مهبط للطائرات العمودية، بدون منحنيات أو ظلمات، معدة لهبوط وإقالع الطائرات على طولها. 
 

3.240  
 التخريب

 عمل تدميري أو معوق مصمم إلعاقة القدرة. 

3.241  
  األمن 

 التي يمكن تحملها أكثر مالئمة ودقةً. تعبير المخاطرعادة،  .المخاطرغياب 

3.242  
 "أمان التحرك" 

 وثباتها قبل أي تحريك مزمع لها.  المتفجراتو للذخيرةتقييم تقني من قبل تقني مؤهل بشكل مالئم أو ضابط تقني، عن الحالة الفعلية 

NOTE 1  فريق  في حال فشلت الذخيرة والمتفجرات في اجتياز فحص "أمان التحرك"، يجب تدميرها في موقعها األصلي، أو أقرب من يمكن منه عملياً، بواسطة   1مالحظة
 موهل للتخلص من المعدات المتفجرة، يعمل تحت نصح وسيطرة التقني المؤهل أو الضابط التقني الذي أجرى فحص أمان التحرك األولى. 

3.243  
 ة الحماي

  إجراء إستشاري مع اإلدارة المحلية المالئمة حيث تُحدد المناطق التي تتم حمايتها خارج سياج نطاق كل مؤسسة للمتفجرات.

NOTE 1   البناية المعمورة والخط اإلرجواني، وعادة، لكن ليس  1مالحظة ً   تُعد خرائط حماية ضد المفرقعات لكل مؤسسة موضحة خطاً أصفراً استناداً على مسافة  ، دائما
 مسافة البناية المعمورة.   x 2استناداً على 

NOTE 2  إن الهدف هو تقييد بناء أي بناية مأهولة، أو موقع المنازل المتنقلة، أو طرق مرور عامة داخل الخط األصفر، وبناء  تُزود اإلدارة المحلية المالئمة بنسخ. 2مالحظة
  كبيرة بين الخط الصفراء والخط اإلرجواني.بنايات ذي جدرات ساترة وبنايات متعددة الطوابق ومساحات زجاجية  

NOTE 3  ورية. يجب أن تبلغ اإلدارة المحلية المالئمة وزارة الدفاع بكل طلبات البناء الجديدة في المناطق المحمية حتى يمكن التقدم بأي اعتراضات ضر 3مالحظة 

3.244  
 األمان
   إلى مستو محتمل.المخاطر تقليل 

 لة.غير المقبوالمخاطر قدر من الحرية من 

3.245  
 األمن 

، وأعمال االنتهاك،  مناطق تخزين المتفجرات، ودخول األشخاص غير المصرح لهم إلى  المعدات المتفجرة  نتيجة اإلجراءات المتِخذة لمنع سرقة
   مثل، التخريب.

3.246  
 التخزين المنعزل

  تخزيناً منفصالً، فهي ال تسمح بالتخزين المختلط. مجموعات توافقهاالتي بينما ال تتطلب المتفجرات التخزين المنعزل هو تخزين 
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NOTE 1   جز داخلي،  قد يُلبى مطلب التخزين المنعزل بأي وسيلة فعالة في منع االنتقال بين المجموعات المختلفة، مثل، مقصورة منفصلة، أو حاجز وقائي أو حا  1مالحظة
 أو بمسافة فعلية. 

 

3.247  
 الحساسية

 ويُستعمل ضمن سياق اإلشعال أو البدء العرضي. أو بدئها من قبل ُمحفِّز موصوف.متفجرة مقياس لالحتمال النسبي الشتعال مادة 

3.248  
 مزيد للحساسية 

  مادة تُستعمل لزيادة سهولة التأثر باإلشعال.

3.249  
 الحساسية

 بشكل موثوق به طبقاً لنمك التصميم. المتفجرة مقياس للُمحفِّز المطلوب حتى تعمل المادة 

3.250  
 مسافة الفصل

 عن أدنى مسافة ممكنة بين موقع انفجار محتمل وموقع مكشوف. تعبير عام 

NOTE 1  ويمكن تحديها من خالل إستعمال تحليل نتائج االنفجار. الفصل بمسافات قد يتضمن أو ال يتضمن إستعمال نظام المسافة من الكمية. 1مالحظة 

3.251  
 مدة صالحية الذخيرة 

أو أداة أو االحتفاظ بها في ظروف معينة قبل استعمالها أو التخلص منها دون أن تصبح متفجرة  الفترة الزمنية التي يمكن خاللها تخزين مادة  
 غير آمنة أو تفشل في تلبية معايير محددة لألداء. 

 قبل أن ينحط أداء تلك الذخيرة. الذخيرة المدة الزمنية التي يمكن خاللها تخزين غرض من أغراض 

3.252  
 ( SLEDتاريخ انتهاء الصالحية )عمر الخدمة( تاريخ انتهاء الصالحية )

   الذي تنتهي فيه مدة الصالحية )أو العمر التشغيلي( لعنصر الذخيرة. 

3.253  
 قذيفة 

 كون مليئًا بمواد شديدة االنفجار.نوع من المقذوفات، غالبًا ما ي

3.254  
 إنبوب صدمة 

على الجدار الداخلي قادراً على تنشيط إرسال موجة صدمية من أحد أطراف اإلنبوب إلى الطرف متفجرة  إنبوب يتكون عادة من غبار شحنة  
 اآلخر بسرعة ثابتة، وليس له تأثير انفجاري خارجي. 

NOTE 1  من مكونات مجموعة المفجر.   يُستعمل إنبوب صدمة بوجه عام كمكون 1مالحظة 

3.255  
 دافع أحادي القاعدة 

 وحيد. متفجر تحتوي النتروسليولوز كمكون دافع تركيبة  

3.256  
 ذخيرة األسلحة الصغيرة

الُمستعملة في البنادق والبنادق القصيرة والمسدسات والبنادق النصف  الخراطيش  مليمتراً(    20تشمل ذخيرة األسلحة الصغيرة )عيار أقل من  
  والرشاشات والقذائف المستعملة في بنادق الخردق.آلي، 

3.257  
 وحدة صغيرة

الذخيرة والمتفجرات، لكنها ال تُدار بشكل مباشرة  أي منظمة حكومية على المستوى التكتيكي، حيث يعمل أفرادها في تخزين ومناولة واستعمال
 من قبل أفراد مؤهلين في الذخيرة. 
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NOTE 1  أمثلة الوحدات الصغيرة مراكز الشرطة، والوحدات العسكرية الصغيرة المنعزلة، ومواقع حرس الحدود، الخ.  تمشل 1مالحظة 

3.258  
 تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة 

  HD 1.22إن الهدف من ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" هو السماح بتخزين الذخيرة "الجاهز لالستخدام" لفئات خطر 
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن   HD 1.4و  HD 1.32و

 للتدريب(. 
 

3.259  
 الثبات

 أثناء التخزين والنقل واالستعمال. أمانها ، والتي تؤثر على المتفجراتو للذخيرةالخصائص الطبيعية والكيميائية 

3.260  
 عامل مثبت 

 أو تقلل من التحلل ذاتي للعامل المساعد في المتفجرات. المادة التي توقف 
 

3.261  
 المعيار 

ستعمل بشكل ثابت كقواعد أو أدلة توجيهية أو تعاريف للخصائص    المعيار إتفاق موثق يحتوي مواصفاتاً  ُُ ُت دقيقة أخرى  تقنيًة أو معاييرًا 
 لضمان عمل تلك المواد ومنتجات والعمليات والخدمات بما يالئم الغرض منها.

3.262  
 إجراءات التشغيل القياسية

   عمل تشغيلي.التعليمات التي تعّرف الطريقة المفضلة أو القائمة حالياً ألداء مهمة أو 

NOTE 1   شغيلية  الغرض منها تشجيع درجات يسهل تمييزها وقابلة للقياس من اإلنضباط، واإلتساق، والثبات والتطابق داخل منظمة، بهدف تحسين الفعالية الت  1مالحظة
 .المحليةويجب أن يجب أن تعكس إجراءات التشغيل القياسية المتطلبات والظروف   واألمان.

3.263  
 )ذخيرة( مخزون

 .(المخزونات)قارن  المعدات المتفجرة محددة منكمية 

3.264  
 )ذخيرة( مخزون

، أو للداللة على المخزونيُستعمل هذا المصطلح في أغلب األحيان بشكل متبادل مع مصطلح   .المعدات المتفجرةمخزون كبير ومتراكم من  
 .(المخزون االحتياطي الوطني؛ قارن مخزونالُمحتفظ بها في منشأة أو مستودع خاص لتخزين الذخيرة معين. )قارن  الذخيرة

3.265  
 حصر المخزون

 عملية حساب الرصيد الفعلي للمخزون في وقت معين كجزء من نظام مراقبة المخزون.

3.266  
 دمار المخزونات

التخلص  ؛ قارن  نزع السالح؛ قارن  الدمارالنشاطات الفعلية واإلجراءات التدميرية التي تؤدي إلى تقليل المخزون االحتياطي الوطني. )قارن  
 .(المخزونات؛ قارن )اللوجستي(

3.267  
 إدارة المخزونات 

  وتخزينها ونقلها ومناولتها. والمتفجرات للذخيرةاإلجراءات والنشاطات الخاصة بالحساب اآلمن والمأمون 

3.268  
 أمان المخزونات

لمن يعملون في األسلحة والذخائر،   المعدات المتفجرةالناتجة عن  األخطار  و  الحوادثنتيجة اإلجراءات المتخذة لضمان حد أدنى من مخاطر  
 مجاورين. إضافة إلى السكان ال

3.269  
 أمن المخزونات 
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، وأعمال االنتهاك،  مناطق تخزين المتفجرات، ودخول األشخاص غير المصرح لهم إلى  المعدات المتفجرةنتيجة اإلجراءات المتخذة لمنع سرقة  
 مثل التخريب. 

3.270  
 التخزين

  الستعمال المباشر.في مرفق مغطى أو غير مغطى، في انتظار النقل إلى أو من مسارح العمليات أو االذخائر إيداع 
 

NOTE 1  .تُكدسالذخيرة عادة في تغليفها اللوجستي، وبصورة مثلى، في بيئة خاضعة للرقابة 

3.271  
 بيئة التخزين 

 المجموعة الكلية لكل من الظروف الخارجية الطبيعية والمحدثة التي تتعرض إليها المواد خالل فترة حياتها التخزينية.

 
3.272  

 فترة التخزين
 .حياتها في الخدمةفي التخزين بشكل محدد آمنة وصالحة في إطار متفجرة الوقت الذي يُنتظر أن تظل خالله مادة 

3.273  
 القسم الفرعي للتخزين

 رمز رقمي يميز درجة الخطر داخل قسم المخاطر. 

NOTE 2  .يتكون القسم الفرعي للتخزين من ثالثة أرقام مفصولة بفترات ويستخدم فقط في حاالت التخزين 

3.274  
 ود درجة حرارة التخزين حد

 مما يؤثر على أدائها ونفعها.  الذخيرةفيها حتى ال تعاني من ضرر دائم أو تقُصر حياة خدمة  الذخائرحدود درجة الحرارة التي يُقصر وجود 

3.275  
 ذخائر ثانوية

 .(الذخيرة العنقوديةاألصلية حتى تؤدي مهمتها. )قارن  الذخائرأي ذخائر تنفصل عن 

3.276  
 الفائض

 .المخزون االحتياطي الوطنيالتي تتجاوز متطلبات  المعدات المتفجرةكمية 

3.277  
 المراقبة 

تقييم موثوقية،  الذخيرة  طريقة منظمة لتقييم خواص، وخصائص وقدرة أداء   والفعالية العملياتية للمخزون وأمان  خالل دورة حياتها بغرض 
 ولتوفير البيانات المساندة إلعادة تقييم الحياة.

 كذلك ينطبق المصطلح على الفحص المستمر للمخازن ذاتها.  المستمرة للنتائج المتراكمة لالختبار لضمان بقاء النوعية العامة مقبولة. المراجعة

3.278  
 التالعب 

 حادثة سببها تغيير تركيب الذخيرة أو محاولة تفكيك الذخيرة. 

NOTE 1  قد يكون التالعب خبيثاً، كمزحة أو بسبب الفضول، ويتم على يد أفراد عسكريين أو مدنيين.  1مالحظة 

3.279  
 طريق تدريج الطائرات 

 مسار معد أو مخصص بشكل خاص، على مطار أو طائرة هليكوبتر بخالف 
 مناطق الترماك، التي تتحرك عليها الطائرات بقوتها الخاصة من وإلى مناطق 

 والخدمة. الهبوط 
 

3.280  
 إدارة دورة الحياة كاملة 

 نظرة متكاملة إلى نشاطات العملية والتخطيط وحساب التكاليف خالل العمر الكامل لخدمة نوع معين من الذخيرة. 
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3.281  
 مخاطرة يمكن احتمالها

  المقبول في سياق معين استناداً على القيم الحالية للمجتمع. المخاطر

3.282  
 ذخيرة مذنبة 

 ُصممت لكشف مسار المقذوف.  متفجرةمركبات تحتوي ذخيرة 

3.283  
 االقتفاء

 غير المشروعة من نقطة تصنيعها أو استيرادها، وعبر خطوط اإلمداد، حتى وقت تصبح غير مشروعة.للذخيرة التتبع المنظم 

3.284  
 منطقة العبور

النقل التي تعمل في منشأة للمتفجرات، وتلك التي تعمل  المناطق التي تُجّمع / تُفكك فيها شحنات المتفجرات المنقولة ليتم شحنها بواسطة أنماط  
 خارج المنطقة.

3.285  
 التخزين تحت األرض

عرضي في مثل ذلك الموقع، فإن خطر المقذوفات ذات السرعة العالية  انفجار  وفي حالة حدوث   التخزين في غرف تحت مستوى سطح األرض.
األخرى تلك التي تحدث في التخزين فوق سطح األرض، لكن تقل بشكل تدريجي الخطرة وتشبه اآلثار   والزاوية المنخفضة، قليل بشكل ملحوظ. 

 مع زيادة سمك الغطاء. 

3.286  
 الذخائر غير المنفجرة

فت أو التي بُِدأت أو زودت بصمام تفجير أو سُّلِحت أو أعدت للعمل بشكل آخر، والتي ُأسقطت، أو ُأطلقت، أو انطلقت، أو ُقذِ  المعدات المتفجرة
على العمليات أو التجهيزات أو األفراد أو المواد، ظلت دون انفجار إما بسبب عطل أصابها أو تصميمها أو   خطراً وضع بطريقة بحيث تشكل  

 ألي سبب آخر. 

3.287  
 وحدة تحميلية 

 حدة واحدة، لكنها ليست حاوية شحن.الوحدة الناتجة عند تجميع طرود أو أغراض غير معبئة فوق أداة أو داخل أداة تتيح مناولتها ميكانيكياً كو
 .(منصة نقالة)عادة 

3.288  
 الوحدة المكانية 

  ألغراض التخطيط، يتم حساب سعة التخزين مخازن المنصات النقالة بالوحدات المكانية.

NOTE 1   (،  3م1.93سبيل المثال    مليمتر )على   1372 × 1300 × 1080في منظمة حلف شمال األطلسي، كل وحدة مكانية تساوي وحدة تحميلية قياسية بحجم أقصى
 كيلوغرام( لكل مساحة قاعدية لمنصة نقالة عليها كومة واحدة.  7257باوند ) 16,000خاضع لتحميل أرضي بحد أقصى 

NOTE 2  طن.  1، بوزن إجمالي 3م1بالنسبة للبلدان غير األعضاء في الناتو، يوصى بأن تساوي الوحدة المكانية 

3.289  
 الُمستخِدم

 الفرد أو المنظمة التي سوف تقوم بتشغيل المعدات أو المنشأة. 

3.290  
 البناية الضعيفة 

ُمعّرض للمخاطر يُعد ضعيفاً نظراً لطبيعة بنائه أو وظيفته، وبالتالي يُعيّن موقعه على مسافة تزيد عن    موقعيشير مصطلح "بناية ضعيفة" إلى
 المسافة الطبيعية للمسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات. 

االنفجار المحتملة، والمستشفيات،  مثل البنايات متعددة الطوابق التي بها الكثير من الزجاج الُمعّرض للخطر في مواجهة مواقع   1مالحظة 
 وأماكن التجمعات السكانية الكبيرة مثل المدارس والكنائس، والمخازن التي تستعمل تقنيات بناء الحوائط الساترة.

3.291  
 البعد المالئم للبناية الضعيفة

  .بناية ضعيفةو موقع انفجار محتملأدنى مسافة يمكن السماح بها بين 
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NOTE 1  المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة شكل من أشكال المسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات. 1مالحظة  

3.292  
 الرأس الحربي

 وهي مصممة لوضعها في صاروخ أو قذيفة أو طوربيد. تفجيرية.متفجرات تحتوي ذخائر 

  يد بإيصالها إلى الهدف.جزء من نظام تسليح يحتوي حمولة يقوم المقذوف أو الصاروخ أو القذيفة أو الطورب
 

NOTE 1  بوجه عام، الحمولة متفجرة، أو قد تحمل مكونات السلكية أو مكونات أخرى.  1مالحظة 

3.293  
 السالح

 إلحداث وفاة أو إصابة، أو ألغراض تهديد أو إخافة أي شخص.  أي شئ يُستعمل، أو ُصمم أو كان الغرض إستعماله

3.294  
 مكان العمل

  األماكن الذي يجب على العاملين التواجد فيه أو الذهاب إليه سبب عملهم، والذي يخضع للسيطة المباشرة أو غير المباشرة لرب العمل.

3.295  
 الخدمات المعاونة للعمل 

متكامالً من عناصر و حدة أعمال البناء، أو اإلصالح أو الصيانة التي تؤديها المنظمات أو العاملون، عادة من المدنين، الذين ليسوا عنصراً 
 تخزين الذخيرة.

3.296  
 الخط األصفر

موقع االنفجار  بين  ويحدد أدنى مسافة مسموح بها    منطقة المتفجراتخط متصل يُرسم على خريطة أو رسم لموقع تخزين متفجرات ويضم  
  أو مواقع المنازل المتنقلة أو أماكن التجمع. البنايات المأهولةو المحتمل

  1مالحظة  ، حيث يقيد داخلها بناء البنايات المأهولة الجديدة، ومواقع المنازل المتنقلة وطرق المرور العامة.مسافة البناية المعمورةخط على 
 طقة الصفراء. تعرف المنطقة داخل الخط األصفر بالمن
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 المختصرات 

 ألغراض جميع وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يجب تطبيق االختصارات التالية. 

 )في المعادلة( ثابت جورني الخاص بمواد متفجرة معينة )م/ث(   هـ2√

θ   (المعادلةزاوية اإلطالق )تحويل زاوية( )في 

AAP   الحلفاء )منظمة حلف شمال األطلسي( منشورات إدارة 

AASTP   )مطبوعات تخزين ونقل الذخيرة إلدارة الحلفاء )منظمة حلف شمال األطلسي 

AC   تيار متردد أو حاوية ذخيرة 

ACA   مجموعة حاوية ذخيرة 

ACTO  جذاب للمجرمين والمنظمات اإلرهابية 

ADAC  الرمز الوصفي لثروة الذخيرة 

ADF   سالح الذخيرة منشأة لنزع 

ADR  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  

ALARP  منخفض بالقدر العملي المعقول 

ALM  ًذخائر مطلوقة جوا 

AMPS مسائل في سياسات إدارة الذخيرة 

AOP  مطبوعة المعدات المتفجرة للحلفاء 

AP  خارق للمدرعات 

APB مبنى معالجة الذخيرة 

APE معدات خاصة بالذخيرة 

ASA منطقة تخزين الذخيرة 

ASO  ضابط تخزين ذخيرة 

AT  فني ذخيرة 

ATA  التقييم التقني للذخيرة 

ATN شبكة إلنهاء الهواء 

ATO ضابط تقني الذخيرة 

AUW )الوزن اإلجمالي )كيلوغرام 

BI  هوية دفعة 

BL ملء مغالقي 

BKI مفتاح هوية الدفعة 

BS  البريطانية المعايير 

c  )في المعادلة(سرعة الصوت )م/ث( 

expC  )في المعادلة( كتلة شحنة المادة المتفجرة )كيلوغرام( 

rC في المعادلة( معامل االنعكاس، الضغط( 

CBA تحليل مردود الكلفة 

CCM اتفاقية الذخائر العنقودية 

CCTV دائرة تلفزيونية مغلقة 

CEN  اللجنة األوروبية للتطبيع 

CFFE متفجرات موثقة في شكل حر 

CG مجموعة التوافق 

CG/HCCS فريق التنسيق المعني بتنسيق نظم تصنيف المواد الكيميائية 

CID  )المسافة بين الغرف )التخزين تحت األرض 

CMD التخلص من الذخيرة التقليدية 

COSHH مكافحة المواد الخطر على الصحة 

COTIF اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحد( يدCOTIF ) 
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CoTS  ة مسبقاً للبيع التجاري  ُمعّدْ

CTA كبير المستشارين التقنيين  

CW  موجة مستمرة 

CWA اتفاقية ورشة عمل اللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس 

D في المعادلة( 3 (الكثافة )جم/سم( 

airD في المعادلة(3 (كثافة الهواء )كيلوغرام/م( 

cdD  التخزين تحت األرض( المسافة بين الغرف( 

sfD في المعادلة(3 (كثافة الهواء وراء الجبهة الصدمية )كيلوغرام/م( 

DAC  شحنة جوية خطرة 

DAER معدل االستهالك اليومي للذخيرة 

DC تيار مباشر  

DDESB مجلس سالمة المتفجرات بوزارة الدفاع األمريكية 

DDR  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

DG  سلع خطرة 

DGR التعليمات الخاصة بالسلع الخطرة 

DU  يورانيوم منضب 

exp
dE )في المعادلة( طاقة التفجير، الخاصة بالمادة المتفجرة )جول/كيلوغرام( 

TNT
dE  )في المعادلة( طاقة التفجير، الخاصة بثالث نتريت التولوين )جول / كيلوغرام( 

EBP  ارتباط متساوي جهد السطح 

EBW  التفجيرسلك قنطرة 

EC  المفوضية األوربية 

ECA تحليل نتائج االنفجار 

ECM مجلة األرض مغطاة 

ECVET  نظام االئتمان األوروبي للتعليم والتدريب المهني 

EED  أداة تفجير كهربائية 

EFI  بادئ التفجير الرقائقي 

EID جهاز بدأ كهربائيا 

EIDS  ً  مواد مفجرة عديمة الحساسية تماما

ELL جراتترخيص حد المتف 

EM كهرومغناطيسي 

EMC  توافق كهرومغناطيسي 

EMR  االشعاع الكهرومغناطيسي 

EMV  القيمة النقدية المتوقعة 

EN  )التطبيع األوروبي )معيار اللجنة األوروبية للتطبيع 

ENEQ الكمية المتفجرة الصافية الفعالة 

EO  الذخائر المتفجرة 

EOD  التخلص من الذخائر والمواد المتفجرة 

EPA  ًمنطقة محمية من الشحنات الكهروستاتيكية 

EPB  ارتباط متساوي جهد السطح 

ERP القوة الفعالة الخارجة باإلشعاع 

ES  الموقع المكشوف 

ESA منطقة تخزين متفجرات  

ESC   حقيبة أمان متفجرة 

ESD  شحنة كهرواستاتيكية 

ESH مستودع للمتفجر  
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ESM  خريطة الحماية من المتفجرات 

ESMRM  سالمة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر 

ESO  ضابط سالمة المتفجرات 

EU  اإلتحاد األوربي 

EUExcert  شهادة المتفجرات من االتحاد األوروبي 

EUExImp قطاع المتفجرات في االتحاد األوروبي تنفيذ المعايير المهنية 

EWD  المسافة بين ورشة العمل والمتفجرات 

EWI ةمحرقة النفايات المتفجر 

EWS مصدر مياه الطوارئ 

df  عامل فض االقتران 

FB  )قنطرة الغشاء )مفجر 

FESO مسؤول سالمة متفجرات القوات 

FFE خالي من المتفجرات 

FSA  منطقة تخزين ميدانية 

FSM  وحدة كومة ميدانية 

FSP خطة التأمين ضد الحريق 

FSSM  وحدة موقع التخزين الميداني 

g المعادلة()في 2 (الجاذبية )م/ث 

GAAP المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام 

GHS  ً  نظام متوافق عالميا

GM  صاروخ موجه 

GRP بالستيك معزز بالزجاج 

GW  سالح موجه 

HATPM  مقياس االختبار الشخصي لمنطقة خطرة 

HCC  )مجموعة رموز تصنيف المخاطر )األمم المتحدة 

DH  القطر الهيدروليكي 

HD  األمم المتحدة( فئة الخطر( 

HE  متفجرات شديدة االنفجار 

HEI متفجر حارقة شديدة االنفجار 

HERO مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر 

HESH رئيس وحدة المتفجرات الشديدة االنفجار 

HPLC  الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي األداء 

HRHY لف على الساخن وقوة شديدة 

HV  كهرباء( أو فولطية عالية  وفات()مقذسرعة عالية( 

sI   )في المعادلة( اندفاع، جانبي )كيلوغرام م/ث( 

siI   )في المعادلة(اندفاع، تدريجي )كيلوغرام م/ث( 

I&RI   )تعليمات الفحص واالصالح )معالجة الذخيرة 

IACG (CA) )مجموعة التنسيق بين )الذخيرة التقليدية 

IATA  االتحاد للنقل الجوي الدولي 

IATG المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

IBD  المسافة من البناية المعمورة 

IBIN  شبكة التعريف الباليستية للبوليس الدولي 

ICAO  منظمة الطيران المدني الدولية 

IDDRS  المعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

IDP  ً  أشخاص نازحون داخليا
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IDS االختراقات نظام كشف 

IED  جهاز تفجيري ارتجالي 

IEDD  التخلص من جهاز تفجيري ارتجالي 

IFFA  أجهزة المكافحة الفورية للحريق 

IFRT جدول المرجعي لالسلحة النارية الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 

IFTR طلب تتبع األسلحة النارية الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 

ILO منظمة العمل الدولية 

IM  ذخائر غير حساسة 

IMAS  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

IMD المسافة البينية لمخازن الذخيرة 

IMDG  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة 

IMO  المنظمة البحرية الدولية 

IOMC ميائيةالبرنامج المشترط بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكي 

IQD  المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات 

IR )المخاطر الفردية للوفيات )سنوي  

ISO  منظمة المعايير الدولية 

IT  تكنولوجيا المعلومات 

KE الطاقة الحركية 

kPa  كيلو باسكال 

KR دور رئيسي 

LPG  غاز النفط السائل 

LPS نظام الحماية من البرق 

LSF ة )كبل(دخان وأبخرة قليل 

LV  فولطية منخفضة 

m  )في المعادلة(الكتلة )كيلوغرام( 

expM  )في المعادلة( الكتلة، ثالث نتريت التولوين المتفجر )كيلوغرام( 

TNTeM  )في المعادلة(الكتلة، مكافئ ثالث نتريت التولوين )كيلوغرام( 

MΩ ميجا أوم 

MANPADS  منظومة دفاع جوي محمولة 

MCE  األقصى موثوقية حادث التفجير 

MFA وزارة الشؤون الخارجية 

MHE أجهزة مناولة الميكانيكية 

MHz  ميغاهيرتز 

MIA  وزارة الشؤون الداخلية 

MIMC  عزل معدني وتغطية المعادن 

MJ ميجا جول 

MLA تقدير دورة حياة الذخيرة  

MLAD قاعدة بيانات تقدير دورة حياة الذخيرة 

MN  متعدد الجنسيات 

MOD  الدفاعوزارة  

MOI  وزارة الداخلية  

MOU    مذكرة تفاهم 

MPa   ميجا باسكال 

MSER   المملكة المتحدة(  2005صناعة وتخزين المتفجرات الالئحة التنفيذية لعام( 

NAMSA   تم تغيير اسمها إلى( وكالة الصيانة واإلمداد التابعة لمنظمة حلف شمال األطلسيNSPA) 
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NATO   األطلسي منظمة حلف شمال 

NC  نيتروسليولوز 

NEC  صافي المحتوى المتفجر 

NEQ )صافي كمية المتفجرات )كبديل، صافي محتوى المتفجرات 

NFT  دون عتبة للحريق 

NG  نتروجليسرين 

NGO  منظمة غير حكومية 

NOS المعايير المهنية الوطنية 

NSO  هيئة التقييس التابعة لحلف شمال األطلسي 

NSPA اد التابعة لمنظمة حلف شمال األطلسي وكالة الصيانة واإلمد 

OB  الحرق في العراء 

OBOD حرق وتفجير في العراء 

OD   التدمير في الهواء الطلق 

OECD  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

OEL حد التعرض المهني 

OIC الضابط المسؤول 

OQD  المسافات اآلمنة خارج منطقة المتفجرات 

OSCE  والتعاون في أوروبا منظمة األمن 

0P  )في المعادلة(الضغط، المحيط )كيلو باسكال( 

dP )في المعادلة( الضغط، الذروة الديناميكية )كيلو باسكال( 

detP )في المعادلة( الضغط، التفجير )جيجا باسكال( 

rP )في المعادلة(الضغط، انعكاس الذروة )كيلو باسكال( 

sP )ي المعادلة()فالضغط، جانب الذروة )كيلو باسكال 

PAT  اختبار الُمِعدة النقالة 

PB  بناية المعالجة 

PBD المسافة من مبنى المعالجة 

PCP  بولي كلوروبرينس 

PCS نظام مكافحة التلوث 

PE مادة متفجرة بالستيكية 

PED  أجهزة إلكترونية شخصية 

PES  موقع انفجار محتمل 

PETN   بنتايري ثريتول تترانيترات 

PIDS   اكتشاف اختراقات المحيط نظام 

PME  أرضي متعددة محمية 

POL  النفط، والزيوت، وزيوت التشحيم 

PPE  معدات الوقاية الشخصية 

PPEC  معدات ومالبس الوقاية الشخصية 

PPR  مراجعة ما بعد المشروع 

PTR   طريق عام للمرور 

PTRD  المسافة من طريق عام للمرور 

PTW  تصريح عمل 

PVC   فينيل كلوريد بولي 

QA   ضمان النوعية 

QD  مسافة الكمية 

QRA  تقييم المخاطر الكمي  
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R  )في المعادلة(  المدى )م( 

RADHAZ خطر اإلشعاع 

RAG   مجموعة الذخيرة المعادة 

RC   إسمنت مسلح 

RCD   أداة التيار المتبقي 

RDX  )متفجرات قسم البحوث )سايكلونايت 

RES   الفعالة المتبقيةالمادة المثبتة  

RF   تردد الالسلكي 

RFID   أداة التعريف على تردد الالسلكي 

RH   الرطوبة النسبية 

RID  النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية 

RMS الجذر التربيعي للمتوسط 

RP الفسفور األحمر 

RRPL  مستوى عملية الحد من المخاطر 

RSP  في إبطال مفعول الذخائراإلجراءات المتبعة 

SAA  ذخيرة األسلحة الصغيرة 

SAADS )ًنظام التخلص من ذخيرة األسلحة الخفيفة )تجاريا 

SAQA  وكالة مؤهالت جنوب إفريقيا 

SAU  وحدة األمان والتسليح 

SCBA جهاز تنفس ذاتي االحتواء 

SELV فولطية منفصلة شديدة االنخفاض 

SFO  ضابط الحريق األعلى 

SHA  منطقة تخزين صغيرة 

SMS   نظام إدارة األمان 

SOLAS  االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )سوالس(، المنظمة البحرية الدولية 

SON  بيان االحتياجات العملياتية 

SOP  إجراءات )معايير( التشغيل القياسية 

SPS  ملجأ ضد الشظايا 

SsD القسم الفرعي للتخزين 

SSOW اآلمنة  أنظمة العمل 

STANAG )اتفاقية التقييس )الناتو 

STO  بيان المهام والنتائج 

SWL  حمل العمل اآلمن 

τ  ثابت الزمن الحراري 

t )في المعادلة( الزمن )ثانية( 

t طن 

T/PCC   الدول المساهمة بقوات/شرطة 

TD  مسافة مؤقتة 

THE مخزن معدات االختبار 

TLM اإلدارة خالل العمر 

TNT  )ثالث نتريت التولوين )تروتايل 

TOIC الضابط التقني المسؤول 

TOR الشروط المرجعية 

TRADS  نظام نزع سالح ذخيرة قابل للنقل 

TRB  مجلس المراجعة الفنية 
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UAV  مركبة جوية غير مأهولة 

ULC  )حاوية لوحدة ِحمل )منصة ناقلة 

ULS  مواصفات وحدة ِحمل 

UN  األمم المتحدة 

UNCED  مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

 لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسَّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

UNGA  الجمعية العامة لألمم المتحدة 

UNODA مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 

UNSC  مجلس األمن الدولي 

UNSCETDG اللجنة الفرعية لخبراء نقل البضائع الخطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  

UOS وحدة مكانية 

UPS مصدر طاقة غير متقطع 

UXO الذخائر غير المنفجرة 

0V )في المعادلة( السرعة، الشظيا األولي )م/ث( 

dV ( )في المعادلة(سرعة التفجير )م/ث 

pV  )في المعادلة(سرعة الجسيم )م/ث( 

sfV  )في المعادلة( سرعة الجبهة الصدمية )م/ث( 

VBD المسافة من المبنى الضعيف اإلنشاء 

W  )في المعادلة(وزن المادة المتفجرة )كيلوغرام( 

WACR غرف تجميع السالح وفحصه 

WLL  حد الحمل العامل 

WP  الفسفور األبيض 

XLPE  البولي إيثيلين التشابكي 
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

وال تُستعمل أي من  تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خالل اإلشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
إال أن أطراف االتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديالت الالحقة أو التنقيحات.

الطبعة األخيرة من الوثيقة في حالة المراجع غير المؤّرخة، تنطبق   تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجالت   المعياريّة ذات الصلة .

 التطبيع األوروبي:

a) AAP-6    والتعريفات(.  2016)طبعة للمصطلحات  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  التق .مسرد  الناتو مكتب  في  ييس 
.tmlhttp://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.h 

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

c)   اللجنة األوروبية للتطبيع. .المصطلح :1الجزء    -المتفجرات لالستعماالت المدنية  )هـ(  1:2003-13857اللجنة األوروبية للتطبيع 
 ؛ 2003

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

e)  ؛ و 2015األيزو.  المتطلبات. -أنظمة إدارة النوعية )هـ( 9001:2015األيزو 

f)  2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. مبادئ توجيهية. –ارة البيئية أنظمة اإلد )هـ( 14001:2015األيزو. 

المراجع. لهذه  طبعة  أو  إصدار  أحدث  استخدام  ) ينبغي  السالح  نزع  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب  جميع UNODAيحتفظ  من  بنسخ   )
على:  9المراجع عليها  العثور  ويمكن  التوجيهي  المبدأ  هذا  في  www.un.org/disarmament/un-المستخدمة 

. saferguard/references  كما يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية
بالم الخاص  الموقع  على  قراءتها  ويمكن  للذخائر،  العنكبوتية: التقنية  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بادئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  األخرى والمنظمات  والهيئات  األعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
 ة التقليدية. المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج إلدارة مخزونات الذخير

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9

file:///C:/Users/ERIC/Documents/Work%20Related/A-P-T%20Research/DDESB/UN%20IATG%20Revision%20effort/Draft%20Revision%203%20documents/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

ترات تخضع إرشادات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر للمراجعة الرسمية كل خمس سنوات، ولكن هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل ف
 التشغيلية والكفاءة أو ألغراض التحرير.الخمس سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة 

في    عند إجراء تعديالت على المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، سيتم إعطاؤها رقًما وتاريًخا وتفاصيل عامة للتعديل كما هو موضح
يرة من خالل تضمين تاريخ اإلصدار للعبارة  سيظهر التعديل أيًضا على صفحة غالف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخ جدول أدناه.

  .وما إلى ذلك" 1"دمج رقم )أرقام( التعديل 

سيتم دمج التعديالت   نظًرا الستكمال المراجعات الرسمية لكل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فقد يتم إصدار طبعات جديدة.
سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء   وسيتم مسح جدول سجل التعديل.حتى تاريخ اإلصدار الجديد في اإلصدار الجديد  

        مراجعة أخرى.

الويب   موقع  على  نشرها  يتم  التي  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  إصدارات  هو  موجود،  وبالتالي  تعديل،  أحدث  سيكون 
SaferGuard  التق التوجيهية  المتحدة  المبادئ  لألمم  التابع  الذخيرة  بشأن  الدولية  نية 

 /www.un.org/disarmament/convarms/ammunition  .على

 تفاصيل التعديالت   التاريخ  العدد 

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

1 Xx 17  من   3إصدار الطبعةIATG . 
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