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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لالستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
للتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع اإللكتروني   على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

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

  (، 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 )
 ، الواليات المتحدة األمريكية.NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد اإللكتروني: 
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 مقدمة  

 

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

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

 اإلطالق. 

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

مبادئ توجيهية لإلدارة المالئمة    واعترافا بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة إلى األمم المتحدة وضع
، إرشادات طوعية وعملية ونمطية  2011(، التي تم االنتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ) .2 للذخيرة

تم إنشاء برنامج األمم المتحدة  من.لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن ومؤ  
SaferGuard  في وقت واحد كمنصة إدارة المعرفة المقابلة لإلشراف علىIATG  .ونشرها 

من األعمال المتعلقة باأللغام   -كما تضمن مجموعة المساعدة اإلدارية الدولية أن كيانات األمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعم عالي الجودة 
 اإلرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السالح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية.إلى مكافحة 

األساسية على المستويات    IATGيمكن تطبيق   مجلداً توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" إلدارة الذخيرة.  12من    IATGيتكون  
 لجميع المواقف من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.  مناسبًا  IATG، مما يجعل  والمتوسطة والمتقدمة للمبادئ التوجيهية

 .لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة IATGاالستفادة من يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة اآلخرين 

ورة إلدارة مخزون الذخيرة، وإلدراج التغييرات وتحديثها كل خمس سنوات على األقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط  IATGتتم مراجعة  
التابع لألمم المتحدة    SaferGuardيتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

م من  تتألف  مقابلة  استراتيجي  تنسيق  من مجموعة  بدعم  تقنيين وطنيين  من خبراء  يتألف  تطبق  والذي  الممارسة    IATGنظمات خبيرة  في 
  العملية.

   .www.un.org/disarmament/ammunitionعلى   IATGيمكن العثور على أحدث إصدار من كل وحدة 

 

  

 

1S/2008/258.  
 .(2018)تأمين مستقبلنا المشتركح، انظر أيًضا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة في جدول أعمال نزع السال2
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 مقدمة 

االحتياطي للذخيرة التقليدية يُعتبر اإلبالغ عن أعطال الذخيرة التقليدية أو إخفاقات األداء والتحقيق فيها عنصراً رئيسياً في ضمان سالمة المخزن  
ونظراً لعدم وجود أي شيء يضاهي السالمة التامة، فمن المحتوم أن العاملين الذين يستخدمون الذخيرة   في أثناء التخزين والمناولة واالستخدام.

أو األحداث التي تحمل في طياتها    3تعتبر الحوادث التقليدية في أثناء التدريب أو في العمليات سيكونون معرضين لخطر الوفاة أو اإلصابة.
 الذخيرة التقليدية حوادث معتادة، حتى في الجيوش وقوات األمن المدّربة أفضل تدريب، إال أنه يمكن اتّقاء معظمها. 

 
مناسب لمنع تكرار  وكإجراء وقائي أساسي، ينبغي اإلبالغ فوراً عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات األداء والتحقيق فيها حتى يتسنى اتخاذ اإلجراء ال

على االستخدام    4قد تشتمل هذه اإلجراءات على مراجعة أنظمة التشغيل واإلجراءات وإصالح أعطال الذخيرة و/أو فرض قيود أو حظر  حدوثه.
ق األداء يساعد  إن استخدام برنامج اإلبالغ عن أعطال الذخيرة وإخفا أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة.

 في تطوير هذه اإلجراءات. 
 

 

 

 حوادث الذخائر، اإلبالغ والتحقيق.  ، 11.10ذخائر نورد التفاصيل الخاصة باالستجابة المناسبة لحوادث الذخيرة في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية لل 3
 .الحظر والقيود IATG 01.70انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  4
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 أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء 

 النطاق  1

شرحاً لمفهوم أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء واالستجابات الالزمة لضمان نظام إدارة للذخائر التقليدية يتسم   IATGتقدم المبادئ التوجيهية  
 باألمان والفعالية الكفاءة.

 المراجع المعيارية  2

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

 غير المؤرخة.

ثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفيدة  يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع اإلعالميّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد و
  حول السالمة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شمولي
 .قائمة المصطلحات والتعريفات والمختصرات ، IATG 01.40الواردة في الوثيقة 

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

 
الذخيرة التي رغم كونها ابتُِدأت، أخفقت في التسليح طبقاً للمراد منها، أو التي أخفقت في االنفجار  يشير مصطلح "ذخيرة عديمة المفعول" إلى  

 وفي تعريف بديل، هي مادة من المتفجرات تخفق في العمل بشكل صحيح بعد االبتداء. بعد تسليحها.

الصنع، أو الوسم، أو تدهور في الحالة الطبيعية للذخيرة أو المتفجرات أو عبوات الذخيرة أو حاويات أي خطأ في  يشير مصطلح "العيب" إلى  
 .الذخيرة

 
 مصطلًحا عاًما يتضمن كل الحوادث وإخفاقات األداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجدها. يعتبر مصطلح "حادثة" 

 
 .ند بدئها، في اإلطالق أو االنطالق كما كان مقررًا لهاذخيرة فشلت، عيشير مصطلح "فشل التفجير" إلى 

إخفاق الذخيرة أو أي من األجزاء المكّوِنة لها، بما في ذلك المتفجرات، في أن تعمل طبقاً للطريقة التي صممت يشير مصطلح "إخفاق األداء" إلى  
 األداء.يتم تضمين التخلص من الذخائر الميتة وإخفاقات األداء ضمن حاالت فشل  .بها

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

 الستخدامها في معايير األيزو.
 

a) افق مع الوثيقة والتي ال يجوز االنحراف  : وتُست خدم لإلشارة إلى المتطلبات التي يجب اتّباعها بصرامة للتوتدل "يجب" على شرط
  عنها.

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

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

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

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

 (  2)المستوى عام  4

  وكإجراء وقائي أساسي للدعم اآلمن إلدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية، ينبغي اإلبالغ فوراً عن أي عطل من أعطال الذخيرة أو 
  اإلجراءات على ما يلي:تشتمل هذه  إخفاقات أو حاالت فشل األداء والتحقيق فيها حتى يتسنى اتخاذ اإلجراء المناسب لمنع تكرار حدوثه.

 

a) ألف( مراجعة أنظمة التشغيل واإلجراءات؛ 
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b)  .باء( فرض حظر على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

c)  .جيم( بعد التحقيق، يتم فرض قيود على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

d) )تصحيح العطل عن طريق اإلصالح؛ أو دال 

e) .هاء( سحب الذخيرة من الخدمة العسكرية 

وعليه فإنه ينبغي على مؤسسات إدارة المخزون االحتياطي  ويتطلب هذا تعيين سلطة تحقيق مناسبة وتزويدها بالموظفين والموارد الالزمة.
لموظفين المؤهلين فنياً وكذا الموارد الالزمة لتوفير قدرة تتميز بالكفاءة  للذخيرة تعيين سلطة تحقيق مناسبة والتحقق من تزويد تلك السلطة با 

 والفعالية في هذا المجال. 
 

لطة  كما ينبغي أن يكون من بين المتطلبات اإللزامية للمستخدمين أو وحدات إدارة المخزون لإلبالغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء إلى س
ادث من هذا النوع، و يجب على المستخدمين أو وحدات إدارة المخزون أال يتخذوا القرار بأن الحوادث بسيطة  ينبغي إبالغ جميع الحو التحقيق.

 أو ال تستحق اإلبالغ. 
 
في حال حدوث تلف أو إصابة، بغض النظر عن مدى بساطته وعدم أهميته، فإنه يجب اإلبالغ عن الحادث كحادثة ذخيرة بما يتماشى مع 

 حوادث الذخيرة، اإلبالغ والتحقيق. ،11.10وجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة متطلبات المبادئ الت
 

 أعطال الذخيرة 4.1

 يحدث عطل الذخيرة عندما يتم اكتشاف عطل بالمتفجرات أو حاوياتها وكان قد تم برشمتها وغلقها من قبل جهة التصنيع أو الموظفين الفنيين
 مستخدمة. المعتمدين عند استالمها من قبل الوحدة ال

للوحدات   قبل صرفها  التخزين ويتم تصحيحها  مستودعات  في  الفنيين  الذخيرة  موظفي  قبل  من  بشكل عادي  الذخيرة  اكتشاف أعطال  ينبغي 
ربما تقوم الوحدات المستخدمة باكتشاف األعطال عند استالم  إال أنه في بعض المناسبات قد تمر بعض األعطال دون مالحظتها. المستخدمة.

كما ينبغي أن تضمن الوحدات المستخدمة   الذخيرة أو صرفها من مخازن ذخيرة الوحدة أو في أثناء توزيع الذخيرة على ميدان أو منطقة تدريبية.
 من هذا الدليل.  7أن جميع العاملين المشاركين في توزيع الذخيرة في أثناء التدريب ملمون بشكل كامل باإلجراءات الموصى بها في الفقرة  

 شتمل أعطال الذخيرة على سبيل المثال على ما يلي:ت

a)  ألف( إبرة األمان التي يُكتشف عدم وجودها في قذيفة هاون عند نزعها من علبتها؛ 

b)  باء( اكتشاف أن كمية طلقات الذخيرة في العلبة المبرشمة مختلفة عن الكمية الموجودة على العلبة؛ أو 

c)  طلقات ذخيرة األسلحة الخفيفة.جيم( اكتشاف عدم وجود كبسولة في إحدى 

 إخفاقات أداء الذخيرة 4.2

ثكناتهم. التدريبية وبعيداً  المنطقة  في  أو  الميدان  في  المستخدمة  الوحدات  تكون  الذخيرة عندما  أداء  إخفاقات  ما يتكرر وقوع  هذه  كثيراً  ففي 
أن  وب الحاالت، ال يرجح أن يكون موظفو السالمة يحملون مجموعة كاملة من اإلصدارات. التالي، ينبغي على الوحدات المستخدمة ضمان 
تشتمل إخفاقات أداء الذخيرة   الوارد في هذا الدليل.  8موظفي السالمة واإلشراف ملمون إلماماً كامالً باإلجراءات المنصوص عليها في البند  

 على سبيل المثال على ما يلي:

a) .ألف( بعد إلقاء قنبلة دخان يدوية، تشتعل فيها النيران 

b) د إطالق قذيفة هاون، فإنها ال تصل إلى المدى المطلوب وتسقط عند مسافة قريبة؛ أوبع 

c) .جيم( الذخيرة العديمة المفعول أو فشل التفجير 

 السبب الرئيسي لإلبالغ عن األعطال وإخفاقات األداء  5

 يرة وإخفاقات األداء واستفادتها من هذا النظام. هناك عدد من األسباب وراء ضرورة توفير الدول لنظام فعّال لإلبالغ والتحقيق في أعطال الذخ

a)  للحول دون تكرار وقوع حادث ما؛  5يمكن تحسين السالمة عندما يمكن اتخاذ إجراء فوري 

 

 .الحظر والقيود  IATG 01.70انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  يشمل ذلك استخدام الحظر والقيود.  5
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b)  .اإلثبات المستمر فإنه يمكن تحديد تيارات الجودة.6عند دمجها مع نتائج   باء( قد تتلف الذخيرة في التخزين بمعدل أسرع من المتوقع 
إضافةً إلى ذلك، يمكن تقييم عمر المتفجرات   التيارات بقيمة عالية في حساب كفاءة وموثوقية المخزون العمليات والحربي. تحظى هذه

وبالتالي تعتبر عملية اإلبالغ عن األعطال وإخفاقات األداء مورداً ضرورياً لتحديد ما إذا   كما يمكن أن تتأثر المشتريات المستقبلية.
 توقع يحدث في الوقت الحالي؛كان هناك فساد غير م

c) .ًكما يمكن تطوير   7قد يتم تطوير الممارسات الخطرة التي ال تعتبر بالضرورة خطأ المستخدم في استخدام الذخيرة التي لم تتحدد مسبقا
 ممارسات السالمة المحسّنة لمنع تكرار الحوادث؛ 

d)  تحسينات في تصميم األسلحة أو الذخيرة.دال( يمكن الحصول على المعلومات بشأنها أن تؤدي إلى 

على سبيل المثال، قد يؤدي عدم اإلبالغ   تجدر اإلشارة إلى أن عدم اإلبالغ عن أعطال الذخيرة أو إخفاق األداء قد يكون له عواقب مهلكة.
في مثل تلك الظروف، فإن  و/أو إصابات.المستخدم عن عطل الذخيرة أو إخفاق األداء إلى تكرار وقوع الحادث مما قد يُسفر عن وقوع وفيات 

ا المنظمة التي تحقق في أول وقوع للحادث ستكون قد حظرت استخدام القوات لهذا النوع أو الحصة أو الدفعة من الذخيرة تحديداً تحت رقابته
فعدم اإلبالغ عن العطل األّولي  عاملين.وبالتالي يتم تالفي وقوع الحادث الثاني الذي يقترن بوقوع وفيات وإصابات بين ال على مستوى العالم.

 أو إخفاق األداء في هذا المثال قد يُعتبر إهماالً جنائياً.

 (  2)المستوى اإلبالغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء  6

ق في أعطال الذخيرة ينبغي على الجهة المسؤولة عن إدارة المخزون االحتياطي من الذخيرة التقليدية التحقق من وضع نظام اإلبالغ والتحقي
بفعالية. استخدامه  من  التحقق  وكذا  المستخدمين  جميع  على  وتعميمه  األداء  إبالغ   وإخفاقات  بضرورة  المستخدمين  التعليمات  إعطاء  ينبغي 

 8المعلومات اآلتية عند اكتشاف عطل بالذخيرة أو إخفاق في األداء على الفور لجهة التحقيق المختصة:  

a) لغ عن العطل أو إخفاق األداء؛ألف( اسم الشخص المب  

b) باء( الوحدة المستخدمة؛ 

c) جيم( الشخص الذي يتم االتصال به من الوحدة المستخدمة؛ 

d) دال( تاريخ ووقت العطل أو إخفاق األداء؛ 

e) هاء( مكان وقوع عطل الذخيرة أو إخفاق األداء، بما في ذلك مرجع شبكة الخريطة؛ 

f)  بالكامل(؛واو( نوع الذخيرة المعنية )االسم الفني 

g) نوع السالح المقصود )االسم الفني بالكامل، حالة األسلحة، سنة التصنيع، الرقم التسلسلي وغير ذلك(؛ 

h) حاء( الدفعة والحصة و/أو الرقم التسلسلي للذخيرة المقصودة؛  

i)  طاء( وصف مختصر للعطل أو إخفاق األداء؛ 

j)  .ياء( اإلجراء المتخذ من قبل الوحدة المستخدمة 

 (  2)المستوى  لمتخذة من قبل الوحدة المستخدمة )األعطال( اإلجراءات ا 7

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة اتخاذ اإلجراءات اآلتية في حال حدوث عطل في الذخيرة؛ 

a) ألف( توفير جميع الذخيرة من تلك الحصة بالتحديد أو الدفعة و/أو الرقم التسلسلي للمحقق الفني؛  

b)  أخرى أو حصة أو رقم تسلسلي من نفس نوع الذخيرة للتدريب المستقبلي؛ و باء( استخدام دفعة 

c)   وانتظار مزيد من التوجيهات من المحقق   6اإلبالغ الفوري عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات األداء وفقاً للتعليمات الموضوعة نتيجة البند
  الفني.

 

 المراقبة واإلثبات.   07.20ولية التقنية للذخائر انظر المبادئ التوجيهية الد  6
 على سبيل المثال تدريبات التعبئة السريعة للهاون.  7
 حوادث الذخيرة واإلبالغ عنها.   11.10يوجد نموذج مثال في الملحق ج المنسوخ في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 8
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 (  2)المستوى اإلجراءات المتخذة من قبل الوحدة المستخدمة )إخفاقات األداء(  8

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة اتخاذ اإلجراءات اآلتية في حال حدوث إخفاق في األداء:

a) .ة أو دفعة مختلفة من  في حال عدم وجود إصابات أو وفيات، فقد يتم استئناف التدريب من خالل توفير حص ألف( وقف إطالق النار
األداء عن   إخفاق  مرات  زيادة  في حال عدم  أو  المستخدمة،  الذخيرة4% و1الذخيرة  كمية  إجمالي  من  الدفعة    %9  أو  الحصة  من 

 المقصودة؛ 

b) باء( تطويق المنطقة لتقديم األدلة لجهة التحقيق؛ 

c)  جيم( تسجيل أسماء الشهود المحتملين؛ 

d) دة وتقديمها لجهة التحقيق؛دال( تأمين األسلحة الفردية المقصو  

e)   وانتظار مزيد من التوجيهات من المحقق   6اإلبالغ الفوري عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات األداء وفقاً للتعليمات الموضوعة نتيجة البند
  الفني المرشّح.

 (  2)المستوى هيئة التحقيق  9

 ياطي من الذخيرة االحتياطية المسؤوليات اآلتية:ينبغي أن تتولى هيئة التحقيق المعينة من قبل إدارة المخزون االحت

a) ألف( تعيين محقق فني لكل حد من أحداث أعطال الذخيرة أو إخفاقات األداء؛ 

b) باء( فحص التقارير المقدمة من قبل المحقق الفنيين بشأن أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء؛ 

c)  وغيرها( للحصول على مزيد من المعلومات حسب الضرورة؛ التشاور مع الجهات المعنية )جهات التصنيع والتصميم والشراء 

d)  سبب العطل أو إخفاق األداء؛10إصدار حكم فني بشأن 

e)  لمنع تكرار وقوع الحادث؛4هاء( البدء في اإلجراء العالجي )وفقاً للبند رقم ) 

f) واو( إخطار الوحدة المستخدمة بنتائج التحقيق؛ 

g) وإخفاقات األداء؛  زاي( االحتفاظ بسجالت جميع أعطال الذخيرة 

h) .حاء( تقديم المشورة الفنية لهيئة إدارة المخزون االحتياطي من الذخيرة التقليدية حسب الضرورة 

 (  2)المستوى إجراءات المحقق الفني  10

 ينبغي على المحقق الفني المعيّن من قبل جهة التحقيق تنفيذ ما يلي:

a)  ألف( فحص موقع حدوث إخفاق األداء؛ 

b)  11األسلحة ذات الصلة؛ فحص جميع 

c) جيم( الفحص البصري لجميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث؛ 

d)  دال( االحتفاظ جميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث إلجراء مزيد من الفحوص الفنية أو التخلص منها في حال عدم مأمونية نقلها؛ 

e)  الرقم التسلسلي والتي كان يجري استخدامها في الوقت ذاته؛فحص بقية الذخيرة من نفس النوع أو الحصة أو الدفعة أو 

f) استجواب جميع الشهود المناسبين؛ 

g)  زاي( إجراء تقييم فني مبدئي لسبب إخفاق األداء وتقديم التوصيات لجهة التحقيق بشأن إجراءات الحظر أو القيود الواجب اتخاذها؛ 

 

 يجب أن يكون المستوى المئوي الدقيق الذي سيتم اختياره بمحض اختيار الهيئة الوطنية المناسبة.  9
 مثال هذا النظام متوافر في الملحق دال. لسبب" كوسيلة مبسطة إلخطار الجهات بنتائج تحقيقاتهم.قد ترغب جهات التحقيق النظر في استخدام "أكواد ا  10
 قد تكون هناك حاجة لدعم اختصاصي مدرعات لتقرير أن إخفاق األداء ليس بسبب عطل السالح.  11
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h) بالحصة أو الدفعة أو الرقم التسلسلي( ذات الصلة بإخفاق األداء؛  حاء( فرض حظر داخلي على استخدام الذخيرة إن لزم األمر( 

i) .طاء( تقديم تقرير خطي عن إخفاق أداء الذخيرة إلى جهة التحقيق بالنسق المناسب 
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 المرفق أ 

 المراجع )المعياريّة(  

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

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

a) ت واالختصارات الخاص بـ مسرد المصطلحات والتعريفاIATG 01.40.  ،؛ و 2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 

b)  هـ[ حوادث الذخيرة، اإلبالغ والتحقيق 11.10الذخيرة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن[. UNODA. 2020. 

 12( بنسخ من جميع المراجع UNODAالمتحدة لشؤون نزع السالح )يحتفظ مكتب األمم  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

لية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدو 
العنكبوتية:  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  الموقع 

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12
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 المرفق ب  
 المراجع 

 )اإلعالميّة(  

حتويات هذا  تتضّمن الوثائق اإلعالميّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a)  انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائرIATG 01.70 .الحظر والقيودUNODA. 2020؛  

b)  ؛ و2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح،  .المراقبة واإلثبات07.10انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر   

c)  ائر والمتفجرات من التخزين اآلمن ومعالجة الذخائر والذخ 2يوفر الجزءDSA03.OME  التخزين اآلمن ومعالجة الذخائر
 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEوالذخائر والمتفجرات )

 13( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  الم

ها  كما يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل آلخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءت
بالمبا الخاص  الموقع  العنكبوتية:  على  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  دئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  السلطات الوطنية، أرباب األعمال والهيئات والمنظمات أخرى المهتمة
 الذخيرة التقليدية. باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج إلدارة مخزونات 

 
 
 
 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  13
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 المرفق ج  
 )إعالمي(   

 مثال على نموذج اإلبالغ عن حادث ذخيرة  

 نموذج اإلبالغ عن حادث ذخيرة 

 11.10 / 01.60نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تسلسل

  المبلّغ عن الحادث  1

1-1 

 

  االسم:

  الرتبة/الوظيفة:  1-2

  الوحدة: 1-3

  عنوان الوحدة: 1-4

  رقم هاتف الوحدة: 1-5

  بيانات الحادث:   2

2-1 

 

  التاريخ: 

  الوقت: 2.2

  المكان: 2.3

 جهة االتصال  2.4
 (  1)إن كان مختلفاً عن المسلسل  

 

2-5 
 

 نوع الذخيرة 
 )بما في ذلك هوية مفتاح الدُفعة أو الكمية أو الرقم التسلسلي(  

 

  الوفيات  2.6

  اإلصابات  2.7

  نوع السالح والرقم التسلسلي   2.8

  تلف السالح   2.9

  اإلجراء المتخذ من قبل الوحدة  3

  توقف إطالق النار  3-1

  عزل الذخيرة من نفس النوع  3-2

  األدلة الشرعية تأمين   3-3

  أي معلومات أخرى   3-4

  إبالغ وكاالت أخرى  4

  الشرطة العسكرية   4-1

  الشرطة المدنية   4-2

  غير ذلك   4-3
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 المرفق د 
 )إعالمي(  

 14رموز اإلغالق والسبب 

على نظام نموذجي ألكواد السبب واإلغالق التي قد تستخدمها جهات التحقيق لنشر نتائج التحقيقات الفنية وكنظام مرجعي    1يحتوي جدول د.
  بسيط لنظام إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

 في أثناء التحقيق الفني. قد يتم منح الحادث أكثر من كود سبب أو إغالق، وقد يتم تغيير الكود عند توافر المزيد من األدلة 

كود السبب أو  
 اإلغالق

 المالحظات  الوصف 

  رهن التحقيق –مفتوح  ملم  0

  بند الذخيرة غير متاح لالختبار  –غير معروف   أ 0

  ال يمكن تحديد السبب باألدلة الحالية  –غير معروف   ب0

  يُشتبه في الذخيرة ال يمكن تحديد السبب باألدلة الحالية ولكن  –غير معروف   ج 0

  لم يتم التحقيق ألن العطل أو إخفاق األداء في إطار الحدود المقبولة –غير معروف   د0

  معاد تصنيفه  –الغ  –غير معروف   هـ 0

   الغ -غير معروف  و0

  العطل أو إخفاق األداء غير متعلق بالذخيرة أو السالح أو التدريب  –غير معروف   ز 0

  مستودع الجيش  –التخزين  أ 1

  وحدة الجيش  –التخزين  ب1

  الميدان أو الطوارئ   –التخزين  ج 1

  في الميدان  –التخزين  د1

  في الزورق البحري  –التخزين  هـ 1

  مستودع البحرية  –التخزين  و1

  نقل بري / بالسكة الحديد / جوي / بحري   –التخزين  ز 1

  مكان مؤقت معتمد  –التخزين  ح 1

  مستودع القوات الجوية  –التخزين  ط1

  وحدة القوات الجوية  –التخزين  ي 1

 حدّد في التقرير. أخرى  -التخزين  ك 1
  الحادث -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  أ 2

  إهمال  -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  ب2

  الحادث  -المناولة اليدوية  – المناولة  ج 2

  إهمال  -المناولة اليدوية  – المناولة  د2

  البري  -النقل  هـ 2

  بالسكة الحديد  –النقل  و2

  البحري  -النقل  ز 2

  الجوي  -النقل  ح 2

  إسقاط جوي – المناولة  ط2

  حول الدولة  –النقل  ي 2

  السبب غير معروف  – المناولة  ك 2

  إهمال المستخدم  – المناولة  ل2

  رافعة أو جسر رافعة علوي  – المناولة  م 2

  ( RAS( أو في البحر )VERTRASاستكمال رأسي ) – المناولة  ن 2

 حدّد في التقرير. أخرى  -المناولة  س2
  التحميل من/إلى طائرة تشغيل – المناولة  ع2

  أعطال تصميم الذخيرة   –التصميم  أ 3

  عطل تغليف الذخيرة   –التصميم  ب3

  التجهيزات )الذخيرة ليست معطلة(  –التصميم  ج 3

  إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  د3

  االشتباه في إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  هـ 3

  عنصر خامد  –التصميم  و3

 حدّد في التقرير. أخرى  -التصميم  ز 3
  الخبث )عسكري(  –التالعب   أ 4

  الخبث )مدني(  –التالعب   ب4

  مزحة )عسكري( –التالعب   ج 4

  مزحة )مدني( –التالعب   د4

  تجربة / فضول )عسكري(  –التالعب   هـ 4

 

 للسماح باالتساق في االستخدام. حوادث الذخيرة، اإلبالغ والتحقيق   11.10يضاً في ملحق بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  أكواد بند المثال والغلق هذه مشمولة أ14
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كود السبب أو  
 اإلغالق

 المالحظات  الوصف 

  تجربة / فضول )مدني(  –التالعب   و4

  عدم وجود أدلة على تحديد كود اإلغالق اآلخر  –التالعب   ز 4

 حدّد في التقرير. أخرى  -التالعب  ح 4
  الذخيرة / تفريغها / إطالقها تعبئة  –خطأ في تنفيذ التدريب  أ 5

  مناولة الذخيرة  -خطأ في تنفيذ التدريب  ب5

  التجهيزات  –خطأ في تنفيذ التدريب  ج 5

  التخلص بإهمال –خطأ التدريب  د5

  تعليمات غير صحيحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  هـ 5

  خبث  –خطأ في تنفيذ التدريب  و5

  مزحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  ز 5

  خطأ في تصميم التدريب ح 5

  متفرقات –خطأ في تنفيذ التدريب  ط5

  إهمال في اإلشراف –خطأ التدريب  ي 5

  مكسور / تالف / غير صالح لالستعمال –عطل التجهيزات / المنصة فقط  أ 6

  صيانة سيئة  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  ب6

  دخول الماء / الرطوبة  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  ج 6

  دخول التراب / الحصى  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  د6

  التصميم  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  هـ 6

  إنتاج المصنّع  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  و6

  السبب غير معروف   –عطل التجهيزات / المنصة  ز 6

 بندقيات آلية.  صغير وصلة عيار  –عطل التجهيزات / المنصة  ح 6

  دائرة الرماية  -عطل التجهيزات / المنصة  ط6

  خطأ بالصيانة  –عطل التجهيزات / المنصة  ي 6

  عطل في الذخيرة )ليس في التصميم( –اإلنتاج  أ 7

  خطأ في تغليف الذخيرة )ليس في التصميم( –اإلنتاج  ب7

  تغليف ذخيرة غير صحيح أو مؤقت –اإلنتاج  ج 7

  عطل المكون الخامد –اإلنتاج  د7

  انتهاك معتمد خالي من المتفجرات  هـ 7

  نقاط العيب أ 8

  التغليف  ب8

  تتبع السرعة  ج 8

  تقسيم النقاط  د8

  نقاط توزيع هـ 8

  إخفاق توجيه  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  و8

  برنامج فشل جهاز /  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  ز 8

  فشل في الطيران / التشغيل  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  هـ 8

  إخفاق عنصر متفجر  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  و8

  إخفاق اختبار –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  ز 8

  بعد فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   أ 9

  بالقرب من فترة التخزين / الخدمة  –الخدمة  تدهور أثناء   ب9

 بواسطة وحدة المستخدم  التغليف وإعادة الذخيرة  –تدهور أثناء الخدمة   ج 9
  استخدام مطول / مناولة بالوحدة –تدهور أثناء الخدمة   د9

  ال يوجد سبب معروف –تدهور أثناء الخدمة   هـ 9

  المطول للظروف الجوية غير المحددةالتعرض   –تدهور في أثناء الخدمة   و9

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أعمال تخطيط غير مصرح بها – غير مصرح  أ 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب اإلشراف غير المصرح به  – غير مصرح  ب 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الرماية غير المصرح بها – غير مصرح  ج 10

 حدّد في التقرير. حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أي شيء غير المصرح به  – غير مصرح  د10
Z1  ًبانتظار حكم قانوني -مغلق مؤقتا  

Z2  ًتم استالم تقرير شفوي فقط. بانتظار تقرير خطي كامل –مغلق مؤقتا 
 

 أكواد السبب أو اإلغالق :1جدول د.
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 سجل التعديل  

 IATGإدارة تعديالت المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل فترات الخمس سنوات  تخضع المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 ر.ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض التحري

عامة  عند إجراء تعديالت على وحدة المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر هذه، سيتم إعطاؤهم رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل ال
  .من خالل إدراج رقم التعديل وتاريخه IATGسيتم عرض التعديل أيًضا على صفحة الغالف الخاصة بـ   للتعديل في جدول أدناه.

سيتم دمج التعديالت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول   ، سيتم إصدار إصدارات جديدة. IATGالمراجعات الرسمية لكل وحدة  مع اكتمال  
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. سجل التعديل.

 www.un.org/disarmament/ammunition وجودة على التي تم تعديلها مؤخًرا، وبالتالي ما زالت م IATGتم نشر وحدة 

 بيانات التعديل   التاريخ  العدد 

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

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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

	تحذير
	إشعار حقوق التأليف والنشر
	المحتويات
	مقدمة
	مقدمة
	أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء
	1 النطاق
	2 المراجع المعيارية
	3 المصطلحات والتعاريف
	4 عام (المستوى 2)
	4.1 أعطال الذخيرة
	4.2 إخفاقات أداء الذخيرة

	5 السبب الرئيسي للإبلاغ عن الأعطال وإخفاقات الأداء
	6 الإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء (المستوى 2)
	7 الإجراءات المتخذة من قبل الوحدة المستخدمة (الأعطال) (المستوى 2)
	8 الإجراءات المتخذة من قبل الوحدة المستخدمة (إخفاقات الأداء) (المستوى 2)
	9 هيئة التحقيق (المستوى 2)
	10 إجراءات المحقق الفني (المستوى 2)
	المرفق أ المراجع (المعياريّة)
	المرفق ب  المراجع  (الإعلاميّة)
	المرفق ج   (إعلامي)   مثال على نموذج الإبلاغ عن حادث ذخيرة
	سجل التعديل

