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 تحذير

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

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

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 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

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

 اإلطالق. 

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

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

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

 لمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشراف على ا

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

 التنمية.

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

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

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتُجرى المراجعة بواسطة مجلس   التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.  إلدارة مخزون الذخائر، وإلدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات
( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )

  ية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقن

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

 

 

 

 

 

 مقدمة 

وبالتالي يجب أن تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية القانونية   يمثل تخزين الذخائر والمتفجرات خطًرا كامناً لألشخاص والممتلكات المجاورة لها. 
  (.ALARPلضمان أن المتفجرات أثناء تخزينها تمثل مخاطر مسموح بها ومنخفضة على قدر اإلمكان في حدود المعقول )وهو مبدأ 

 

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 



IATG 02.30:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
iv 

(  2( كمية المتفجرات ونوعها و 1ه العوامل:  وتشمل هذ  ويحدد عدد من العوامل المخاطر الناشئة عن المتفجرات بالنسبة لألشخاص أو المنشآت.
( طول الفترة 5( نوع المنشآت العامة و4( نوع مستودعات المتفجرات و3المسافة بين منشآت المتفجرات واألشخاص، أو المنشآت األخرى و

 الزمنية التي يتعرض فيها األشخاص والمنشآت للخطر ومقدارها. 

فعالية في   األكثر  الوسائل  إحدى  االنفجارات في  تتمثل  الناتجة عن حوادث  اآلثار  من  الجمهور  في حماية  المساهمة  وبالتالي  المخاطر  تقليل 
 3وهي تضمن بقاء األشخاص والمنشآت دائما على مسافة آمنة مسموح بها من المتفجرات أثناء التخزين والمناولة. استخدام المسافات الفاصلة،

(  ESH( لكل مستودع متفجرات فردي )ELLجلة ومعممة في نموذج رخصة حدود المتفجرات )وينبغي أن تكون هذه المسافات مناسبة ومس
  أو منشأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسافات الكمية ومسافات العزل.  ،IATG 02.20راجع الوثيقة 3
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 ترخيص منشآت المتفجرات 

 النطاق  1

الذخيرة   بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  هذا  وحدة  )  IATGتقدم  المتفجرات  حدود  تراخيص  وتطوير  مفهوم  لمنشآت ELLوتشرح   )
، والذي يوفر توجيًها بشأن  األبعاد المالئمة للكمية والفصل  IATG 02.20وينبغي أن تُستخدم جنبًا إلى جنب مع المبدأ التوجيهي   المتفجرات.

 .ELLمة المناسبة التي يجب استخدامها داخل تراخيص حدود المتفجرات مسافات السال

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويُشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  ذكورة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال تسري إال النسخة الم

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

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

و كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة أو ورشة متفجرات أو  مخزن ذخيرة أو صومعة أ( إلى ESيشير مصطلح "الموقع المكشوف" )
 ( المقصود. PESمبنى مأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات االنفجار )أو الحريق( في موقع االنفجار المحتمل )

( داخل  ES( وموقع مكشوف )PESها بين موقع انفجار محتمل )المسافة الدنيا المسموح ب( إلى  IQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الداخلية" )
 .منطقة المتفجرات

(  ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .خارج منطقة المتفجرات

مكان وجود كمية من المتفجرات التي قد ينشأ عنها مخاطر انفجار أو تطاير شظايا، أو  ( إلى PESيشير المصطلح "موقع االنفجار المحتمل" )
 .مخاطر حرارية أو مخاطر الحطام في حال وقوع انفجار عرضي في محتويات الموقع

  .(ESالمعرض ) (، والموقعPESالمسافة اآلمنة المحددة بين موقع االنفجار المحتمل )( إلى QDيشير مصطلح "المسافة الكمية" )

 .(ES(، والموقع المعرض )PESمصطلح عام يعبر عن المسافة اآلمنة بين موقع االنفجار المحتمل )يشير مصطلح "المسافة الفاصلة" إلى 

NOTE 1 .االنفجار. ويمكن تطويرها من خالل استخدام تحليل نتائج  قد تتضمن مسافات الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو ال تتضمنه 

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

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) درة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخدم لتعبيرات اإلمكانية والق  :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 
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 المسؤولية عن ترخيص المنشآت الخاصة بتخزين المتفجرات ومعالجتها 4

وهذا ينبغي أن يكون   يجب أن تتحمل السلطة الوطنية التقنية المختصة مسؤولية وضع وتشغيل نظام لترخيص مناطق تخزين الذخيرة ومعالجتها.
 4ولكن يجوز تفويضه لهيئة تفتيش الذخيرة. مستقالً عن وحدات تخزين الذخيرة

 (2)المستوى إدارة المخاطر  5

 عام 5.1

ولغرض إصدار ترخيص المتفجرات   ينبغي ترخيص كافة المنشآت المستخدمة لتخزين ومعالجة المتفجرات باعتبارها مناسبة للغرض المقصود.
(  ALARPألشخاص لمخاطر منخفضة إلى درجة معقولة وعملية )يجب أن تكون السلطة التقنية المختصة مقتنعة أن المنشأة سوف تُعّرض ا

 ينبغي أن يكون معدل هذا الخطر مسموًحا به والذي قد تحدد بما يتناسب مع ذلك المجتمع.  عندما تعمل ضمن شروط ذلك الترخيص.

  الية:بإثبات أن منشآت المتفجرات يتم ترخيصها باالعتبار الواجب للمبادئ الت ALARPوينبغي تحقيق مبدأ 

a)   وينبغي إيالء   ( الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية المتوقعة خالل فترة سريان الترخيص.7.1ال يعتد إال بالحد المصرح به )راجع البند
 االعتبار الواجب للحفاظ على مرونة التخزين المتاح ومناولة ومعالجة األصول؛ 

b)  ينبغي كلما أمكن عمليا في حدود المعقول أن يكون الحد المصرح به أقل من الحد األقصى المحتمل المحدد باستخدام النظام الوارد في
 األبعاد المالئمة للكمية والفصل؛ IATG 02.20المبدأ التوجيهي 

c)  المعقول؛جيم( يجب تفادي تعرض السكان المدنيين للخطر على قدر اإلمكان في حدود  

d)   دال( على الرغم من أن تكلفة منشآت التخزين المناسبة ذي مسافات الفصل الفعالة ستكون عامالً محدًدا، فال ينبغي استخدامها كمبرر
 ، وALARPلمنظمة إدارة المخزون لعدم الوفاء "بواجب الرعاية" لضمان أن المخاطر منخفضة إلى درجة معقولة وعملية 

e)  جوانب محددة للترخيص قد تتطلب إدارة خاصة أو عمليات استعراض وتولى االعتبار الواجب.هاء( ينبغي تحديد أي  

ينبغي أن يكون التفكير ألبعد من لوائح الترخيص المجردة كنظام لمنح اإلجازة التلقائي، والنظر في إمكانية   ALARPإن المبدأ الرئيسي في  
إذا كان يمكن تحسين السالمة تحسينًا عمليًا وراء نطاق التوجيه ضمن المبدأ التوجيهي  أكثر أمنًا.  تنفيذ النشاط تنفيذاً أكثر عملية ومعقولية بطريقة

IATG.وال ينبغي االكتفاء باالعتماد على التوجيه الذي ال يأخذ في  ، "فواجب الرعاية" الواضحة للقيام بذلك موجود والذي ينبغي الوفاء به
لذا، على سبيل المثال، يجوز أن يكون مسموًحا ضمن هذا   ب أو تسمح بمستوى أكبر لتوفير السالمة. االعتبار الظروف المحلية التي قد تطل

التوجيه بوضع المتفجرات على مسافة آمنة من الكمية منخفضة من األشخاص مما يزيد من مستوى المخاطر ولكن إذا كان هناك موقع بديل، 
إال أنه في هذه الحالة ينبغي أيضا النظر في المخاطر   بغي منح حماية أكبر لحياة األشخاص.حيث يمكن تنفيذ النشاط على مسافة فاصلة أكبر، ين 

 المرتبطة بنقل المخزونات في نفس الوقت وينبغي تقدير الخطر الكلي للتخزين وعمليات النقل.

مقدمة لمبادئ إدارة   IATG 02.10التوجيهي يمكن االطالع على مزيد من التوجيه بشأن مبادئ إدارة المخاطر والعمليات المناسبة في المبدأ 
 .المخاطر والعمليات

 عوامل محددة 5.2

 (: APB( أو بناية معالجة الذخيرة )ESHالعوامل المحددة التي ينبغي مراعاتها أثناء إعداد ترخيص حدود المتفجرات لمستودع المتفجرات )

a) نفجار المحتمل  ال ينبغي وجود أي سوء تطابق بين السعة النظرية المادية لموقع االPES   والمساحة التي ستحتلها صافي كمية المتفجرات
(NEQ.في نموذج الذخائر المصرح بها التي نحن بصددها )  ولذلك يجب وضع االستفادة المقصودة من المبنى في االعتبار وإسقاط

 5(؛ 7.1الظروف االفتراضية البحتة من االعتبار )راجع البند 

b)  لمتفجرات ينبغي أن يضمن ترخيص حدود اELL  لبناية معالجة الذخيرةAPB  التزام كمية الذخيرة والمتفجرات الحالية بالحد األدنى
وينبغي التزام تكديسات الذخيرة والمتفجرات التي تنتظر المعالجة أو العودة إلى التخزين أو النقل الجاري بعد المعالجة   العملي والمعقول.
  بالحد األدنى، و

c)   ويضمن رئيس وحدة تخزين   دائما التزام عدد الموظفين المعرضين لمخاطر المتفجرات بالحد األدنى العملي والمعقول.جيم( ينبغي
  الذخيرة الحماية المناسبة لجميع الموظفين غير الضروريين في تنفيذ ذلك النشاط من الخطر وأن تحكمهم عن كثب اإلجراءات المحلية.

 

 .إدارة المخزون IATG 03.10دأ التوجيهي للمب  3راجع جدول رقم 4
كجم من   10,000تبلغ  NEQكجم عندما ال يمكن إال شغل المساحة الفعلية بصافي كمية متفجرات  25,000على سبيل المثال، ال ينبغي الترخيص لمبنى بحد متفجرات يبلغ  5

 الذخيرة. 
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ومع ذلك، "بقبول المخاطرة"، يجب على السلطة التقنية المختصة أن تقتنع، في حكمها   حتًما للحكم الفني.  تخضع مسألة األمر العملي المعقول
تسترعي االنتباه قبل التدقيق الصارم في أي طريقة قانونية   المهني، أن قرارها يدعمه حجج متوازنة ومدروسة تماما والتي من المتوقع أن 

لمتفجرات الناتج أو يسند ترافقيًا بأكبر قدر ممكن من التفصيل إلى العوامل والقيود التي تحكم حدود  وبالتالي يشير ترخيص حدود ا محتملة.
 المصرح بها واألمور التي يجب معالجتها واإلشراف عليها ومراجعتها لتحقيق إدارة السالمة الفعالة. NEQصافي كمية المتفجرات 

 ( 2)المستوى ( ELLأنواع تراخيص حدود المتفجرات ) 6

  لقد أظهرت الخبرة السابقة أنه من أجل الحفاظ على المرونة في التخزين مع الحفاظ على معايير السالمة المتفجرات، فإنه من المفيد وجود
وينبغي استخدام األنواع التالية من تراخيص حدود المتفجرات  المختلفة.  ELLمجموعة صغيرة من التنسيقات لنماذج تراخيص حدود المتفجرات  

ELL: 

a) ."ينبغي أن يكون هذا هو التفضيل لتراخيص حدود المتفجرات  ألف( ترخيص حدود المتفجرات "القياسيELL   ما لم تتطلب الظروف
 استخدام أحد الخيارات األخرى )راجع المرفق ج لالطالع على مثال يمكن استخدامه(؛

b) ."التنسيق إال حيثما توجد قيود محددة أو حاالت تتطلب المراقبة المنتظمة ال ينبغي استخدام هذا   ترخيص حدود المتفجرات "غير القياسي
  )راجع الملحق ج للحصول على مثال يمكن استخدامه(؛

c) ."يمكن استخدام هذا للسماح بتخزين الذخيرة "الجاهز لالستخدام" لفئات خطر   ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بهاHD 
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة   HD 1.4و  HD 1.32و  1.22

يُحدد الترخيص دائًما بالضبط أنواع الذخيرة بطبيعتها، وقسم المخاطر ومجموعة التوافق التي يمكن تخزينها   للوحدة أو مخزن للتدريب(.
يُسمح بها عادةً، على الرغم    1.4وأي كمية من فئة الخطر    1.32و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    10يوصى بحد أقصى   وكمياتها.

إذا اتفق كل من السلطة   1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32و/أو  1.22كجم من فئة الخطر  25من أنه يجوز السماح بما يصل إلى 
الحد  إذا لم يكن ذلك عمليًا، نظًرا للعدد أو الطبيع الفنية وقائد العمليات على الحاجة. ة أو المتطلبات المتغيرة للمنشأة، يجوز تحديد 

األقصى المسموح به من صافي كمية المتفجرات من خالل قسم المخاطر وتضمين بياًنا يتعلق بمجموعات التوافق المسموح بها في  
 شروط الترخيص )راجع الملحق د للحصول على مثال للنموذج الذي يمكن استخدامه(؛ و

d) المتفجرا حدود  التدمير.ترخيص  موقع  في  الذخيرة  لمخزن  لمستودع  ت  المتفجرات  حدود  ترخيص  من  النوع  هذا  استخدام  ينبغي 
 .(6المتفجرات في المواقع التي يتم فيها التخلص من الذخيرة والمتفجرات )راجع الملحق هـ للحصول على النموذج الذي يمكن استخدامه 

، يجب أن يدعمه دائما المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات )راجع الملحق  ELLأيما يتم التصريح به من تراخيص حدود المتفجرات  
وتشرح هذه المصفوفة بوضوح كيفية  .ELL(، والذي يجب دائما أن يُرفق فعليا بترخيص حدود المتفجرات  ECAو( أو تحليل نتائج االنفجار )

على نسخة المصفوفة التكميلية لتراخيص    IATGيحتوي برنامج دعم   .ELLتحديد حدود المتفجرات الواردة في ترخيص حدود المتفجرات  
 7حدود المتفجرات والتي ستحسب تلقائيًا حدود المتفجرات المناسبة استنادا إلى المسافات التي تم إدخالها.

 ( 2)المستوى معايير الترخيص  7

 حدود المتفجرات 7.1

كمية   في صافي  المتفجرات  لترخيص حدود  ترخيص حدود  هناك خياران  النظر عن نوع  بغض  معين  محتمل  موقع انفجار  في  المتفجرات 
 المتفجرات: 

a) .هذا هو صافي كمية المتفجرات النظري المحتمل، بواسطة فئة الخطر، والذي يمكن تحقيقه في موقع انفجار   الحد المحتمل للموقع
 و محتمل بعد حساب أبعاد مالئمة للكمية إلى المواقع المكشوفة المختلفة؛ 

b) .المصرح به هذا هو الحد الفعلي، المصرح به من السلطة التقنية المختصة، ويعبر عن الحد األقصى لكمية المتفجرات، لفئة   الحد 
 . PES، المسموح بها في الواقع في موقع االنفجار المحتمل HDالخطر 

فجار المحتمل بحد مصرح به، ما لم تكن المرونة المطلوبة ينبغي من أجل تقليل أو تخفيف خطر المتفجرات إلى الحد األدنى الترخيص لموقع االن
بحد مصرح به أعلى إذا كان    PESويمكن على المدى الطويل دائما إعادة الترخيص لموقع االنفجار المحتمل   في التخزين على المدى القصير.

 ذلك ضروريا.

 

 IATG 10.10( والمبدأ التوجيهي IMASاءات المتعلقة باأللغام )يمكن العثور على مزيد من اإلرشادات في المعيار الدولي لإلجر 6
ويتيح البرنامج للمستخدم تغيير معامالت   .IATG 02.20تستند هذه الحدود للمسافات والكمية إلى األبعاد المالئمة للكمية والفصل الموصى بها والواردة ضمن المبدأ التوجيهي   7

 اصة. البعد المالئم للكمية على مسؤوليته الخ
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 ترخيص حدود المتفجرات "القياسي" 7.2

المناسب عندما    ELLويجب أن يكون ترخيص حدود المتفجرات   من نماذج تراخيص حدود المتفجرات كاختيار مفضل.  يُستخدم هذا النموذج
وفقًا للتوجيه الوارد في مصفوفات    ESوالموقع الُمعرض للخطر    PESبين موقع االنفجار المحتمل    QDيمكن تحقيق البعد المالئم للكمية  

  8األبعاد المالئمة للكمية والفصل.  IATG 02.20مبدأ التوجيهي في ال QDوجداول البعد المالئم للكمية 

 ترخيص حدود المتفجرات "غير القياسي" 7.3

الموصى بها في المبدأ التوجيهي   QDال يستخدم ترخيص حدود المتفجرات في ظروف استثنائية إال حيث ال يمكن الوفاء بالبعد المالئم للكمية 
IATG 02.20 والفصل األبعاد المالئمة للكمية( وعندما يتم استخدام تحليل نتائج االنفجار ،ECA )9 .لتحديد مسافات الفاصلة المناسبة  

 ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها"  7.4

 HDو  HD 1.22ال يُستخدم ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" إال للسماح بتخزين الذخيرة "الجاهز لالستخدام" لفئات خطر  
 داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن للتدريب(.  HD 1.4و  1.32

و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    10يوصى بحد أقصى   ويجب أن تحدد دائما بالضبط األنواع التي يجوز تخزينها من الذخيرة وبأي كميات.
و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    25يُسمح بها عادةً، على الرغم من أنه يجوز السماح بما يصل إلى    1.4فئة الخطر    وأي كمية من  1.32
 إذا اتفق كل من السلطة الفنية وقائد العمليات على الحاجة.  1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32

 ترخيص حدود المتفجرات "لموقع التخلص من الذخيرة"  7.5

لجميع منشآت تخزين الذخيرة والمتفجرات )موقع االنفجار المحتمل( في المواقع    ELLوع من تراخيص حدود المتفجرات  ينبغي إعداد هذا الن
 التي يتم فيها التخلص من الذخيرة والمتفجرات.

 ( 2)المستوى إدارة تراخيص حدود المتفجرات  8

 تغير الظروف 8.1

ض سالمة ترخيص حدود  يجب على رئيس وحدة تخزين الذخيرة إخطار السلطة الوطنية الت قنية المختصة بأي تغيير في الظروف التي قد تعّرِ
المتفق عليه أو زيادة في صافي كمية    QDللخطر، )على سبيل المثال بناء بيوت مدنية جديدة ضمن البعد المالئم للكمية    ELLالمتفجرات  
 داخل مستودع متفجرات فردي، إلخ(. NEQالمتفجرات 

 جرات توزيع تراخيص حدود المتف 8.2

 المصرح به على النحو التالي: ELLينبغي توزيع ترخيص حدود المتفجرات 

a)  نسخة واحدة؛ -ألف( السلطة الوطنية التقنية  

b)  ثالث نسخ )واحدة منها للعرض(، و -باء( وحدة تخزين الذخيرة 

c)  نسخة واحدة.  -جيم( هيئة تفتيش الذخيرة 

 إبراز تراخيص حدود المتفجرات  8.3

ورغم عدم   في جميع المباني والمناطق المرخصة لتخزين أو معالجة الذخيرة والمتفجرات. ELLيص حدود المتفجرات ينبغي إبراز نسخة ترخ
، إال أنه ينبغي أن تعامل على أنها جزء ال يتجزأ من  ECAوجود شرط لعرض الصفحات التكميلية، مثل المرفق هاء أو تحليل نتائج االنفجار 

 ويجوز إبرازها. ،ELLأصل ترخيص حدود المتفجرات 

 

ستنادا إلى نتائج التقييم الكمي  في ظروف استثنائية وحيث يتوافر الموظفين المؤهلين بسهولة، يجوز للسلطة الوطنية التقنية النظر في إصدار ترخيص حدود متفجرات قياسي ا  8
 .ECAللمخاطر التي يتم إجراؤه كجزء من تحليل نتائج االنفجار 

 مبادئ وعمليات إدارة المخاطر.  IATG 02.10بدأ التوجيهي  أُجريت وفقا للتوجيه الوارد في الم 9
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 صالحية تراخيص قيود المتفجرات 8.4

 السريان الزمني  .8.4.1

وينبغي أال يُجرى طلب تجديد التراخيص أو   سنوات. 5بمجرد الحصول على تصريح بترخيص حدود المتفجرات تكون صالحيته مدة أقصاها 
 تعديلها ضمن مدة الخمس سنوات، ما لم:

a)  المحتمل؛ ألف( تتم تعديالت على موقع االنفجار 

b) باء( يجب استعراضها حسب حدوث تغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية؛ 

c)   جيم( لم يعد من الممكن إثبات االلتزام بمبدأ االنخفاض إلى درجة معقولة وعمليةALARP    (،  1 .8نتيجة لتغير الظروف )راجع البند
 أو 

d)  إلى المعالجة(. دال( ينشأ تغير في استعمال أو الحاجة )مثل التغيير من التخزين 

سنوات، ولكن يجوز أن تكون أقل وفقًا لتقدير  3غير القياسي تكون صالحيته مدة أقصاها    ELLحالما يتم التصريح بترخيص حدود المتفجرات  
 السلطة الوطنية التقنية.

 إعادة سريان فاعلية أو تجديد الترخيص  .8.4.2

د النظر في الترخيص والوثائق األصلية الداعمة له من قِبل السلطة الوطنية التقنية خالل السنة السابقة على تاريخ انتهاء السريان، ينبغي أن يعا
إذا كان مبرر الحصول على الترخيص ما زال صالحا والمخاطر   المختصة وإعادة التحقق من صحته تجاه األنظمة السارية في وقت المراجعة.

 ترخيص جديد. ، ينبغي إصدارALARPال تزال منخفضة إلى درجة معقولة وعملية 

 تمديد سريان الترخيص  .8.4.3

يمكن أن  شهًرا من قِبل السلطة الوطنية التقنية.  12يجوز تمديد سريان تصريح ترخيص حدود المتفجرات في ظروف استثنائية لمدة تصل إلى 
 شهًرا لن تكون كافية التباع عملية إعادة سريان الفاعلية والتجديد.  12تحدث هذه الظروف حيث يعتقد أن 

 يل الترخيصتعد .8.4.4

في هذه  يجوز أن توجد ظروف طارئة عندما تكون هناك حاجة إلجراء تعديل طفيف على الترخيص ولكن ال يبرر إصدار ترخيص جديد.
الحاالت ينبغي إرفاق نسخة رسالة أو بريد إلكتروني أو إشارة من السلطة الوطنية التقنية بجميع نسخ الترخيص ريثما يتم إصدار ترخيص  

 بغي لتجنب سوء الفهم أن تكون عادة هذه التعديالت محدودة وبحد أقصى ثالثة تعديالت. وين جديد.

 خطاب الصالحية  .8.4.5

، ينبغي الحصول على خطاب الصالحية المناسب، والتي تقبل رسميا المخاطر، من السلطة ALARPحيث يتعذر إصدار ترخيص وفقا لمبدأ  
  .(مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر IATG 02.10من المبدأ التوجيهي  11المختصة )راجع البند  

 ويجب إرفاق نسخة من خطاب الصالحية مع كافة التراخيص الخاضعة لفترته. 

 استيفاء تراخيص حدود المتفجرات  .8.4.6

 .ELLاستيفاء والتصريح بترخيص حدود المتفجرات  10ال يجوز إال للموظفين المدربين خصيصا لهذا الغرض

 سحب/تعليق تراخيص المتفجرات  .8.4.7

ألي سبب من األسباب، فيجب انقطاع النشاط المصرح به بموجب  ELLإذا سحبت السلطة الوطنية التقنية أو علقت تراخيص حدود المتفجرات  
 يتم إعادة الترخيص لوضعه السابق.  ذلك الترخيص فورا وال يجوز أن يستأنف حتى يتم إصدار ترخيص جديد أو

 

 

 .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  - IATG 01.90على سبيل المثال، مديرو الذخيرة على النحو المحدد في المبدأ التوجيهي  10
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 المرفق أ 
 المراجع )المعيارية(  

 

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

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  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  للوثيقة المعيارية المشار إليها.النسخة األحدث 

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات 

b)  مكتب األمم المتحدة لشؤون   .نظام ورموز اأُلمم المتحدة لتصنيف المتفجرات 50.01المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ؛2020 نزع السالح.

c)  الوحدةIATG 02.10 ؛2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  

d) مكتب األمم المتحدة  .مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهي
  ؛2020 لشؤون نزع السالح.

e)  الوحدةIATG 03.10 ؛ 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .إدارة المخزون 

f)  مكتب األمم المتحدة  .السالمة من الحرائق الدولية بشأن الذخيرة بشأن   من المبادئ التوجيهية التقنية 02.50المبدأ التوجيهي
 ؛ 2020 لشؤون نزع السالح.

g)  المبدأ التوجيهيIATG 05.20 .؛ 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. أنواع المباني ألغراض تخزين المتفجرات 

h)  المبدأ التوجيهيIATG 05.40  2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. للتركيبات الكهربائية.معايير السالمة. 

 11( بنسخ من جميع المراجعUNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:    ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السالح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

الذخيرة   مخزونات  إدارة  برامج  بدء  قبل  نسخ  على  الحصول  األخرى  المعنية  والمنظمات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على 
   التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 12ى المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول عل

a)   من    2ينص الجزءDSA03.OME  ( على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

 13( بنسخ من جميع المراجعUNODAلشؤون نزع السالح )يحتفظ مكتب األمم المتحدة  ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:    ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ 

يمكن االطالع عليها ( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة وUNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السالح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

 دية.على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقلي
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  12
 حيث تسمح حقوق الطبع.  13
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 المرفق ج 
 )معياري(  

 (ELLمثال على ترخيص حدود المتفجرات القياسي/غير القياسي ) 

 

 14قياسي / غير قياسي

 81(ELLترخيص حدود المتفجرات )

 IATG Form 02.30Cاستمارة 

 PES: ESH 101رقم / تسمية موقع االنفجار المحتمل 

 ترخيص لغرض  الموقع الوحدة

 مخزن متفجرات  كروس وايز، بلو تاون  123مستودع ذخيرة 

 NEQالحد األقصى المصرح به صافي كمية المتفجرات 

 HD 1.4فئة خطر  HD 1.3.2فئة خطر  HD 1.3.1فئة خطر  HD 1.2.2فئة خطر  HD 1.2.1فئة خطر  HD 1.1فئة خطر 

 

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 

 

كج
 م

 أو لسعة فعلية، 

 كجم                                  

 تنطبق قواعد التجميع 

 225 وحدات المساحة:  م  1200 البعد المالئم للكمية الوقائية الخارجية المصرح بها: 

 IATG 02.20المبدأ التوجيهي  مرخص حسب: 

  IATGاألبعاد المالئمة للكمية على النحو الموصى به في مصفوفات المبدأ التوجيهي 
 . QDوجداول البعد المالئم للكمية 

 شروط خاصة ومالحظات 

 ال تذكر 

 .ALARPنعم، حيث يطبق مبدأ منخفضة إلى درجة معقولة وعملية  قبول المخاطر: 

 ال تذكر  :15التأشيرات 

 المتفجرات تصريح بترخيص حدود 

 كبير  الرتبة:  ألف دال سميث  االسم: ألف دال سميث  التوقيع:

 هيئة تفتيش الذخيرة )الشمال( الوحدة:  ضابط تقني المنصب: 

 2019يناير  ELL 12تاريخ إصدار ترخيص حدود المتفجرات 

 2024يناير  ELL 11تاريخ انتهاء سريان ترخيص حدود المتفجرات 

 IATG 02.30Fالمصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  الوثائق المرفقة 

 BT/ESH101/0010 الرقم التسلسلي للشهادة: 

 
 
 
 
 

 

 احذف حسب االقتضاء. 14
 تستعمل غالبًا من قِبل السلطة الوطنية التقنية.  15
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 المرفق د 
 )معياري(  

 مثال على ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" 

 

 الكمية المصرح بها

 ( ELLترخيص حدود المتفجرات )

 IATG Form 02.30Dنموذج 

 Bمخزن ذخيرة شركة  حجرة: مبني / 

 ترخيص لغرض  الموقع الوحدة

 مخزن متفجرات  كافيالري باراكس، ريدتاون  كتيبة آلية 

 NEQالحد األقصى المصرح به صافي كمية المتفجرات 

 HD 1.4فئة خطر  HD 1.3.2فئة خطر  HD 1.3.1فئة خطر  HD 1.2.2فئة خطر  HD 1.2.1فئة خطر  HD 1.1فئة خطر 

 كجم  18 كجم  ال تذكر  كجم  ال تذكر  كجم  ال تذكر  كجم  تذكر ال 
 أو لسعة فعلية، 

 كجم                                  

 أنواع الذخيرة المصرح بها 

رمز الخواص  
 الخطرة 

 الكمية  نوع الذخيرة 
الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 الرمز التكميلي / الحريق 

1.3s فئة خطر  18.0 450 قنابل مضيئة لإلشارةHD 1.3 

 خطر الرمي 

1.4S  ال تذكر  مهملة  20000 ملم كرة   5.56قذيفة 

 معلومات إضافية / تعليمات خاصة 

 يجب تخزين الذخيرة كلها في عبواتها المعتمدة.    .1

 يجب أن تكون العبوات الجزئية مختومة وفي عبواتها المرخصة.    .2

 تصريح بترخيص حدود المتفجرات 

ك الرتبة:  ألف دال سميث  االسم: ألف دال سميث  التوقيع:
ب
ي
 ر

 هيئة تفتيش الذخيرة )الشمال( الوحدة:  ضابط تقني المنصب: 

 2019يناير  ELL 12تاريخ إصدار ترخيص حدود المتفجرات 

 2024يناير  ELL 11تاريخ انتهاء سريان ترخيص حدود المتفجرات 

 1MR/B/001 الرقم التسلسلي للشهادة: 
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 المرفق و 
 )معياري(  

 16ELLمثال على المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  

 

 

 IATG Form 02.30Eنموذج  التكميلي.  IATGلبرنامج   GIATأكبر من جزء نماذج  WORDيمكن الحصول على نسخة بصيغة  16
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 )معياري(   للمرفق و 1الملحق رقم 
 ELLدليل لمصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات 

المتفجرات   من أجل إظهار صافي كمية المتفجرات    IATGللمبادئ التوجيهية    ELLهذا الدليل هو لالستخدام مع مصفوفة تراخيص حدود 
NEQ    المحتملة لموقع االنفجار المحتملPES    والتي قد يتم تخفيضها على الورقة األمامية لتراخيص حدود المتفجرات(ELL   نفسه ألغراض

المصرح بها على الورقة األمامية للترخيص، إذا تم استخدام صافي كمية    NEQsاإلدارة(، ولتقديم الدليل على دقة صافي كميات المتفجرات  
 األخرى ذات الصلة التي ال توجد مساحة لها على الترخيص )تفاصيل البناء وغيرها(. كما يوفر التفاصيل  المحتملة بالكامل. NEQالمتفجرات 

أرقام الفقرات تتعلق باإلطار المكافئ لها على المصفوفة  .ELLالتالي هو توجيهات بشأن استيفاء المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  
 :ELLالتكميلية لتراخيص حدود المتفجرات 

 إدخال الوحدة باألحرف الكبيرةقم ب .1فاء 

 .REDTOWN/APB/003أو  BLUETOWN/ESH/001، مثال ELLقم بإدخال الرقم التسلسلي لترخيص  .2فاء 

 . APB 3أو  ESH 1قم بإدخال رقم الموقع، مثل  .3فاء 

 قم بإدخال االستخدام، مثل "مستودع متفجرات، "بناية معالجة ذخيرة".  .4فاء 

  .(دقائق  5لسيارات اإلطفاء المزودة بالجند في غضون  2معايير "الكفاية" هو ×  ى "نعم" أو "ال"، أيهما ينطبق.قم بالتأشير عل .5فاء 

 .معايير السالمة للتركيبات الكهربائية( IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  حدد المعيار الكهربائي المناسب. .6فاء 

 .معايير السالمة للتركيبات الكهربائية( IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  ينطبق.قم بالتأشير على "نعم" أو "ال"، أيهما  .7فاء 

 قم بإدخال "ال" عند االقتضاء. .8فاء 

 .((ESAحماية مناطق تخزين المتفجرات ) IATG 02.40)المبدأ التوجيهي  .8حسبما تم في اإلطار رقم  .9فاء 

   قم بإدخال التفاصيل، مثال .10فاء 

 ملم  280مجوف  الجدران: طوب أ.

 ملم RC 150السقف:  ب.  

 ملم  25األبواب: خشب واجهة معدنية  جيم.  

أنواع المباني الخاصة   05.20)المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   حدد المعيار المناسب ألبواب مستودع المتفجرات. .11فاء 
 .بتخزين المتفجرات(

 نت الخالي من الغبارقم بإدخال التفاصيل مثل األسم .12فاء 

 مثل مبردات المياه الساخنة.  12حسبما تم في اإلطار رقم  .13فاء 

 قم بالتأشير على "نعم" أو "ال"، أيهما ينطبق. (.IASنظام إنذار االختراق ) .14فاء 

 قم بإدخال "ال" عند االقتضاء. .15فاء 

 قم بإدخال التفاصيل.  .16فاء 

 المناسبة لموقع االنفجار المحتمل.أدخل الرموز  .17فاء 

وينبغي أن   (.D5)مثل    QDينبغي أن يحتوي النصف األيسر العلوي على البعد المالئم للكمية بناء على دالة البعد المالئم للكمية   .18فاء 
لحصول على هؤالء من خالل  ينبغي ا المناسبة لتلك المسافة.  NEQيحتوي النصف األيمن السفلي على الحد األقصى لصافي كمية المتفجرات 

 األبعاد المالئمة للكمية والفصل. IATG 02.20الجداول المناسبة في المبدأ التوجيهي 

  .HDلكل فئة خطر  18من اإلطار رقم   NEQالحد األدنى لصافي كمية المتفجرات ينبغي تحديد  .19فاء 
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 من جانب موقع الترخيص.يجوز توقيع خاتم وحدة سلطة تراخيص )يفضل خاتم بالتاريخ(  .20فاء 
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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.
 بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. سنوات ألسباب تتعلق 

لعامة للتعديل  فعند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يتم إعطائها رقًما، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا
صة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل إدراج رقم  كما يُعرض التعديل على صفحة الغالف الخا في جدول الموضح أدناه.

  .التعديل وتاريخه

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

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 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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