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

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

  ال يجوز بيع هذه الوثيقة.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 

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

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

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

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

 اإلطالق. 

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

مبادئ توجيهية لإلدارة واعترافا بتلك التهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتسريب، طلبت الجمعية العامة إلى األمم المتحدة وضع  
، إرشادات 2011(، في صيغتها النهائية التي وضعت عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ).2 المالئمة للذخيرة

وعية وعملية ونمطية لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على نحو يتسم بالسالمة  ط
بصورة متزامنة كمنصة إدارة المعرفة المقابلة لإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية   SaferGuardأُنشئ برنامج األمم المتحدة   واألمان.

 ونشرها.  IATGة بشأن الذخيرة الدولي

بدًءا   -ودة  كما تضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن الكيانات التابعة لألمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعًما عالي الج
 ن الحد من الجريمة إلى التنمية.من اإلجراءات المتعلقة باأللغام وصوال إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السالح، وم

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة الذخيرة مدى الحياة".  12من    IATGتتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يمكن   مجلداً 
، مما يجعل تلك  لمبادئ التوجيهيةالمستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمة لتطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  

المتاحة. القدرات والموارد  في  التنوع  مراعاة  المواقف من خالل  لجميع  مناسبة  اآلخرين  المبادئ  المصلحة  المهتمة وأصحاب  للدول  يمكن 
 دائمة. االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل ال

ورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط
  SaferGuardيجري مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   إلدارة مخزون الذخيرة، وإلدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

طبق  التابع لألمم المتحدة المراجعة، وهو يتألف من خبراء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات خبيرة ت
  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أرض الواقع.

ا التوجيهية  للمبادئ  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  العثور  على  يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية   www.un.org/disلتقنية 
weapon/ammunition.  

  

 

1S/2008/258.  
مما يكفل مستقبلنا المشترك  سالح،  انظر أيًضا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال  2
(2018). 
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 مقدمة 

ة سليم التحريمات والتقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة التقليدية هي مكونات أساسية لنظام إدارة للذخير
ذخيرة التقليدية لمراقبة صرف واستخدام المتفجرات والذخيرة لضمان أن المستخدمين  وتصدرها أساساً منظمة إدارة مخزونات ال وفعال وكفء.

كما يجوز تطبيق تقييدات استخدام   ( ستعمل ضمن الحدود الباليستية وحدود األداء المتفق عليها. 2( آمنة لالستخدام؛ و 1يتسلمون ذخيرة تكون: 
 أنواع معينة من الذخيرة. الذخيرة لحماية مستويات مخزونات الذخيرة في حاالت نقص

 
من الضروري للحفاظ على سالمة ومعنويات المستخدمين أن يتسلموا الذخيرة التي يثقون بها؛ نظام لتحريمات وتقييدات الذخيرة، تحث عليه  

 منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، يضمن ذلك.
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 التحريمات والتقييدات 

 النطاق  1

أو نقل يقدم ويشرح هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة مفهوم واستخدام التحريمات والتقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة  
 ة وفعالية وكفاءة نظام إدارة الذخيرة التقليدية.أو التخلص من الذخيرة كجزء من سالم

 المراجع المعيارية  2

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

 للمراجع غير المؤرخة.

توجد قائمة أخرى من المراجع اإلعالميّة في الملحق )ب( في شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق تحتوي على معلومات أخرى حول محتويات 
  خيرة.هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذ 

 المصطلحات والتعاريف  3

بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجب تطبيق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شمولية 
 .مسرد المصطلحات والتعريفات والمختصرات ، IATG 01.40الواردة في وثيقة 

 .أثناء التحقيق التقني وقف اختياري لصرف واستخدام الذخيرة، عادةيشير المصطلح "تحريم" إلى 

 .فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو التفتيش على ذخيرةيشير المصطلح "تقييد" إلى 

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

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

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

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

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

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

 هدف نظام التحريمات والتقييدات  4

 ي تحث عليه منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، أن يضمن: ينبغي لهدف النظام الرسمي للتحريمات والتقييدات، الذ 

a) ألف( سالمة األفراد أثناء استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو تصريف الذخيرة التقليدية؛ 

b)  باء( االستخدام األمثل لمخزونات الذخيرة التقليدية، وهي أصل وطني غال؛ و 

c)  الخاصة أو العامة في أوقات نقص الذخيرة.مراقبة الصرف واستخدام الذخيرة التقليدية 

 محتوى التحريم أو التقييد  5

ينبغي أن يشمل أي تحريم أو تقييد بشأن استخدام ذخيرة من نوع خاص أو عام المعلومات اآلتية، التي يجب نشرها للمستخدمين في أسرع وقت  
 ممكن: 

a) ألف( نوع وعيار الذخيرة؛ 
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b)  المسلسل للذخيرة التي ينطبق عليها التحريم أو التقييد؛ وباء( الفئة والحصة و/أو الرقم 

c) :جيم( التفاصيل الكاملة للتحريم أو التقييد، التي ربما تتطلب 

 توقفاً تاماً عن االستخدام؛  (1

 تقييداً يكون ضرورياً أثناء االستخدام أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص؛ أو   (2

 أثناء التدريب.  تقييداً في االستخدام  (3

 ( 2)المستوى  التحريمات 6

 األساس المنطقي للتحريمات  6.1

ينبغي فرض حظر على استخدام ذخيرة تقليدية معينة، )الذي ربما يكون على مستوى نوع أو فئة أو حصة و/أو رقم مسلسل عام(، لمنع صرف  
 أو استخدام ذخيرة تقليدية في ظل الظروف اآلتية: 

 

a)  كونها سبب حادث ذخيرة، بصرف النظر عما إذا كان قد تسبب في وفاة أو إصابة؛ألف( عند التشكك في 

b)  باء( إذا كانت هناك إخفاقات أداء زائدة؛ 

c)  عند اكتشاف خلل، الذي يمكن أن يكون خطراً على السالمة؛ أو 

d) .دال( عندما تكون الذخيرة سيتم سحبها في نهاية عمر استخدامها 

 نشر التحريمات 6.2

نظمة المسؤولة عن نظام إدارة الذخيرة التقليدية ككل وجود نظام مناسب مطبق يمكن أن ينبه المستخدمين سريعاً لفرض ينبغي أن تضمن الم
  تحريم للذخيرة.

 إجراء اإلشعار بالتحريم 6.3

 يدية:ينبغي أن يتخذ المستخدمون اإلجراء اآلتي عندما يتسلمون إشعاراً بتحريم ذخيرة من منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقل

a) :ألف( توسيم عبوة أو حاوية الذخيرة بالمعلومات اآلتية 

 "ليست للصرف أو االستخدام"؛  (1

 الرقم المسلسل للتحريم؛ و   (2

 أي تعليمات خاصة متلقاة مع التحريم.   (3

b)  باء( إدخال تفاصيل التحريم في حساب ذخيرة المستخدم؛ و 

c)  3الذخيرة إلى المنظمة المخصصة لتجريد الذخيرة من الصفة العسكرية أو تدميرها.عند صدور تعليمات بذلك، تُتخذ ترتيبات نقل 

 ( 2)المستوى   التقييدات 7

 األساس المنطقي للتقييدات 7.1

التقييدات، )التي ربما تكون على مستوى نوع أو فئة أو حصة و/أو رقم مسلسل عام(، هي فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو  
وتظل عادة سارية طوال عمر الذخيرة، بينما   وينبغي استخدام التقييدات كأداة لنظام إدارة الذخيرة. أو التفتيش على ذخائر.  صرف أو تخزين

 التحريم يمكن أن يكون إجراء قصير األمد.

 

 قد تقع هذه المسؤولية على عاتق منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.  3
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  رة.ويجب طباعة تفاصيل التقييدات على إيصاالت صرف الذخيرة، ويجب كتابة مالحظة بأية تقييدات في بيان حساب الذخي

 يمكن أن تشمل التقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة اآلتي:

a)  ألف( درجات حرارة التخزين التي يتم االلتزام بها؛ 

b) باء( متطلبات خاصة للمناولة؛ 

c) قرار بأن الذخيرة مخصصة الستخدام التدريب فقط؛ أو 

d) .دال( تغيير معامالت مدة الصالحية 

 لتقييدات نشر ا 7.2

ينبغي أن تضمن المنظمة المسؤولة عن نظام إدارة الذخيرة التقليدية ككل وجود نظام مناسب مطبق يمكن أن ينبه المستخدمين سريعاً لفرض 
  تقييد ذخيرة.

 إجراء اإلشعار بالتقييد 7.3

تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة من منظمة  ينبغي أن يتخذ المستخدمون اإلجراء اآلتي عندما يتسلمون إشعاراً بتقييد استخدام أو 
 إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية: 

a) :ألف( توسيم عبوة أو حاوية الذخيرة بالمعلومات اآلتية 

 الرقم المسلسل للتقييد؛ و  (1

 تفاصيل التقييد.  (2

b) .باء( إدخال تفاصيل التقييد في حساب ذخيرة المستخدم 
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 الملحق ألف 
 

 المراجع )المعياريّة( 

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   ت.هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديالت الالحقة أو التنقيحا
في حالة المراجع غير المؤّرخة، تنطبق الطبعة األخيرة من الوثيقة  تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.

قاييس بسجالت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجالت  ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد الم المعياريّة ذات الصلة .
 التطبيع األوروبي:

a) IATG 01.40   مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات. UNODA. 2020. 

 4خ من جميع المراجع ( بنسUNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

على يتحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائتها  
www.un.org/disarmament/ammunition .الموقع الخاص بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخائر على الشبكة العنكبوتية:

أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب األعمال والهيئات والمنظمات األخرى المهتمة باألمر يجب  
     برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.
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 الملحق باء 
 المراجع 
 )اإلعالميّة(  

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

b)  يوفرDSA03.OME  2الجزء ( التخزين اآلمن ومعالجة الذخائر والذخائر والمتفجراتOME.) .تشرين  وزارة الدفاع البريطانية
 .2020الثاني/نوفمبر 

 5جميع المراجع ( بنسخ من  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

ها  كما يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءت
 .www.un.org/disarmament/ammunitionلموقع الخاص بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر على الشبكة العنكبوتية: على ا

والسلطات الوطنية وأرباب األعمال والهيئات والمنظمات األخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 الذخيرة التقليدية.  برامج إلدارة مخزونات
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 سجل التعديل 

 IATGإدارة تعديالت 

غير أن هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل فترات الخمس سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.  IATGتخضع  
 التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. 

جيهي الدولي التقني للذخائر، سيتم إعطاؤها رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة للتعديل في  عند إجراء تعديالت على هذا المبدأ التو
  .من خالل إدراج رقم التعديل وتاريخه  IATGسيتم عرض التعديل أيًضا على صفحة الغالف الخاصة بمبدأ  جدول أدناه. 

سيتم دمج التعديالت في الطبعة الجديدة، ومسح جدول سجل   عات جديدة.، سيتم إصدار طبIATGومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة  
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديل.

 www.un.org/disarmament/ammunition ، وبالتالي ال تزال موجودة، على الموقع IATGتم نشر أحدث وحدة نمطية معدلة لـ 

 تفاصيل التعديالت  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير   1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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