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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

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

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

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

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

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

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

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

 اإلطالق. 

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

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

مخزونات الذخيرة    ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

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

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

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

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )االستعراض التقني لب
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  االطالع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السالح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم االحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة  

إن طبيعة الذخيرة والمتفجرات، مع ما تنطوي عليه من إمكانية حدوث رد فعل عنيف وغير مخطط له، تجعل من الضروري وضع توصيات  
وعليه، فإن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتطلب  دئ توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة التقليدية بطريقة آمنة.ومبا

 أفراًدا مدربين جيًدا ومتعلمين ممن يتمتعون بمعرفة متخصصة. 

ومع ذلك، كان هناك مشروع   دوار المختلفة داخل نظام إدارة الذخيرة.ال توجد معايير دولية تُحدد بالضبط االختصاصات المطلوبة لتولي األ
ثابتين للتعليم المهني لألشخاص EUExcert  3(2013-2003داخل االتحاد األوروبي، يُطلق عليه   ( يهدف إلى وضع أساس وإطار عمل 

المتحدة، وما زالت، تدرس أيًضا وضع معايير الكفاءة بغرض استخدامها وفي الوقت ذاته، كانت المملكة   العاملين في قطاع المتفجرات األوروبي.
وقد اُعتمدت هذه   4وقد أسفر عمل المملكة المتحدة عن مجموعة من المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة. في قطاع المتفجرات.

" ويجري اآلن نشرها في جميع أنحاء قطاع المتفجرات األوروبي في إطار مشروع  أفضل الممارساتباعتبارها "  EUExcertالمعايير من قبل  
65EUExImp .بالتعليم والتدريب والشباب والرياضة  ، الذي يمثل جزًءا من برنامج "إيراسموس" لالتحاد األوروبي األوسع نطاقًا المعني 

 " هذا.أفضل الممارساتئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إلى عمل "وعليه، فمن المنطقي أن تستند اختصاصات األفراد المعنيين بالمباد 

اإلصدار   09.30/01/2014(، بروتوكول االختبار والتقييم EODثمة معايير كفاءة إقليمية تُطبَّق فيما يتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة )
(، والتي ينبغي استخدامها في العديد من  EODبالتخلص من الذخائر المتفجرة )، معايير الكفاءة المعنية  2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0

)االنفجارات IATG 11.302020[E  ]والوحدة  )نزع الصفة العسكرية والتدمير(  IATG 10.10:2020[E  ]األنشطة التي تغطيها الوحدة  
 تقنية الدولية بشأن الذخيرة. إزالة الذخائر المتفجرة من المبادئ التوجيهية ال - في مناطق تخزين الذخائر(

باألفراد  المنوطة  العامة  األدوار  لمختلف  االختصاصات  من  مجموعة  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  الوحدة  هذه   توفر 
  المشاركين في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 

  .EUExcert. www.euexcert.orgاعتماد الخبرات في قطاع المتفجرات. 3
 . ssc.com/CM/ExplosivesNOS.pdf-p://www.cogenthttمدرجة في  4
 تنفيذ المعايير المهنية في قطاع المتفجرات األوروبي.  5
 الدول المشاركة الحالية هي إستونيا وألمانيا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.  6
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 ( 3و 2)المستوى اختصاصات موظفي إدارة الذخيرة 

 النطاق  1

استخدامها تعرض هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مفهوم االختصاصات والكفاءات والمعايير المهنية التي سيتم  
 لتدريب الموظفين وتقييمهم، على جميع المستويات، للعمل بأمان مع الذخيرة والمتفجرات أو داخل المرافق المتفجرة. 

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

  IATG 01.40:2020ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة 
 .مسرد المصطلحات التعريفات واالختصارات الواردة فيها

 .قدرة الفرد على أداء المهام بشكٍل صحيح إلىمصطلح "االختصاص" يشير 

 .المعارف والمهارات والقدرات والسمات والصفات السلوكية ذات الصلة بالفرد مصطلح "الكفاءة" يشير إلى 

المعايير الدقيقة التي يتم استخدامها باستمرار  اتفاق موثق يحتوي على المواصفات التقنية أو مجموعة أخرى من  مصطلح "معيار" يشير إلى  
 كقواعد أو مبادئ توجيهية أو تعريفات للخصائص بهدف ضمان مالءمة المواد والمنتجات والعمليات والخدمات للغرض المقدمة ألجله. 

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

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

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

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

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

 

 7المعلومات األساسية   4

تُحدد بالضبط االختصاصات المطلوبة لتولي األدوار المختلفة داخل    8ال توجد معايير دولية كما يوجد عدد محدود للغاية من المعايير الوطنية
بند  نظام إدارة الذخيرة. وعلى الرغم من قيام العديد من الدول بإجراء تدريب تقني عسكري رسمي إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية )انظر ال

ل تحديد المنهج، إال أنه ال ينطوي بالضرورة على استخدام الكفاءة وهو (، والذي سيتم تطويره باستخدام تحليل االحتياجات التدريبية من أج7.2
   يعتمد على المؤهالت بشكٍل أكبر.

 

إتش إس كيو ليمتد في    دينيس كالرك. مقدمة عن المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة.يتم عرض نظرة عامة وافية عن االختصاصات في قطاع المتفجرات في قسم 7
يمكن العثور على مزيٍد من   م اإلسناد على النحو الواجب.تم تطوير جزًءا كبيًرا من محتوى هذا البند من هذا المرجع ويت .2013، الربع األول،  44نشرة سافكس اإلخبارية  

 www.homelandsecurityqualifications.co.uk.المعلومات المفيدة حول اختصاصات قطاع المتفجرات على موقع إتش إس كيو اإللكتروني 
والتي تبنت المعايير المهنية الوطنية الصادرة عن المملكة المتحدة بشأن مناطق تخزين المتفجرات، فإن الدولة األخرى الوحيدة   EUExcertة في مشروع خارج الدول المشارك 8

الذخيرة، )وهو مؤهل مماثل لفني الذخيرة  التي لديها مؤهل رسمي قائم على الكفاءة هي جنوب أفريقيا من خالل هيئة المؤهالت الجنوب أفريقية التي لديها مؤهل وطني لتركيب  
 pcqs.saqa.org.za/viewQualification.php?id=90652.(. 1من الفئة  

http://www.homelandsecurityqualifications.co.uk/
http://pcqs.saqa.org.za/viewQualification.php?id=90652
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( يهدف إلى وضع أساس وإطار عمل ثابتين  2013-2003)EUExcert  9ومع ذلك، كان هناك مشروع داخل االتحاد األوروبي، يُطلق عليه 
وفي الوقت ذاته، كانت المملكة المتحدة، وما زالت، تدرس أيًضا وضع معايير  لمتفجرات األوروبي.للتعليم المهني لألشخاص العاملين في قطاع ا

المتفجرات. قطاع  في  استخدامها  بغرض  والسلع   الكفاءة  للمواد  الوطنية  المهنية  المعايير  من  مجموعة  عن  المتحدة  المملكة  عمل  أسفر  وقد 
" ويجري اآلن نشرها في جميع أنحاء قطاع المتفجرات  أفضل الممارساتباعتبارها "  EUExcertوقد اُعتمدت هذه المعايير من قبل   10المتفجرة.

بالتعليم  1211EUExImpاألوروبي في إطار مشروع   ، الذي يمثل جزًءا من برنامج "إيراسموس" لالتحاد األوروبي األوسع نطاقًا المعني 
نية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات، وهي تمتثل لمبادئ نظام االئتمان وتم أيًضا وضع المعايير المه والتدريب والشباب والرياضة.

( المهني  والتدريب  للتعليم  التقنية  ECVET.)13األوروبي  التوجيهية  بالمبادئ  المعنيين  األفراد  تستند اختصاصات  أن  المنطقي  فمن  وعليه، 
   الدولية بشأن الذخيرة إلى عمل "أفضل الممارسات" هذا.

اإلصدار   09.30/01/2014(، بروتوكول االختبار والتقييم EODمعايير كفاءة إقليمية تُطبَّق فيما يتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة ) ثمة
(، والتي ينبغي استخدامها في العديد من  EOD، معايير الكفاءة المعنية بالتخلص من الذخائر المتفجرة )2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0
)االنفجارات IATG 11.20:2020[E  ]والوحدة )نزع الصفة العسكرية والتدمير( IATG 10.10:2020[E ]شطة التي تغطيها الوحدة األن

  إزالة الذخائر المتفجرة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. - في مناطق تخزين الذخائر(

إذ تعتبر نتيجة   ال يضمن التدريب وحده بالضرورة قدرة الفرد على أداء المهام المنوطة به بنجاح وأمان في بيئة تنطوي على مواد متفجرة،
د على تنفيذ مهمة ما أكثر أهمية من المدة التي استغرقوها في التدريب على التدريب أكثر أهمية من المدخالت، حيث تكون قدرة األفرا

وعلى نحٍو مماثل، فإن طول الوقت الذي يقضيه شخص ما في أداء مهمة معينة ال يعني بالضرورة أنه يقوم بهذه المهمة بأكثر الطرق   تنفيذها.
 حدد من خالل ما يتحلى به من معارف ومهارات وخبرات ومواقف مجتمعةً. وعليه، فإن قدرة الفرد على أداء مهمة معينة تت أمانًا وكفاءة.

  أدى االعتراف بهذا الجانب من جوانب القدرة على األداء في أوائل الثمانينات من القرن الماضي إلى تطوير المؤهالت والتقييمات المهنية 
 الت األكثر رسمية أو أكاديمية.المستخدمة بالتوازي مع اكتساب المعرفة النظرية المثبتة من خالل المؤه

ومع ذلك، هناك درجة  يتطور المجال العام لالختصاص والكفاءة باستمرار، ولكن حتى اآلن ال توجد تعريفات متفق عليها دوليًا لكل مصطلح.
 ، وبالتالي استخدامها في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة. 3من توافق اآلراء بشأن المصطلحات الواردة في البند 

 نموذج االختصاص  4.1

( 3( االختصاصات التقنية؛ 2كية؛ ( االختصاصات السلو1يتطلب تحقيق االختصاص في مهمة معينة أن يقوم الفرد باألداء في ثالثة مجاالت؛ 
  :1ويتم تمثيل ذلك في نموذج االختصاص الوارد بالشكل  تحقيق األهداف والغايات.

 

 نموذج االختصاص  :1الشكل 
 

 

  .EUExcert. www.euexcert.orgاعتماد الخبرات في قطاع المتفجرات. 9
 . ssc.com/CM/ExplosivesNOS.pdf-.cogenthttp://wwwمدرجة في  10
 تنفيذ المعايير المهنية في قطاع المتفجرات األوروبي.  11
 الدول المشاركة الحالية هي إستونيا وألمانيا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.  12
13.  www.ecctis.co.uk/ecvet/Default.aspx  2009توصية المفوضية األوروبية رقم/C155/02  2009يونيو  18بتاريخ.  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF-eur 

http://www.ecctis.co.uk/ecvet/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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 الكفاءات السلوكية  4.2

( الصدق  2( الثقة؛  1تمثل الكفاءات السلوكية السمات الشخصية التي تقتضي المؤسسة توافرها في األفراد الذين توظفهم، على سبيل المثال:  
ها وسيكون للبيئات الثقافية والتنظيمية تأثير على الصفات التي قد تقتضي  ( مهارات التواصل اللفظي؛ وغير ذلك.4( التحفيز الذاتي؛ 3واألمانة؛ 

  المؤسسة وهذا يقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 االختصاصات التقنية 4.3

وهي تصف ما يجب على األفراد القيام   هذه هي االختصاصات التي يلزم على األفراد التحلي بها للوفاء بمعايير المنظمات للممارسات الجيدة.
وغالبًا ما يشار إليها أيًضا باسم االختصاصات الوظيفية أو معايير الكفاءة، وهي تمثل األداء المطلوب من الفرد  به لتنفيذ المهام بأمان وفعالية.

 وهذا النوع من االختصاصات هو ما تغطيه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  حتى يمكن تحقيق معايير الجودة في مهمة معينة.

 األهداف والغايات  4.4

طلقة من ذخيرة المدفعية يوميًا كجزء من مهمة   55فعلى سبيل المثال، قد يُطلب من عامل الذخيرة فحص   يمثل هذا المجال ناتج أداء الفرد.
ونظًرا لكون المؤسسة هي من تحدد األهداف والغايات، وينبغي االتفاق عليها مع الفرد، فإنها تقع خارج نطاق المبادئ  مراقبة طويلة األجل.

 توجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.ال

 الهدف  5

 يجب أن يتمثل الهدف من االختصاصات التقنية للموظفين المشاركين في عمليات إدارة مخزون الذخيرة التقليدية فيما يلي:

a)  الذخيرة التقليدية؛ توفير االختصاصات المتفق عليها التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات العاملة في مجال إدارة مخزون 

b) المساعدة في وضع نهج مشترك على نطاق المجتمع الدولي؛ 

c)  توفير معايير موضوعية لمساعدة المؤسسات في تعيين موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة؛ 

d) توفير معيار مرجعي خاص بتطوير التدريب على إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية؛ 

e) عمليات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية؛ المساهمة في الحد من الحوادث أثناء 

f) .المساهمة في الحفاظ على السالمة وتعزيزها أثناء إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية 

 فئات موظفي الذخيرة  6

قطاع المتفجرات  ثمة عدد كبير من األدوار والمسميات الوظيفية المستخدمة في قطاع المتفجرات، والتي يعتمد الكثير منها على التطور التاريخي ل
وليس من الممكن أو المجدي إدراجها جميعًا وتخصيص كفاءة لكل منها إذ يجب إجراء هذه المسؤولية   أو المؤسسات العسكرية داخل الدولة.

لموظفين على أنها  وألغراض المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة، تم تحديد الفئات العامة التالية من ا على الصعيد الوطني.
ولذلك، ينبغي استخدام متطلبات االختصاص ذات الصلة  شائعة االستخدام داخل المجتمع الدولي أثناء إدارة مخزونات الذخيرة والمتفجرات.

 محددة:   الواردة في المرفق "ج" إلى "د" باعتبارها مبادئ توجيهية إذا ما رغبت الدول في تطوير كفاءة وظيفية ألدوار ومسميات وظيفية

 الدور الفئة  المستوى

المساعدة في مناولة وتحريك الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة أثناء إصدارها واستالمها   مناول الذخيرة  1
 وتخزينها وتوزيعها.

 فحص الذخيرة أو المواد والسلع المتفجرة األخرى وصيانتها وإصالحها.  معالج الذخيرة  أ2

 إجراء حصر دقيق للذخائر والمواد والسلع المتفجرة.  مسؤول حصر الذخيرة ب2

المساعدة في مناولة وتحريك الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة أثناء إصدارها واستالمها   مشرف الذخيرة 3
 وتخزينها وتوزيعها.

وتوزيعها وصيانتها إدارة تخزين الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة وإصدارها واستالمها  مدير الذخيرة 4
 وإدارة مخزونها.

وضع السياسة والتعليمات التقنية لجميع جوانب إدارة مخزون الذخيرة والمواد والسلع   مفتش الذخيرة 5
  المتفجرة وتنفيذها ومراجعتها.

والسلع  وضع السياسة والتعليمات التقنية لجميع جوانب إدارة مخزون الذخيرة والمواد  منظم الذخيرة 6
  14المتفجرة وتنفيذها ومراجعتها. 

 

 وبالتالي، ستكون اختصاصات الموظفين هي ذاتها. ينبغي أن يكون منظم الذخيرة مفتشًا للذخيرة يتمتع بخبرات وقدرات عالية. 14
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 فئات موظفي الذخيرة  :1الجدول 

 
 

NOTE 1  وتجدر اإلشارة إلى أن االختصاصات المدرجة ال تتطابق بالضرورة مع المهام الفعلية التي تضطلع بها كل فئة عامة من فئات الموظفين
يحتاج مدير الذخيرة إلى إصدار الذخيرة أو استالمها بشكٍل روتيني، ومع ذلك فعلى سبيل المثال، من غير المرجح للغاية أن   بشكٍل روتيني.

يجب أن يكون الموظف قد أظهر كفاءة سابقة في هذا المجال حتى يتحلى بالقدرة على مزاولة مهام اإلدارة أو اإلشراف بفعالية في مهمة  
  معينة أو وضع سياسة تتعلق بالسالمة في تلك المهمة.

على سبيل المثال، إذا لم يكن من الالزم أن يكون مدير   طات الوطنية تطوير فئات فرعية ذات نطاق محدود من االختصاصات.قد تختار السل 
طوير  مستودع الذخيرة مختًصا في مجال إدارة معالجة الذخيرة، نظًرا لعدم وجود منشأة معالجة في المستودع الذي يديره الفرد، فيمكن عندئٍذ ت

وبصورة مماثلة، يمكنك اختيار تنفيذ فئة فرعية   الذخيرة )التخزين( تنطوي على مجموعة من االختصاصات األكثر محدودية.فئة فرعية لمدير 
 لمشرف الذخيرة )المعالجة( تنطوي على مجموعة من االختصاصات األكثر محدودية.

 التقييم  7

 عام 7.1

يتحلى بها الفرد عن طريق الفحص، ولكن هذا ليس اختباًرا صحيًحا   قد ال يزال تقييم اختصاص شخص ما يتطلب تحديد المعرفة النظرية التي
وينبغي طلب أدلة أخرى لتمكين الفرد من قياس   قائًما بذاته لتحديد مدى قدرته على تحويل هذه المعرفة إلى نشاط فعال ومجدي في مكان العمل.

 وقد تشمل هذه األدلة ما يلي:  مدى اختصاصه وتقييمه.

a)  أثناء أداء مهمة معينة؛ مراقبة الفرد 

b) شهادة الشهود من الزمالء والمديرين؛ 

c) أمثلة على الوثائق التي يعدها الفرد؛ 

d)  أمثلة على الحسابات التقنية التي يجريها الفرد؛ و/أو 

e)  .فحص لفظي لقياس مدى معرفة الفرد بالمهمة 

مناسبة قائمة على االختصاص بغرض تقييم اختصاص    15أنظمةتتحمل المؤسسات العاملة في مجال إدارة المخزونات المسؤولية عن وضع  
ويجب االستعانة بالمستشارين المؤهلين والمعتمدين بشكٍل مناسب، ممن يتمتعون باألهلية  الفرد أثناء التعيين ثم على أساس منتظم أثناء عمله.

ألمنية تسعى إلى زيادة التنوع في ممارساتها المتعلقة بالتوظيف  ولما كانت المؤسسات ا المهنية في إدارة الذخيرة، في تقييم مدى اختصاص الفرد.
إحداث  والترقية، فينبغي لها أن تحلل المقيمين وعملية التقييم نفسها لتجنب إدراج معايير قد تؤدي، وإن كانت غير ذات صلة بأداء الفرد، إلى  

 تحيزات متعمدة أو غير مقصودة لصالح المرشحين الذكور.

 ية المؤهالت الرجع 7.2

   ثمة مجموعة من المؤهالت الموجودة حاليًا والتي تتطلب من األفراد إثبات كفاءتهم مسبقًا في مجال إدارة مخزون الذخيرة التقليدية.

 وليين.األ يعرض المرفق "م" قائمة بتلك المؤهالت التي اعتُبرت في البداية أنها تتطلب من األفراد إثبات كفاءتهم رسميًا أثناء تأهيلهم وتدريبهم
مناطق  وهذه القائمة ليست شاملة ويمكن إضافة المؤهالت بأثر رجعي إليها في أي وقٍت بعد تعيين المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة الخاصة ب

 16الذخيرة.   تخزين المتفجرات والموافقة من قبل فريق التنسيق االستراتيجي/مجلس االستعراض التقني للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن
ع الدول ومؤسسات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشدة على المساهمة في هذه القائمة من أجل تحديد مجموعة أوسع من الخبرات   وتُشجَّ

 المتاحة في هذا المجال. 

 

NOTE 2 لضرورة أن كفاءة الفرد تعتبر ينبغي أن تدرك المؤسسات أن مجرد تأهل الفرد في إحدى دورات التأهيل المدرجة في المرفق "م" ال يعني با
وينبغي دعم المؤهالت بإثبات التوظيف المنتظم واألداء الناجح في مجال ذي صلة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية منذ الحضور  حديثة.

   األولي في دورة التأهيل.

 

دينيس كالرك، إتش إس كيو ليمتد، في  قييم األشخاص في إطار المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة. تيمكن العثور على مزيٍد من اإلرشادات بشأن هذه المسألة في  15
   .content/uploads/2014/10/NL50.pdf-landsecurityqualifications.co.uk/wpwww.home2014، الربع الثالث،50نشرة سافكس اإلخبارية  

اصيل االتصال الواردة في إشعار حقوق  ينبغي إرسال التوصيات الخاصة بالتضمين في هذه القائمة إلى مدير مشروع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة باستخدام تف 16
 التأليف والنشر. 

http://www.homelandsecurityqualifications.co.uk/wp-content/uploads/2014/10/NL50.pdf
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  اختصاصات أخرى 7.3

وترد هذه   ءات المطلوبة لمنصب ضابط سالمة المتفجرات بالقوة.[ "العمليات متعددة الجنسيات" الكفاE]IATG 12.10:2020تشمل الوحدة 
 الكفاءات في المرفق "ل" ألغراض العلم واالطالع. 

 



IATG 01.90:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
 

6 

 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

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

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

 مؤخراً:

يير الكفاءة المعنية بالتخلص  ، معا2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0اإلصدار    09.30/01/2014بروتوكول االختبار والتقييم   أ( 
مكتب األمم   .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات IATG 01.40:2020[E  ]الوحدة   ( ب(  EODمن الذخائر المتفجرة )

 ؛ و 2015المتحدة لشؤون نزع السالح. 

المنقحة(،   ج( عشرة  الثامنة  )الطبعة  النموذجي،  النظام  الخطرة:  البضائع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  األمم  توصيات 
ST/SG/AC.10/1/  18اإلصدار (ISBN 978-92-1-139146Ed-6)  ،يُشار إليها   .2013، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة(

 باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(. 

المستخدمة في هذا   17ويحوي مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح نسخ كافة المراجع  استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.ينبغي 
يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع   الدليل. 

خ من  اإللكتروني:  عليها  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  www.un.org/disarmament/un-الل 
. saferguard/ 

بل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية األخرى الحصول على نسخ ق
    التقليدية.

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 17

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

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

a)   الوطنية المهنية  المعايير  إطار  في  األشخاص  المتفجرة.تقييم  والسلع  سافكس  للمواد  نشرة  في  ليمتد،  كيو  إس  إتش  كالرك،  دينيس 
 ؛ 2014، الربع الثالث، 50اإلخبارية 

b) هيئة   .(1وفق المعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات، التصميم والتطوير )الدور الرئيسي  1 بحث الدور الرئيسي
 ؛2006فبراير  ( للمتفجرات والذخائر ومهن البحث.SSB)وضع المعايير في المملكة المتحدة 

c) .الربع 44دينيس كالرك، إتش إس كيو ليمتد، في نشرة سافكس اإلخبارية مقدمة عن المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة ،
 ؛ 2013األول، 

d) .؛ و18والمهاراتاللجنة البريطانية للتوظيف  المعايير المهنية الوطنية للمتفجرات 

e) .2010يوليو  15 إتش إس كيو يو كيه. استخدام المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة . 

المستخدمة في هذا   19ويحوي مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح نسخ كافة المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
لمتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  يحتفظ مكتب األمم ا الدليل. 

اإللكتروني:   الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  isarmament/unwww.un.org/d-عليها 
.saferguard/ 

 
ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة 

 التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 

 

للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة بقطاع    /http://www.ukstandards.org.ukأدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع اإللكتروني    18
 ترد القائمة الكاملة في المرفق "ك".  المتفجرات.

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 19

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
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 المرفق "ج"
 )معياري( 

 مناول الذخيرة  -االختصاصات 

 

 مناول الذخيرة  االختصاص:

  مناول الذخيرة فئة العمل:

أثناء   الدور: المتفجرات  تخزين  منطقة  في  الموجودة  الذخيرة  وتحريك  مناولة  في  المساعدة 
 إصدارها واستالمها وتخزينها وتوزيعها. 

 المسؤوليات: 

 إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها.20المساعدة في تعبئة الذخيرة إلى 

 اختيار الذخيرة الصحيحة إلصدارها من منطقة التخزين من خالل رقم الدفعة/المجموعة. المساعدة في 

 المساعدة في استالم المواد أو السلع المتفجرة الصحيحة في منطقة التخزين من خالل رقم الدفعة/المجموعة. 

 ها بصورة صحيحة.المساعدة في تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها من

 ضمان نظافة منطقة تخزين المتفجرات وتدبير التجهيزات والخدمات بصورة جيدة فيها.

 السلطات: 

 ضمان االمتثال لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 21الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 22الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 23المتفجرات 

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدويًا  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها لإلرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.10 الذخيرة إجراء عمليات فحص مخزون  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا لمتطلبات األداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

 النقل 

 COGESA8.4 08.10 24تحميل المركبة بالذخيرة  8.4

 

 اصات جميع المواد والسلع المتفجرة. يشمل مصطلح الذخيرة في االختص 20
طنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز االختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  21

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 ن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة. تقع المهمة في المقام األول ضم  22
ن نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤو 23

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج  
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".

ع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السالمة وعالمات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنبًا إلى جنب م 24
-ISBN 978) 18اإلصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يُشار إليها باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة( 
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 مناول الذخيرة  االختصاص:

 COGESA8.6 08.10 الذخيرة من المركبة تفريغ  8.6

GV1  ال ينطبق  تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  ال ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  ال ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4  ال ينطبق  المناورة بالمركبة في األماكن المحظورة SFLDGV4 

 COGESA8.15 08.10 حمولة الذخيرة مرافقة  8.15

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 
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 المرفق "د"
 )معياري( 

 معالج الذخيرة  -االختصاصات 

 

 25معالج الذخيرة  االختصاص:

 معالج الذخيرة  فئة العمل:

تخزين   الدور: منطقة  داخل  ومراقبتها  وإصالحها  الذخيرة  فحص  عمليات  في  المشاركة 
 المتفجرات. 

 المسؤوليات: 

 من عبواتها األساسية. 26تعبئة الذخيرة وتفريغها 

 الدفعة/المجموعة. تحديد الذخيرة الصحيحة لمعالجتها من خالل رقم 

 إجراء مهام معالجة الذخيرة ألغراض فحص الذخيرة وإصالحها ومراقبتها التي تدربوا عليها.

 المساعدة في تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها بصورة صحيحة.

 والخدمات بصورة جيدة فيها.ضمان نظافة منطقة معالجة الذخيرة وتدبير التجهيزات 

 السلطات: 

 ضمان االمتثال لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.

 االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. ضمان 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 27الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 28الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

ن  بمناطق تخزي
 29المتفجرات 

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 الذخيرة الروتينية تنفيذ عمليات إزالة  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 

 بشأن االختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر المالحظة  25
 يشمل مصطلح الذخيرة في االختصاصات جميع المواد والسلع المتفجرة.  26
تخزين المتفجرات  ي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق  يعتبر رمز االختصاص ف  27

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 المدرجة.  تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 28
ن نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤو 29

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوج
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".
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 25معالج الذخيرة  االختصاص:

 07.20 إصالح الذخيرة الروتينية تنفيذ عمليات  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدويًا  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.10 الذخيرة إجراء عمليات فحص مخزون  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا لمتطلبات األداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

 النقل 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

 COGESA8.4 08.10 30تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

GV1  ال ينطبق  31تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  ال ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  ال ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4   ال ينطبق  بالمركبة في األماكن المحظورة المناورة SFLDGV4 

 COGESA8.15 08.10 مرافقة حمولة الذخيرة  8.15

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ينطبق ال  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

 

 

 

مناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السالمة وعالمات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع ال  30
-ISBN 978) 18اإلصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يُشار إليها باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة( 
 داخل منطقة تخزين المتفجرات فقط.  GV4إلى  GV1من  31



IATG 01.90:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
 

12 

 "هـ"المرفق 
 )معياري( 

 مسؤول حصر الذخيرة  -االختصاصات 

 

 مسؤول حصر الذخيرة  االختصاص:

 مسؤول حصر الذخيرة فئة العمل:

 حصر الذخيرة بدقة طوال فترة استخدامها. الدور:

 المسؤوليات: 

 (.BKIالدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )تحديد الذخيرة الصحيحة إلصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها من خالل رقم 

  (.BKIحصر الذخيرة بدقة بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها من خالل رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )

ق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج اإلتمام الدقيق لجميع الوثائق المتعلقة بإصدار الذخيرة أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن طري
(BKI.) 

 السلطات: 

 ضمان االمتثال لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر 

 ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 32الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 33الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 34المتفجرات 

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIاإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 التخزين 

 COGESA7.13 03.10 الذخيرةإدارة مستويات المخزون وجرد مخزون  7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن  الحصر الدقيق للذخيرة  7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  مواردك والتطوير المهني إدارة CFAMLA2 

LD5  ال ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

 

نية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز االختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المه   32
 لسهولة التعديل في المستقبل. 

 تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  33
المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق  34

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
 خيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".الدولية بشأن الذ
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 مسؤول حصر الذخيرة  االختصاص:

LB5  ال ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 
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 المرفق "و"
 )معياري( 

 مشرف الذخيرة  -االختصاصات 

 

 35مشرف الذخيرة  االختصاص:

 مشرف الذخيرة فئة العمل:

اإلشراف على جميع عمليات إصدار الذخيرة واستالمها وتخزينها وفحصها ومراقبتها  الدور:
 وإصالحها وتوزيعها داخل مناطق تخزين المتفجرات.

 المسؤوليات: 

 المتفجرة األخرى واستالمها وتخزينها وتوزيعها وصيانتها والتخلص منها.اإلشراف على القائمين على إصدار الذخيرة والمواد والسلع 

 اإلشراف على اختيار الذخيرة الصحيحة إلصدارها من منطقة التخزين من خالل رقم الدفعة/المجموعة.

 الدفعة/المجموعة. اإلشراف على استالم المواد أو السلع المتفجرة الصحيحة في منطقة التخزين من خالل رقم 

 ضمان معالجة الذخيرة الصحيحة من خالل رقم الدفعة/المجموعة. 

 إجراء مهام معالجة الذخيرة ألغراض فحص الذخيرة وإصالحها ومراقبتها التي تدربوا عليها.

 اإلشراف على تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها بصورة صحيحة.

 مان نظافة منطقة تخزين المتفجرات وتدبير التجهيزات والخدمات بصورة جيدة فيها.ض

 السلطات: 

 ضمان االمتثال لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما 

 ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  

التقنية الدولية  
 36بشأن الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 37الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 38المتفجرات 

 إدارة السالمة 

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

3.2.9A  06.10 تنفيذ تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسالمة الذخيرة COGESA3.2.9A 

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 

 بشأن االختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر المالحظة  35
عنية بمناطق تخزين المتفجرات  طنية الم يعتبر رمز االختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  36

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  37
ن نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤو 38

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   ة الدولية بشأن الذخيرة.من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقني
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".
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 35مشرف الذخيرة  االختصاص:

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصالح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة الروتينية  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 مراجعة مدى فعالية أنشطة تكوين الذخيرة  5.16

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIاإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدويًا  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 وضع الذخيرة في منطقة التخزين اإلشراف على  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اإلشراف على استالم الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   اإلشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها لإلرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 وإرسالها اإلشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استالم الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 
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 35مشرف الذخيرة  االختصاص:

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 لمتطلبات األداء الخاصة بالذخيرة تشغيل اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن   7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 النقل 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A 08.10 تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم الذخيرة وجمعها عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 39تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 اإلشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب اآلخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 اإلشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب اآلخرين  8.7

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرةالعمل  13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 ال ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  ال ينطبق  والتحقق منه تخصيص العمل في فريقك CFAMLD5 

LB5  ال ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.14  05.50 المتفجرات إدارة المعدات في بيئة COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  المتفجرات اإلشراف على سالمة COGESA13.18 

 

 

 

 

 

المتفجرات ومزودة بجميع معدات السالمة وعالمات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل   39
-ISBN 978) 18اإلصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يُشار إليها باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(. ) .2013(، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة 
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 المرفق "ز"
 )معياري( 

 مدير الذخيرة  -االختصاصات 

 

 40مدير الذخيرة  االختصاص:

 مدير الذخيرة  فئة العمل:

اإلدارة اآلمنة والفعالة لجميع العمليات المتعلقة بالذخيرة داخل منطقة تخزين  الدور:
 المتفجرات. 

 المسؤوليات: 

 جميع عمليات تخزين الذخيرة داخل منطقة تخزين المتفجرات. إدارة 

 إدارة جميع مهام معالجة الذخيرة ألغراض فحص الذخيرة وإصالحها ومراقبتها في منطقة تخزين المتفجرات. 

 تنفيذ جميع عمليات ومتطلبات سالمة المتفجرات داخل منطقة تخزين المتفجرات. 

 السلطات: 

 لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.ضمان االمتثال 

 ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.

 يما يتعلق بمعالجة الذخيرة. ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ف

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 41الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 42الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 43المتفجرات 

 إدارة السالمة 

 COGESA2.2 01.50  الذخيرةتحديد تصنيف  2.2

 COGESA2.4 02.10 تحليل مقبولةية تدابير مراقبة السالمة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السالمة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد األخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

3.2.8A  02.10 تقييم مدى مالءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A  06.10 تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسالمة الذخيرة تنفيذ COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير األنظمة المتعلقة بضمان سالمة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

تطوير األنظمة واإلجراءات المتعلقة باالستجابة في حاالت الطوارئ بغرض سالمة  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسالمة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 إعداد طلبات ترخيص المتفجرات وتقديمها  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 

 بشأن االختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر المالحظة  40
طنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز االختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  41

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية 42
ن نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤو 43

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".
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 40مدير الذخيرة  االختصاص:

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 عمليات تجميع الذخيرة المعقدة تنفيذ  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصالح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة الروتينية  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم  5.17
 (.BKIاإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدويًا  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 اإلشراف على وضع الذخيرة في منطقة التخزين  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اإلشراف على استالم الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   اإلشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 وإعدادها لإلرسالاختيار الذخيرة  7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 اإلشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استالم الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 
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 40مدير الذخيرة  االختصاص:

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا لمتطلبات األداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

للذخيرة بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن  الحصر الدقيق  7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.1A 

8.1B  النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك  تخطيط وإدارة
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.1C 

8.1D  08.10 المتفجرة عن طريق الجو تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A 08.10 تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم الذخيرة وجمعها عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  وجدولها الزمني عن طريق السكك الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 44تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 اإلشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب اآلخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 اإلشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب اآلخرين  8.7

 إدارة مرافق المتفجرات 

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السالمة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

 الذخيرة التخلص من 

 

ن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السالمة وعالمات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أ  44
-ISBN 978) 18اإلصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6يُشار إليها باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(.  .2013رك وجنيف، األمم المتحدة، (، نيويو( 
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 40مدير الذخيرة  االختصاص:

 COGESA11.1 07.30 تقييم الذخيرة للتخلص منها  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   تكييف اإلجراء الحالي للتخلص من الذخيرة  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

 COGESA11.6 10.10 السلع المتفجرة )غير المعقدة( تخطيط التخلص من المواد و/أو  11.6

مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الحرق المعقدة 11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   إجراءات اإلحراق المعقدة التخلص من الذخيرة باتباع  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات االحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   المعقدة التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات اإلحراق غير
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات االحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع اإلجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 
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مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  المهني إدارة مواردك والتطوير CFAMLA2 

 COGESA13.4 ال ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  ال ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  ال ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  تقديم المشورة/اإلرشادات التقنية أو المتعلقة بالسالمة لآلخرين بشأن المتفجرات COGESA13.9 

SA13.10  ال ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.11  03.10 تسليم الذخيرة 

03.20 

COGESA13.11 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 في بيئة المتفجرات إعداد المعدات والعناية بها COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  اإلشراف على سالمة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ح"
 )معياري( 

 الذخيرة مفتش  -االختصاصات 

 

 45مفتش الذخيرة  االختصاص:

 مفتش الذخيرة فئة العمل:

اإلدارة اآلمنة والفعالة لجميع العمليات المتعلقة بالذخيرة في إطار نظام للمخزون   الدور:
 الوطني. 

 المسؤوليات: 

 تخطيط وإدارة جميع عمليات تخزين الذخيرة داخل منطقة تخزين المتفجرات. 

 مهام معالجة الذخيرة ألغراض فحص الذخيرة وإصالحها ومراقبتها في منطقة تخزين المتفجرات.تخطيط وإدارة جميع 

 تطوير جميع عمليات ومتطلبات سالمة المتفجرات داخل منطقة تخزين المتفجرات والتخطيط لها وإدارتها.

 ة لمخزون الذخيرة الوطني واإلشراف على تنفيذها.وضع جميع التعليمات التقنية وإجراءات التشغيل الدائمة والوثائق المتعلقة بالذخير

 إجراء التحقيقات في حوادث الذخيرة.

 التخطيط للتخلص اآلمن من الذخيرة وإدارته وتنفيذه.

 السلطات: 

 ضمان االمتثال لنظام العمل اآلمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان 

 ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 46الذخيرة

المبادئ   االختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 47الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 48المتفجرات 

 إدارة السالمة 

 COGESA2.1 01.30 صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع المتفجرة  2.1

 COGESA2.2 01.50  تحديد تصنيف الذخيرة 2.2

3.2.2A 01.50 تقديم توصيات بشأن تصنيف الذخيرة COGESA3.2.2A 

 COGESA2.3 02.10 مراجعة العوامل التي تؤثر على سالمة نوع محدد من الذخيرة  2.3

3.2.3A 02.10 تقديم توصيات بشأن العوامل التي تؤثر على سالمة نوع محدد من الذخيرة COGESA3.2.3A 

 COGESA2.4 02.10 مقبولةية تدابير مراقبة السالمة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة تحليل  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السالمة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.5 02.10 مراجعة نظام إدارة السالمة للمتفجرات لدى مؤسسة ما  2.5

2.5A  06.70 المتفجرات لدى مؤسسة ما تقييم نظام إدارة سالمة COGESA3.2.5A 

 COGESA2.6 01.30 وضع سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.6

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد األخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

 

 بشأن االختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر المالحظة  45
ية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز االختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقاًما مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهن  46

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  47
لمحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق ا  48

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
 يرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".الدولية بشأن الذخ
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 45مفتش الذخيرة  االختصاص:

3.2.8A  02.10 تقييم مدى مالءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A  06.10 تنفيذ تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسالمة الذخيرة COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير األنظمة المتعلقة بضمان سالمة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

3.2.10A  06.70 إجراء تدقيق ضمان ألنظمة سالمة المتفجرات COGESA3.2.10A 

تطوير األنظمة واإلجراءات المتعلقة باالستجابة في حاالت الطوارئ بغرض سالمة  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

 COGESA2.12 11.10 التحقيق في حوادث السالمة المتعلقة بالمتفجرات  2.12

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسالمة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 تقييم طلبات ترخيص المتفجرات  2.13

02.30 

02.40 

COGESA2.13 

 02.20 المتفجرات وتقديمها إعداد طلبات ترخيص  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

 COGESA5.1 07.20 إدارة برنامج الحفاظ على الذخيرة  5.1

 01.30 إدارة برنامج صيانة الذخيرة 5.2

07.20 

COGESA5.2 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 الذخيرة المعقدة تنفيذ عمليات تجميع  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصالح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 عمليات إصالح الذخيرة الروتينية تنفيذ  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 التخطيط ألنشطة تكوين الذخيرة  5.13

07.30 

COGESA5.13 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 تكوين الذخيرة مراجعة مدى فعالية أنشطة  5.16

 الشراء 
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 COGESA6.2 01.30 تحديد استراتيجية شراء الذخيرة  6.2

 COGESA6.3 01.30 المساهمة في تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.3

توفير المدخالت التقنية المتعلقة بالمتفجرات بهدف المساعدة في تحديد الموردين   6.5
 المواد المحتملين و/أو 

 COGESA6.5 ال ينطبق 

 COGESA6.8 ال ينطبق  إدارة عقود توريد الذخيرة  6.8

 COGESA6.9 ال ينطبق  ضمان االمتثال لشروط العقود المتعلقة بتوريد الذخيرة  6.9

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدويًا  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 التخزين اإلشراف على وضع الذخيرة في منطقة  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اإلشراف على استالم الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   اإلشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها لإلرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 اإلشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استالم الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 المخزون وجرد مخزون الذخيرة مراجعة مستويات  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 بالذخيرة تشغيل اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا لمتطلبات األداء الخاصة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن   7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر تخطيط 

09.10 

COGESA8.1A 
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8.1B   تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 المتفجرة عن طريق البحر تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع 

09.10 

COGESA8.1C 

8.1D  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A  08.10 الذخيرة وجمعها عن طريق البرتخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 49تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 اإلشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب اآلخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 الذخيرة من المركبة تفريغ  8.6

 COGESA8.7 08.10 اإلشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب اآلخرين  8.7

 إدارة مرافق المتفجرات 

 02.20 تحديد المتطلبات الخاصة بمرافق المتفجرات  9.1

02.30 

02.40 

COGESA9.1 

 COGESA9.2 06.70 ضمان مالءمة مرافق المتفجرات للغرض  9.2

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السالمة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

 التخلص من الذخيرة 

 COGESA11.1 07.20 الذخيرة للتخلص منها تقييم  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   تكييف اإلجراء الحالي للتخلص من الذخيرة  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

مهمة نزع   وضع إجراء جديد للتخلص من الذخيرة  11.4
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.4 

 COGESA11.5 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )المعقدة(  11.5

 COGESA11.6 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )غير المعقدة(  11.6

مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

 

معدات السالمة وعالمات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع   49
-ISBN 978) 18اإلصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيتوصيات األمم المتحدة راجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يُشار إليها باسم نظام األمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، األمم المتحدة( 
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مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر الكيميائي المعقدة 11.11
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر البيولوجي المعقدة  11.12
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12 

مهمة نزع   باتباع إجراءات الحرق المعقدةالتخلص من الذخيرة  11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات اإلحراق المعقدة  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات االحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.11A  مهمة نزع   الكسر الكيميائي غير المعقدة التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11A 

11.12A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر البيولوجي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات اإلحراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات االحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A  مهمة نزع   باتباع إجراءات التفجير غير المعقدةالتخلص من الذخيرة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع اإلجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 
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مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ينطبق ال  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 ال ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  ال ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  ال ينطبق  القيادة لفريقك توفير CFAMLB5 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  المتفجرات تقديم المشورة/اإلرشادات التقنية أو المتعلقة بالسالمة لآلخرين بشأن COGESA13.9 

SA13.10  ال ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.30 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  اإلشراف على سالمة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ي"
 )معياري( 

 50معايير ومتطلبات الكفاءة النموذجية 

 
ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص وارد في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء  

ة  من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، كما يمكن نسخها من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحد 
بدالً من ذلك، أدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع  التقنية الدولية بشأن الذخيرة.   للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية

   للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة بقطاع المتفجرات.  /http://www.ukstandards.org.ukاإللكتروني 
 

 تلفة. تتبع بعض األمثلة معايير ومتطلبات األداء لالختصاصات المخ
  
 

رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 51الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   7.3
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA7.3 

 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين 

 معايير األداء 

 يجب أن تكون قادًرا على ما يلي: 

P1  العمل بأمان في جميع األوقات، مع االمتثال للوائح الصحة والسالمة واللوائح البيئية والتشريعات والمبادئ التوجيهية األخرى ذات
  الصلة.

P2 .التأكد من أن مواقع النقل واإلقامة والتخزين مناسبة  

P3 .االلتزام بخطة التخزين  

P4 .استخدم معدات المناولة بشكٍل صحيح لتلبية جميع متطلبات المهام  

P5 .حل مشكالت التخزين أو الموارد في إطار مستوى سلطتك  

P6 .التأكد من أن نوع البضاعة ونوعيتها وكميتها تتوافق مع وثائق اإليصاالت، واإلبالغ عن أي اختالفات  

P7 .اتخاذ اإلجراء الالزم، وفقًا لإلجراءات المتبعة، عند استالم المواد و/أو السلع المتفجرة في حالة مشتبه بها أو تالفة  

P8 .ضمان إتمام جميع الوثائق بشكٍل صحيح 

 المعرفة والفهم 

 يتعين عليك معرفة وفهم ما يلي: 

K1   التشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة وغيرها من التشريعات واللوائح وممارسات العمل اآلمنة واإلجراءات التي تحكم
  المتفجرات، وآثارها على مجال عملك.

K2 ( أهمية معدات الحماية الشخصيةPPE.)  

K3  .اإلجراءات الواجب اتخاذها استجابة ألي حدث غير مخطط له 

K4 .احتياجات التخزين وأي شروط بيئية مطلوبة  

K5 .القواعد التي تحكم خلط أقسام المخاطر ومجموعات التوافق  

K6 .متطلبات الموارد الخاصة بالمهمة 

K7 .ماهية الخطأ الذي يمكن أن يحدث مع المواد و/أو السلع المتفجرة، واإلجراء الذي ينبغي لك اتخاذه  

K8 .كيفية تنفيذ خطط الطوارئ  

K9 .أنظمة استالم المخزون وتسجيله ومراقبته  

K10 .كيفية إعطاء ردود فعل بناءة وتلقيها  

K11 سلطتك. مستوى  

 

خيرة من الوثائق المحتفظ بها لدى يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص وارد في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ  50
ة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، كما يمكن نسخها من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحد

للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية   /http://www.ukstandards.org.ukبدالً من ذلك، أدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع اإللكتروني  الذخيرة.
   ذات الصلة بقطاع المتفجرات.

 الرمز مكافئًا للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل. يعتبر  51
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رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 51الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   7.3
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA7.3 

 استالم الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين 

K12 .توقيت طلب المشورة أو المساعدة ومن الذي يمكنك طلبها منه 

 

 

رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 52الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   2.1
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA2.1 

 المتفجرة صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع 

 معايير األداء 

 يجب أن تكون قادًرا على ما يلي: 

P1  العمل بأمان في جميع األوقات، مع االمتثال للوائح الصحة والسالمة واللوائح البيئية والتشريعات والمبادئ التوجيهية األخرى ذات
  الصلة.

P2  .تحديد مدى وجود سياسة وطنية ذات صلة في الوقت الحالي 

P3 .تحديد مجاالت التحسين في السياسة الوطنية القائمة  

P4 .تحديد مدى الحاجة إلى وضع سياسة جديدة، عندما ال توجد سياسة في الوقت الحالي  

P5 .التوصية بالتغييرات التي تتناول مجاالت التحسين  

P6  .وضع القيود التي قد تؤثر على السياسة 

P7 .تقييم األثر المحتمل للسياسة المقترحة  

P8 .ضمان التزام أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسة المقترحة  

P9 .إجراء مراجعة دورية لمدى تلبية السياسة للمتطلبات  

P10 ر فهًما واضًحا.التأكد من فهم التوصيات التي تقدمها وما تنطوي عليها من آثا  

P11  .نشر السياسة بالشكل المناسب 

 المعرفة والفهم 

 يتعين عليك معرفة وفهم ما يلي: 

لتشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة وغيرها من التشريعات واللوائح وممارسات العمل اآلمنة واإلجراءات التي تحكم المتفجرات،  
 وآثارها على مجالك فيما يلي.

K2 ( أهمية معدات الحماية الشخصيةPPE.)  

K3 .طبيعة المواد و/أو السلع المتفجرة وخصائصها واألخطار والمخاطر التي تنطوي عليها  

K4  .اإلجراءات الواجب اتخاذها استجابة ألي حدث غير مخطط له  

K5 .الترابط بين سياسة سالمة المتفجرات وغيرها من سياسات السالمة والبيئة ذات الصلة  

K6  .)طبيعة أي قيود )بما في ذلك المتطلبات الدولية  

K7 .أفضل الممارسات في إدارة سالمة المتفجرات  

K8 .مدى مقبولةية الخطر على المجتمع فيما يتعلق بالمتفجرات  

K9 ة العاملة في قطاع المتفجرات وطبيعة اهتماماتها.المؤسسات الرئيسي  

K10 .أصحاب المصلحة وطبيعة مصالحهم 

K11 .األثر المحتمل للتوصيات المقدم من جانبك  

K12 .دور العملية االستشارية وآلياتها 

 

 يعتبر الرمز مكافئًا للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل.   52
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 المرفق "ك"
 )معياري( 

 53قائمة االختصاصات الكاملة 

 

 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 البحث والتصميم والتطوير 

 COGESA1.1 57دور البحث   إنشاء المواصفات المعقدة للذخيرة  1.1

 COGESA1.2 01.50 متفجرة إنشاء مواصفات ألي مواد أو سلع  1.2

 COGESA1.3 دور البحث استيعاب المعلومات المتعلقة بالذخيرة وتقييمها  1.3

 COGESA1.4 دور البحث تجميع المعلومات المتعلقة بالذخيرة وتفسيرها 1.4

 COGESA1.5 دور البحث تحديد المعلومات المتعلقة بالذخيرة وجمعها  1.5

 COGESA1.6 دور البحث استراتيجية البحث الخاصة بالذخيرة إعداد  1.6

 COGESA1.7 دور البحث إعداد برنامج البحث الخاص بالذخيرة  1.7

 COGESA1.8 دور البحث تقديم مقترحات أعمال البحوث الخاصة بالذخيرة  1.8

 COGESA1.9 دور البحث التخطيط إلجراء األبحاث في مجال الذخيرة  1.9

 COGESA1.10 دور البحث تنفيذ استراتيجية البحث وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخيرة  1.10

 COGESA1.11 11.10 إجراء التحقيقات وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخيرة  1.11

 COGESA1.12 11.10 المساهمة في إجراء التحقيقات وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخائر  1.12

 COGESA1.13 دور البحث تقييم األبحاث المعقدة والنتائج المتعلقة بالذخيرة وتوثيقها  1.13

 COGESA1.14 دور البحث تقييم األبحاث والنتائج المتعلقة بالذخيرة وتوثيقها  1.14

 COGESA1.15 دور البحث وضع خطة لنشر الذخيرة  1.15

 07.20 إجراء معالجة صغيرة النطاق للذخيرة  1.16

07.30 

COGESA1.16 

 COGESA1.17 دور البحث تصميم عملية لتوسيع نطاق معالجة الذخيرة  1.17

 COGESA1.18 دور البحث إنشاء مواصفات لتصميم المواد المتفجرة المعقدة  1.18

 COGESA1.19 دور البحث إنشاء مواصفات لتصميم أي مواد متفجرة 1.19

 COGESA1.20 دور البحث مواصفات تصميم المواد المتفجرة وتحليلها تحديد العوامل المنطبقة على  1.20

 COGESA1.21 دور البحث إنشاء خيارات تصميم للمواد المتفجرة  1.21

 COGESA1.22 دور البحث تقييم خيارات التصميم للمواد المتفجرة  1.22

 COGESA1.23 دور البحث المتفجرةجمع المعلومات للمساعدة في إنشاء خيارات تصميم المواد  1.23

 COGESA1.24 دور البحث بناء نماذج أولية لمجموعة من التصاميم المختارة للمواد المتفجرة المعقدة  1.24

 COGESA1.25 دور البحث بناء نماذج أولية لمجموعة من التصاميم المختارة للمواد المتفجرة  1.25

 

وال ينطبق الكثير منها على إدارة مخزون   القائمة الكاملة لالختصاصات في قطاع المتفجرات الواردة من المعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات.هذه هي    53
 الذخيرة التقليدية، ولكن تم تضمينها بغرض العلم واالطالع.

 ير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل. يعتبر الرمز مكافئًا للرقم المرجعي الخاص بالمعاي 54
 تقع المهمة في المقام األول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  55
لوثائق المحتفظ بها لدى مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير األداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من ا  56

 من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 
 ( الحاصل على ماجستير في موضوع ذي صلة القدرة على تنفيذ هذه المهمة. 5قد يكون لدى مفتش الذخيرة )المستوى  57
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 SEMLATA2-03 دور البحث المعلومات لألنشطة العلمية أو التقنيةاستخدام نظم تسجيل  2-03

 SEMLATA2-04 دور البحث إجراء أعمال الصيانة الروتينية للمعدات العلمية أو التقنية وتنظيفها وفحصها  2-04

االحتفاظ بمخزونات من الموارد والمعدات والمواد االستهالكية بغرض االستخدام العلمي   2-05
 التقني أو 

 SEMLATA2-05 دور البحث

 SEMLATA2-06 دور البحث تحضير المركبات والحلول بغرض االستخدام العلمي أو التقني  2-06

 SEMLATA2-07 دور البحث إظهار األساليب والتقنيات والمهارات العلمية أو الفنية لآلخرين في مكان العمل 2-07

 SEMLATA2-08 دور البحث التعلم العلمي أو التقني إعداد الموارد والمعدات ألنشطة  2-08

 SEMLATA2-10 دور البحث توفير الدعم ألنشطة التعلم العلمي أو التقني  2-10

 SEMLATA2-11 دور البحث إعداد طرق وموارد ومعدات علمية أو تقنية جديدة ألنشطة التعلم  2-11

 SEMLATA2-12 دور البحث باستخدام معدات يدوية إجراء اختبارات علمية أو تقنية بسيطة  2-12

 SEMLATA2-13 دور البحث إجراء اختبارات علمية أو تقنية بسيطة باستخدام معدات آلية  2-13

 SEMLATA2-14 دور البحث إعداد عينات علمية أو تقنية ألنشطة االختبار  2-14

 SEMLATA2-15 دور البحث العلمية أو التقنية تنفيذ عمليات أخذ العينات ألغراض االختبارات  2-15

 SEMLATA3-03 دور البحث تنفيذ عمليات االختبارات العلمية أو التقنية  3-03

 SEMLATA3-04 دور البحث تقييم المعلومات العلمية أو التقنية وإبالغها إلى الموظفين المرخص لهم 3-03

 SEMLATA3-05 دور البحث لألنشطة العلمية أو التقنية تقديم المشورة والتوجيه التقنيين  3-05

 SEMLATA3-06 دور البحث التخطيط ألنشطة أخذ العينات واالختبارات العلمية أو التقنية 3-06

 SEMLATA3-07 دور البحث تنفيذ عمليات االختبارات العلمية أو التقنية المقعدة  3-07

 SEMLATA3-08 دور البحث العلمية أو التقنية المقعدة تنفيذ عمليات أخذ العينات  3-08

 SEMLATA3-09 دور البحث إجراء التحقيقات العلمية أو التقنية  3-09

 SEMLATA3-10 07.20 إجراء عمليات المعالجة صغيرة النطاق  3-10

 SEMLATA3-11 البحثدور  تشخيص األعطال وإصالح وصيانة المعدات العلمية أو التقنية ألنشطة مكان العمل  3-11

 SEMLATA3-12 دور البحث قياس المركبات والحلول ووزنها وإعدادها بغرض االستخدام المختبري  3-12

االحتفاظ بمخزونات جميع الموارد والمعدات والمواد االستهالكية لألنشطة العلمية أو  3-13
 الفنية في مكان العمل ومراقبتها 

03.10 SEMLATA3-13 

 SEMLATA3-16 دور البحث توفير التدريب على األنشطة العلمية أو التقنية في مكان العمل  3-16

 SEMLATA3-19 دور البحث تقييم وتقديم المساعدة العلمية أو التقنية ألنشطة التعلم  3-19

 SEMLATA3-20 البحثدور  إظهار األساليب والتقنيات والمهارات العلمية أو الفنية لآلخرين في مكان العمل 3-20

 SEMLATA3-21 دور البحث تحسين جودة األنشطة العلمية أو التقنية وموثوقيتها في مكان العمل  3-21

 SEMLATA3-22 دور البحث اختبار وتقييم طرق ومعدات علمية أو تقنية جديدة ألنشطة التعلم  3-22

 SEMLATA4-05 دور البحث وإدارتها تخطيط مشاريع علمية أو تقنية ألنشطة مكان العمل  4-0

 SEMLATA4-06 دور البحث كتابة تقارير علمية أو تقنية ألنشطة مكان العمل 4-06

 SEMLATA4-09 دور البحث تطوير وتوفير التدريب على األنشطة العلمية أو التقنية في مكان العمل 4-09

 إدارة السالمة 

 COGESA2.1 01.30 المتفجرة صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع  2.1

 COGESA2.2 01.50  تحديد تصنيف الذخيرة 2.2

3.2.2A 01.50 تقديم توصيات بشأن تصنيف الذخيرة COGESA3.2.2A 

 COGESA2.3 02.10 مراجعة العوامل التي تؤثر على سالمة نوع محدد من الذخيرة  2.3
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

3.2.3A  02.10 سالمة نوع محدد من الذخيرةتقديم توصيات بشأن العوامل التي تؤثر على COGESA3.2.3A 

 COGESA2.4 02.10 تحليل مقبولةية تدابير مراقبة السالمة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السالمة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.5 02.10 للمتفجرات لدى مؤسسة ما مراجعة نظام إدارة السالمة  2.5

2.5A  06.70 تقييم نظام إدارة سالمة المتفجرات لدى مؤسسة ما COGESA3.2.5A 

 COGESA2.6 01.30 وضع سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.6

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السالمة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد األخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

3.2.8A  02.10 تقييم مدى مالءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A   06.10 مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسالمة الذخيرة تنفيذ تدابير COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير األنظمة المتعلقة بضمان سالمة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

3.2.10A  06.70 إجراء تدقيق ضمان ألنظمة سالمة المتفجرات COGESA3.2.10A 

المتعلقة باالستجابة في حاالت الطوارئ بغرض سالمة تطوير األنظمة واإلجراءات  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

 COGESA2.12 11.10 التحقيق في حوادث السالمة المتعلقة بالمتفجرات  2.12

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسالمة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 طلبات ترخيص المتفجرات تقييم  2.13

02.30 

02.40 

COGESA2.13 

 02.20 إعداد طلبات ترخيص المتفجرات وتقديمها  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 االختبار والتقييم 

 COGESA3.1 ال ينطبق  وضع معايير أداء للذخيرة  3.1

 COGESA3.2 02.10 تحديد وجود إجراء مناسب لتجريب الذخيرة واختبارها  3.2

مهمة  وضع إجراء جديد لتجريب الذخيرة  3.3
58TCO 

COGESA3.3 

مهمة  وضع إجراء جديد الختبار الذخيرة  3.4
TCO 

COGESA3.4 

مهمة  تكييف اإلجراء الحالي لتجريب الذخيرة 3.5
TCO 

COGESA3.5 

مهمة  تكييف اإلجراء الحالي الختبار الذخيرة  3.6
TCO 

COGESA3.6 

مهمة  التحقق من صحة إجراء تجريب الذخيرة واختبارها  3.7
TCO 

COGESA3.7 

مهمة  التخطيط لتجريب الذخيرة  3.8
TCO 

COGESA3.8 

 

 مؤهالً بشكٍل عام لتولي هذا الدور(  5)يعتبر مفتش الذخيرة من المستوى  ضابط إجراء التجارب. 58
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الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

مهمة  التخطيط الختبار الذخيرة  3.9
TCO 

COGESA3.9 

مهمة  إدارة تجريب الذخيرة  3.10
TCO 

COGESA3.10 

مهمة  إدارة اختبار الذخيرة  3.11
TCO 

COGESA3.11 

مهمة  تنفيذ مهام ما قبل مرحلتي التجريب واالختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.12
TCO 

COGESA3.12 

مهمة  المساهمة في مهام ما قبل مرحلتي التجريب واالختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.13
TCO 

COGESA3.13 

مهمة  إجراء عمليات تجريب الذخيرة  3.14
TCO 

COGESA3.14 

مهمة  إجراء عمليات اختبار الذخيرة  3.15
TCO 

COGESA3.15 

مهمة  المساهمة في إجراء عمليات تجريب الذخيرة أو اختبارها  3.16
TCO 

COGESA3.16 

مهمة  تقييم النتائج التي أسفرت عنها عمليات تجريب الذخيرة  3.17
TCO 

COGESA3.17 

مهمة  عنها عمليات اختبار الذخيرة تقييم النتائج التي أسفرت  3.18
TCO 

COGESA3.18 

مهمة  تنفيذ مهام ما بعد مرحلتي التجريب واالختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.19
TCO 

COGESA3.19 

مهمة  المساهمة في مهام ما بعد مرحلتي التجريب واالختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.20
TCO 

COGESA3.20 

 التصنيع 

 01.30 إجراءات التشغيل الموحدة للمتفجرات وتحديثها وضع  4.1

02.10 

COGESA4.1 

 المساهمة في التحقق من صحة عمليات ومعدات المتفجرات الجديدة أو المعدلة وتحسينها  4.2
 COGESA4.2 مهمة التصنيع 

 حل المشكالت التشغيلية المتعلقة بالمتفجرات  4.3
 COGESA4.3 مهمة التصنيع 

السلسلة   منطقة ومعدات عملية المتفجرات إعداد  4.4
06 

Series 

COGESA4.4 

 COGESA4.5 08.10 نقل المواد داخل عملية معالجة المتفجرات  4.5

 إعداد المواد الخاصة بمعالجة المتفجرات  4.6
 COGESA4.6 مهمة التصنيع 

 اإلشراف على إعداد عملية معالجة المتفجرات  4.7
 COGESA4.7 مهمة التصنيع 

 رصد عملية معالجة المتفجرات ومراقبتها  4.8
 COGESA4.8 مهمة التصنيع 

 اإلشراف على عملية معالجة المتفجرات  4.9
 COGESA4.9 مهمة التصنيع 

 حل المشكالت المتعلقة بمعالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.10 مهمة التصنيع 

 إيقاف معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.11 مهمة التصنيع 

 اإلشراف على عملية إيقاف معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.12 مهمة التصنيع 

 فصل المواد والنفايات القابلة لالسترداد الناتجة عن عملية معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.13 مهمة التصنيع 

 COGESA4.14 الجميع  المساهمة في إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالمتفجرات  4.14

 الصيانة )الفحص واإلصالح والمراقبة واإلثبات( 

 COGESA5.1 07.20 إدارة برنامج الحفاظ على الذخيرة  5.1
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 01.30 إدارة برنامج صيانة الذخيرة 5.2

07.20 

COGESA5.2 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 الذخيرة تنفيذ عمليات فحص  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصالح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 الروتينية تنفيذ عمليات إصالح الذخيرة  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 التخطيط ألنشطة تكوين الذخيرة  5.13

07.30 

COGESA5.13 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 مراجعة مدى فعالية أنشطة تكوين الذخيرة  5.16

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIاإلنتاج )

 ال ينطبق  03.10

 الشراء 

 COGESA6.1 ال ينطبق  تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.1

 COGESA6.2 01.30 تحديد استراتيجية شراء الذخيرة  6.2

 COGESA6.3 01.30 المساهمة في تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.3

 COGESA6.4 ال ينطبق  تحديد الموردين المحتملين للذخيرة  6.4

توفير المدخالت التقنية المتعلقة بالمتفجرات بهدف المساعدة في تحديد الموردين   6.5
 المحتملين و/أو المواد 

 COGESA6.5 ال ينطبق 

 COGESA6.6 ال ينطبق  التفاوض على عقود الذخيرة وإرسائها  6.6

 COGESA6.7 ال ينطبق  إصدار طلبات توريد الذخيرة  6.7

 COGESA6.8 ال ينطبق  إدارة عقود توريد الذخيرة  6.8

 COGESA6.9 ال ينطبق  ضمان االمتثال لشروط العقود المتعلقة بتوريد الذخيرة  6.9

 التخزين 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 03.20 الذخيرة يدويًا نقل  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 اإلشراف على وضع الذخيرة في منطقة التخزين  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استالم الذخيرة في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اإلشراف على استالم الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة اإلشراف على   7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها لإلرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 اإلشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استالم الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 وجرد مخزون الذخيرةإدارة مستويات المخزون  7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 اآلالت والمعدات المتخصصة وفقًا لمتطلبات األداء الخاصة بالذخيرة تشغيل  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استالمها أو تخزينها أو معالجتها عن طريق  7.19
 (.BKIالدفعة/المجموعة/هوية دفعة اإلنتاج )رقم 

 ال ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.1A 

8.1B  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك الحديدية 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.1C 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

8.1D  08.10 تخطيط وإدارة النقل اآلمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 حمولة المواد والسلع المتفجرة الحصول على معلومات عن  8.2

8.3A  تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم المواد والسلع المتفجرة وجمعها عن طريق
 البر

08.10 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B   الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D 08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 والسلع المتفجرةتحميل المركبة بالمواد  8.4

 COGESA8.5 08.10 اإلشراف على عملية تحميل المركبة بالمواد والسلع المتفجرة من جانب اآلخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ المواد والسلع المتفجرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 جانب اآلخرين اإلشراف على عملية تفريغ المواد والسلع المتفجرة من المركبة من  8.7

GV1  ال ينطبق  تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  ال ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  ال ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4  ال ينطبق  المناورة بالمركبة في األماكن المحظورة SFLDGV4 

GV5  ال ينطبق  الطرق العامة بطريقة موفرة للوقود قيادة المركبة على SFLDGV5 

GV10  ال ينطبق  إقران المركبة وفك اقترانها SFLDGV10 

8.14B  ال ينطبق  إقران القاطرة وفك اقترانها COGESA8.14B 

 COGESA8.15 08.10 مرافقة حمولة المواد والسلع المتفجرة  8.15

 إدارة مرافق المتفجرات 

 02.20 المتطلبات الخاصة بمرافق المتفجرات تحديد  9.1

02.30 

02.40 

COGESA9.1 

 COGESA9.2 06.70 ضمان مالءمة مرافق المتفجرات للغرض  9.2

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السالمة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

BL2  ال ينطبق  المساهمة في الصحة والسالمة في مكان العمل الذي يحتوي على مواد متفجرة PROBL2 

BL3  03.10 استالم المواد المتفجرة وتخزينها وإصدارها 

03.20 

PROBL3 

BL4  03.10 المتفجرة ومعالجتها في الموقع استالم المواد 

03.20 

PROBL4 

BL5  ال ينطبق  شحن ثقوب التفجير حسب المواصفات PROBL5 

BL6  ال ينطبق  التفجير حسب المواصفات PROBL6 

BL7 ال ينطبق  التعامل مع حاالت اإلخفاق في اإلشعال PROBL7 

BL8  ال ينطبق  تحديد متطلبات التفجير PROBL8 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

BL9  ال ينطبق  تصميم مواصفات التفجير واتخاذ الترتيبات الالزمة للتصريح بها PROBL9 

BL10  ال ينطبق  إنتاج مالمح من الصخور غير المصقولة واألشكال األرضية PROBL10 

BL11  ال ينطبق  اإلشراف على عملية التفجير PROBL11 

BL16  ال ينطبق  والفعالية المساهمة في بيئة حفر أو تفجير تتسم بالكفاءة PROBL16 

 التطبيقات األخرى 

مهمة  تصميم شاشة عرض المتفجرات المعقدة  10.12
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.12 

مهمة  تصميم شاشة عرض المتفجرات  10.13
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.13 

مهمة  إعداد اآلثار التفجيرية وتعيين موضعها  10.14
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.14 

مهمة  المساهمة في إعداد اآلثار التفجيرية وتعيين موضعها  10.15
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.15 

مهمة  البدء في اآلثار التفجيرية  10.16
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.16 

مهمة  اآلثار التفجيرية تعديل أنظمة إيصال  10.17
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.17 

 التخلص من الذخيرة 

 COGESA11.1 07.30 تقييم الذخيرة للتخلص منها  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   الذخيرة تكييف اإلجراء الحالي للتخلص من  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

مهمة نزع   وضع إجراء جديد للتخلص من الذخيرة  11.4
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.4 

 COGESA11.5 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )المعقدة(  11.5

 COGESA11.6 10.10 المعقدة( تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )غير  11.6
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر الكيميائي المعقدة 11.11
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11 

مهمة نزع   الكسر البيولوجي المعقدة التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات  11.12
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الحرق المعقدة 11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات اإلحراق المعقدة  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات االحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر اآللي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.11A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر الكيميائي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11A 

11.12A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خالل إجراءات الكسر البيولوجي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات اإلحراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات االحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع اإلجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 الذخيرة والبحث عنهاعمليات إزالة  

مهمة  التخطيط للعمليات والبرامج الخاصة بإزالة الذخيرة والبحث عنها 12.1
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.1 

مهمة  إدارة عمليات وبرامج إزالة الذخيرة والبحث عنها  12.2
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.2 

مهمة  العمليات والبرامج الخاصة بإزالة الذخائر والبحث عنها تقييم وتحسين فعالية  12.3
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.3 

مهمة  إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بإزالة الذخيرة والبحث عنها  12.4
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.4 

مهمة  فيها عن الذخيرة تعيين حدود المنطقة التي يتعين البحث   12.5
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.5 

مهمة  تحديد وتسجيل موقع الذخيرة المحتملة داخل الحدود والتخلص منها  12.6
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.6 

مهمة  المساهمة في تحديد موقع التخلص من الذخيرة المحتملة  12.7
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.7 

مهمة  التأكيد على وجود الذخيرة  12.8
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.8 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

مهمة  المساهمة في تأكيد وجود الذخيرة  12.9
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.9 

12.1A  مهمة  التخطيط لعمليات البحث عن األهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.1A 

12.2A مهمة  إدارة عمليات البحث عن األهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.2A 

12.3A  مهمة  تنظيم خطط البحث عن األهداف المحددة واإلشراف عليها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.3A 

12.4A  مهمة  األهداف المحددةتقييم فعالية عمليات البحث عن
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.4A 

12.5A  مهمة  إسداء المشورة بشأن مسائل البحث عن األهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.5A 

12.6A  مهمة  تعيين المنطقة التي سيتم البحث فيها ووصفها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.6A 

12.7A  مهمة  المساهمة في تعيين المنطقة التي سيتم البحث فيها ووصفها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.7A 

12.8A  مهمة  اكتشاف وتحديد األهداف المحددة والمخاطر األخرى
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.8A 

12.9A  مهمة  األهداف المحددة والوصول إليها المساهمة في تحديد موقع
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.9 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

12.10A مهمة  المساعدة في البحث عن أهداف محددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.10A 

مهمة  إزالة خطر الذخيرة  12.10
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.10 

مهمة  إزالة خطر الذخيرة المساهمة في  12.11
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.11 

 08.10 نقل الذخيرة وتحريكها  12.12

09.10 

COGESA12.12 

 08.10 المساهمة في نقل الذخيرة أو تحريكها  12.13

09.10 

COGESA12.13 

مهمة  المحددةالسماح بإصالح المناطق التي يتم إزالة الذخيرة منها أو األهداف  12.14
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.14 

مهمة  إعداد تقارير البحث عن الذخيرة أو األهداف المحددة 12.15
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.15 

مهمة  المساعدة في تحديد موقع الذخيرة 12.16
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.16 

 08.10 المساعدة في نقل الذخيرة أو تحريكها  12.17

09.10 

COGESA12.17 

مهمة  استخدام معدات البحث عن الذخيرة أو إزالتها وصيانتها  12.18
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.18 

مهمة  المساعدة في إعداد معدات البحث عن الذخيرة أو إزالتها وصيانتها واستخدامها  12.19
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.19 

مهمة  العمل بأمان 12.20
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.20 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   االختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 07.20 إجالء الضحايا  12.21

11.10 

COGESA12.21 

مهمة  تطوير كفاءتك في العمل مع الذخائر أو األهداف المحددة 12.22
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.22 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ال ينطبق  العمل بفعالية في فريق يُشارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  ال ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ال ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 ينطبق ال  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  ال ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  ال ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  ال ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  تقديم المشورة/اإلرشادات التقنية أو المتعلقة بالسالمة لآلخرين بشأن المتفجرات COGESA13.9 

SA13.10  ال ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.11  03.10 تسليم الذخيرة 

03.20 

COGESA13.11 

SA13.12  07.30 إعادة تعبئتهاتعبئة الذخيرة أو COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  اإلشراف على سالمة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ل"
 )معياري( 

 ( FESOضابط سالمة المتفجرات بالقوة ) –االختصاصات 

 
ويتولى ضابط سالمة المتفجرات   رتبة/درجة مناسبة، كتابةً من جانب قائد القوة، أو مقر العمليات.يتم تعيين ضابط سالمة المتفجرات بالقوة، من  

ينبغي لقائد القوة النظر في تفويض   بالقوة المسؤولية عن تقديم المشورة لقائد القوة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسالمة الذخيرة والمتفجرات.
 ذ أنشطة سالمة المتفجرات داخل القوة المنتشرة وتعيينه.ضابط سالمة المتفجرات بالقوة لتنفي

 تكوين القوة 1ل.

 كما يجب أن يتحلى بالكفاءات التالية: في منصب ضابط سالمة المتفجرات بالقوة، 59يجب تعيين ضابط مؤهل وذي خبرة مناسبة 

a)  بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛ امتالك المعرفة والفهم التقنيين بشكٍل تفصيلي للنطاق الكامل الخاص 

a) ( القدرة على حساب المسافات الكمية/المسافات المؤقتة المناسبة التي سيتم تطبيقها من مواقع االنفجار المحتملةPES  إلى مواقع )
 االنفجار األخرة والمواقع المكشوفة؛ 

b)   للبند  القدرة على تخطيط منطقة تخزين الذخيرة/المتفجرات وفقًاIATG 04.10 : على سبيل المثال، عدد مواقع   .التخزين المؤقت(
 االنفجار المحتملة المطلوبة ومتطلبات المتراس والمسافات الكمية/المسافات المؤقتة المناسبة(؛

c)  القدرة على تنظيم مستودع ذخيرة ميداني أو مؤقت استناًدا إلى مبادئ وإجراءات التخزين االقتصادية؛ 

d) هم التفصيليين لنظام الحماية من الصواعق ومتطلبات الوقاية من الحريق؛المعرفة والف 

e)  القدرة على التحديد البصري ألوجه القصور في معايير سالمة المتفجرات أثناء مسح أو تفتيش منطقة تخزين الذخيرة وعمليات الصيانة؛ 

f)  الذ في حوادث  التحقيق  والقدرة على  الحوادث  بإجراءات اإلبالغ عن  الذخيرة وهندسة  الدراية  لتكنولوجيا  األولى  المبادئ  من  خيرة 
 المتفجرات؛ 

g)   القدرة على تحديد المخاطر التي تنطوي عليها، والعواقب الناجمة عن، االنحرافات عن اللوائح والتواصل مع قائد العمليات بشأن جهود
لب إعداد تقارير تحليل نتائج االنفجار استناًدا إلى  وسيشمل هذا بصورة حتمية مط التخفيف الالزمة للحد من المخاطر أو القضاء عليها.

 المبادئ األولى لتكنولوجيا الذخيرة وهندسة المتفجرات؛ 

h)  الدراية التفصيلية باألساليب والمنهجيات المناسبة فيما يتعلق بتصميم اإلنشاء الوقائي وإجراءات التخفيف؛ 

i) فات الكمية والمسافات المؤقتة وتحليل نتائج االنفجار.القدرة على إعداد تراخيص حدود المتفجرات بناًء على المسا  

(، ينبغي لضابط سالمة المتفجرات بالقوة التحلي بالقدرة أيًضا على تقديم المشورة  DDRأثناء عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج )
 لقائد القوة بشأن؛ 

j)  التخلص التقليدي من الذخيرة(؛ المسائل المتعلقة بالتخلص من الذخيرة المتفجرة( 

k)   من خالصة تدابير التنفيذ المتعلقة   أعمال الجمعالمعنونة    05.40الجمع اآلمن للذخيرة والمتفجرات من السكان المدنيين وفقًا للوحدة
 (؛MOSAICبتحديد األسلحة الصغيرة ذات التصميم التجميعي )

l)   التدمير من خالصة تدابير التنفيذ المتعلقة  المعنونة  05.50التدمير اآلمن لألسلحة التي يتم استردادها من السكان المدنيين وفقًا للوحدة
 ؛ و األسلحة (؛MOSAICبتحديد األسلحة الصغيرة ذات التصميم التجميعي )

m)   المدنيين وفقًا للوحدة  التدمير اآلمن للذخائر والمتفجرات التي يتم استردادها من السكانIATG 10.10  نزع الصفة العسكرية والتدمير. 

ا في حالة عدم تحديد ضابط سالمة متفجرات بالقوة يتحلى بالمهارات الالزمة لتقديم المشورة بشأن النقاط من ك( إلى ن( أعاله، ينبغي أيضً 
 تعيين فرد مؤهل بشكٍل مناسب في مقر القوة.

شراك موظف مؤهل بشكٍل مناسب في مجال تخزين الذخيرة والمتفجرات وإدارتها والتخلص اللوجستي اآلمن  يوصى خالل عملية التخطيط بإ
 وينبغي أن يكون هذا الموظف، من الناحية المثالية، هو ضابط سالمة متفجرات المعين بالقوة. منها.

 

 

 

 يشغله بشكل فعال ضابط ليس بضابط ذخيرة تقني مؤهل )أو ما يعادله على المستوى الوطني(.   إن نطاق الكفاءات المطلوبة لهذا المنصب يعني أنه من غير المرجح أن 59
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 المرفق "م"
 )معياري( 

 ة المؤهالت الرجعية المقبولة

 

 60األهلية 
فئة المبادئ التوجيهية التقنية   المستوى

 الدولية بشأن الذخيرة
 الدول المانحة 

 61جنوب أفريقيا  مشرف الذخيرة  3 ( 90652تركيب الذخيرة )هيئة المؤهالت الجنوب أفريقية 

 62الواليات المتحدة األمريكية مفتش الذخيرة  5 (2340ضابط الذخيرة )

 66الواليات المتحدة األمريكية مشرف الذخيرة  3 (89Bالذخيرة )اختصاصي 

 63أستراليا  مناول الذخيرة  2 - 1 مورد الذخيرة

، 67الهند، أيرلندا  ، 66ألمانيا  ،  6568، كندا 68، بلجيكا، بليز64، بنغالديش، باربادوس 67أستراليا مفتش الذخيرة  5 ( ATOضابط الذخيرة التقني )
،  68، نيجيريا68 67، هولندا، نيوزيلندا68، لوكسمبورغ، ماليزيا68الكويت،  68، كينيا68جامايكا

 6868، المملكة المتحدة68، ترينيداد وتوباغو68، سنغافورة68باكستان، المملكة العربية السعودية
 مفتش الذخيرة  5 ( AT 1فني ذخيرة )

 معالج الذخيرة  2 ( AT 2فني ذخيرة )

 66الواليات المتحدة األمريكية الذخيرة معالج  2 ( 2311فني ذخيرة )

 66الواليات المتحدة األمريكية مدير الذخيرة 4 أ(  890ضابط صف الذخيرة )

 66الواليات المتحدة األمريكية دورة تمهيدية  1 - 2 ( Ammo-74ضابط سالمة المتفجرات )

 

 يشير الرمز الموجود بين قوسين إلى رمز االختصاصي المهني العسكري أو ما يعادله.  60
 حضر في مدرسة الذخائر التابعة للجيش الجنوب أفريقي. 61
 حضر في مركز ذخيرة الدفاع، ماكالستر، الواليات المتحدة األمريكية.  62
 حضر في مركز التدريب اللوجستي التابع للجيش، بانديانا، فيكتوريا، أستراليا.  63

 (. 2014حدة )< ( أو مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية في المملكة المت2004حضر في مدرسة الذخيرة التابعة للجيش البريطاني )>  64
 لمملكة المتحدة. حضر في مركز التدريب اللوجستي للقوات الكندية في بوردن، أونتاريو، كندا أو حضر في مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية في ا 65

 مدرسة نظم األراضي التابعة للكلية الفنية العسكرية، آخن، ألمانيا.حضر في   66

 ابعة لقوات الدفاع األيرلندية. حضر في مدرسة الذخيرة الت 67
 يحضر ضابط الذخيرة التقني أيًضا في أكاديمية الدفاع للتدريب المتخصص.  (، كينتون، المملكة المتحدة.DEMSSحضر في مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية ) 68
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 60األهلية 
فئة المبادئ التوجيهية التقنية   المستوى

 الدولية بشأن الذخيرة
 الدول المانحة 

 69األمريكيةالواليات المتحدة  مفتش الذخيرة  5 اختصاصي سالمة المتفجرات

 70ISSEEالشركة التجارية  مفتش الذخيرة  3 فني الذخيرة الدولي 

 66الواليات المتحدة األمريكية مفتش الذخيرة  5 ( 91Aمسؤول صيانة المواد وإدارة الذخائر )

 65جنوب أفريقيا مفتش الذخيرة  5 ضابط الذخيرة التقني 

    

 
 مؤهالت االختصاص الرجعية :2الجدول 

 
 

 

 سيعتمد التدريب على الخدمة التي يدعمها الفرد.  69
70.  www.issee.co.uk  أسبوعًا.   24هذه هي الدورة التدريبية الدولية لفنيي الذخيرة لمدة 

http://www.issee.co.uk/
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

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

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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