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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
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.
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.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarms                بريد 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 الذخيرةدوجة تتمثل في  تُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مز
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

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

 طالق. اإل

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
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   1لحكومية. القوات ا 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 

 شراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإل

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

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

حديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والت
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 SaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )
  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 

وبالتالي تتحمل السلطة   تُعد عمليات التخزين والمناولة والنقل الخاصة بالمتفجرات عمليات تنطوي على مخاطر متأصلة لألشخاص والممتلكات.
ض المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس  الوطنية المسئولية القانونية لضمان أنه في أثناء تخزين المتفجرات الخاصة بهم سيتم السيطرة وتخفي

  (.ALARPإلى أقصى حد ممكن عملياً)

ة آمنة يتمثل أحد أكثر الوسائل فعاليةً لحماية الجمهور من آثار االنفجارات في المحافظة على مسافات الفصل، والتي دائًما ما تضمن وجود مساف
وقد   وغالباً ما تمتد هذه المسافات الفاصلة إلى ما بعد حدود مرفق المتفجرات. والمناولة.مقبولة بينك وبين المتفجرات أثناء عمليات التخزين  

ة  أظهرت التجارب السابقة أنه من دون وجود نظام حماية لألراضي خارج حدود المرفق، قد يقوم السكان المدنيين ببناء مساكن أو منشآت تجاري
( خفض كمية المتفجرات المسموح  1، ال يتبقى غير خيارين متاحين لمرفق تخزين الذخيرة:  إذا حدث هذا مما يلغي المسافة الفاصلة الفاعلة.

أو   المرفق،  داخل  المقبولة.2بتخزينها  المخاطر  مستوى  فوق  كان  لو  رسميًا، حتى  المدنيين  السكان  المتزايد على  الخطر  قبول  كال  (  ولكن 
( نقل منطقة تخزين الذخيرة، وهما قرارات  2قل السكان المدنيين من المنطقة، أو  ( ن1والخيارات البديلة هي:   الخيارين غير مرغوب فيهما.

 سياسية خارج نطاق هذه المبادئ التوجيهية.

ولذلك، ولضمان أال تنكشف مرافق المتفجرات على الزحف المدني الخاص بتطوير األراضي الخاصة أو العامة في منطقة المتفجرات الخطرة 
 نشاء نظام للحماية.الخاصة بالمرفق، يجب إ
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 حماية مرافق المتفجرات 

 النطاق  1

نظام الحماية لمنع تم تصميم  ( هذه وتوضح مفهوم حماية مرافق المتفجرات.IATGتقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة )
 التعدي على منطقة المتفجرات الخطرة من قبل السكان المدنيين، وبالتالي ضمان الفصل المناسب والحفاظ على المسافات الكمية.

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

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

إلى المنطقة المحيطة بمرفق المتفجرات المحددة بالمسافات التي يتوقع أن يحدث بها أي انفجار أو   يشير المصطلح "منطقة المتفجرات الخطرة"
 تنتشر بها شظايا انفجار بسبب تفجير الذخيرة.

أو مقطورة محملة بالذخيرة أو ورشة متفجرات أو  مخزن ذخيرة أو صومعة أو كومة أو شاحنة ( 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 )

( غير المنسوبة ESوالمواقع المعرضة )(  PESإلى الفصل بين مواقع االنفجار المحتملة )  (IBDيشير مصطلح "مسافة المباني المأهولة" )
  للملكية، التي تتطلب درجة عالية من الحماية من االنفجار العرضي.

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

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

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

خط متواصل مرسوم على خريطة أو مخطط لمنطقة تخزين الذخيرة، التي تشمل منطقة المتفجرات ويحدد يشير مصطلح "الخط األرجواني" إلى  
ويكون عادة على  .الحد األدنى من المسافة المسموح بها بين موقع االنفجار المحتمل والمباني المأهولة التي هي بحكم التعريف ضعيفة البناء

 تساوي مسافة البناية المأهولة الفعلية التي تحددها االعتبارات الخاصة بموجة عصف االنفجار.مسافة تبلغ ضعف مسافة الخط األصفر أو 

NOTE 1  يحظر تشييد مبان مأهولة جديدة من الستائر الجدارية أو المباني عالية االرتفاع. 1مالحظة 

NOTE 2  .وتُعرف المنطقة التي يحدها الخط األرجواني بالمنطقة األرجوانية 

  .(ES(، والموقع المعرض )PESالمسافة اآلمنة المحددة بين موقع االنفجار المحتمل )( إلى QDكمية" )يشير مصطلح "المسافة ال

إلى إجراء التشاور مع السلطة المحلية المختصة على أن يتم بموجبها إنشاء أسوار حدودية خارج مناطق الحماية لكل  يشير مصطلح "الحماية"  
 مؤسسات المتفجرات.

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

NOTE 2   قع منازل متنقلة، أو طرق مرور عامة داخل الخط األصفر، وبناء إن الهدف هو تقييد بناء أي بناية مأهولة، أو مو  تُزود اإلدارة المحلية المالئمة بنسخ.  2مالحظة
  بنايات ذات جدران ساترة وبنايات متعددة الطوابق ومساحات زجاجية كبيرة بين الخط األصفر والخط األرجواني.

NOTE 3   السلطة المحلية المختصة من أجل تقديم أي اعتراضات  يجب إخطار السلطة التقنية الوطنية بجميع الطلبات الجديدة للتنمية في مناطق الحماية من جانب    3مالحظة
 الزمة.
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 .(ES(، والموقع المعرض )PESمصطلح عام يعبر عن المسافة اآلمنة بين موقع االنفجار المحتمل )يشير مصطلح "المسافة الفاصلة" إلى 

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

خط متواصل مرسوم على خريطة أو مخطط لمنطقة تخزين الذخيرة الذي تشمل منطقة المتفجرات وتحدد   يشير مصطلح "الخط األصفر" إلى
 أماكن التجمع.  الحد األدنى للمسافة المسموح بها بين موقع االنفجار المحتمل والمباني المأهولة ومواقع القوافل أو

 يحظر بناء المباني المأهولة الجديدة ومواقع القوافل وطرق النقل عام في نطاقه.  وقد تشير أيضاً إلى خط على مسافة المباني المأهولة

NOTE 1  .وتُعرف المنطقة داخل الخط األصفر بالمنطقة الصفراء 

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

a) وتستعمل لإلشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض االلتزام بالوثيقة، وال يُسمح بأيانحراف عنها.  :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
اإلمكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل ما ُمفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوبًا، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي أال"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظوًرا.أو إجراء م  عين مستنكّّْ

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

d) وتستخدم لتعبيرات اإلمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 المتفجرات نظام حماية  4

 التعليل 4.1

مطلوباً إذا كان المالك القانونيين لمرفق المتفجرات يمتلكون أيضاً جميع األراضي المحيطة به حتى المسافة  3قد ال يكون نظام حماية المتفجرات  
ي على الدولة أن تضمن أنها وفي كثير من الحاالت ليس من المرجح أن تكون هذه هي الحالة، وبالتالي ينبغ الفاصلة المناسبة للمباني المعرضة.

ينبغي السماح ببعض األنشطة التي تؤدي إلى انخفاض كثافة   تحافظ على درجة من السيطرة على األنشطة التي قد تجري على تلك األرض.
ببناء مساكن مدنية ضمن مسافة البناء المأهولة ) وجود المدنيين، مثل الزراعة. أو، في حالة    (IBDعلى العكس من ذلك، ال ينبغي السماح 

 (.VBDالمباني المأهولة التي هي بحكم تعريف اإلنشاءات المعرضة للخطر، ضمن مسافة البناء المعرضة للخطر )

لمسافة  ينبغي إعداد وتنفيذ نظام رسمي للحماية يسمح بتنظيم تخزين الذخيرة التي تؤثر على األنشطة المسموح بها داخل مسافة المبنى المأهول وا
 المعرضة للخطر. إلى البناية 

 (2)مستوى متطلبات النظام  4.2

 سيتطلب إعداد وتنفيذ نظام حماية للمتفجرات التالي:

a) .وينبغي   ألف( إعداد سلطة وطنية تقنية مختصة، والتي ستمثل الدولة نيابة عن جميع أصحاب مرافق المتفجرات على الصعيد الوطني
  اية المتفجرات؛أن تكون هذه السلطة مشاركة بشكل نشط في تنفيذ نظام حم

b)   وضع التشريعات المالئمة التي تمكن أصحاب مرفق المتفجرات )عادة ما تكون الدولة( في التأثير على مستقبل التنمية في مسافة المبنى
 ((.)أ 4.2قد يستخدم التشريع في تأسيس سلطة وطنية تقنية )البند  (.4.3المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر )راجع البند  

ال ينبغي أن يسمح التشريع ألصحاب مرفق المتفجرات أن يكون لهم حق قانوني في فرض قيود من جانب واحد في مجال التنمية، على 
 الرغم من أنها قد تسمح للوزير المختص في فرض مثل هذه القيود بعد إجراء جميع االستشارات؛

c)   والسلطة المحلية المسئولة عن إصدار ترخيص تخطيط البناء وأصحاب مرفق  جيم( إعداد عملية تشاورية بين السلطة التقنية الوطنية
 المتفجرات؛ 

d)  إعداد عملية الطعون في حالة إصدار ترخيص بالتخطيط للتنمية داخل مسافة المبنى المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر
 بالرغم من متطلبات السالمة لمالك مرفق المتفجرات، و

 

 يشار إليه كحماية فيما تبقى من هذا الدليل. 3
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e)   اإلجراءات المناسبة التي يجب إتباعها من قبل جميع األطراف قبل منح أي ترخيص للتخطيط من أجل تطوير األرض داخل  إعداد
 نطاق مسافة المبنى المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر. 

 ( 2)مستوى مكونات النظام  4.3

 م تصميمها لدعم التنفيذ الفاعل لنظام الحماية: بمجرد إنشاء نظام حماية يجب أن يحتوي على المكونات التالية، والتي ت

a) ( أمر توجيه الحمايةSDO.)   ينبغي توقيع هذا عند المستوى المناسب الذي يحدده التشريع ويتطلب أن تقوم سلطة التخطيط المحلية
(  SDOتوجيه الحماية )وينبغي أن يحتوي أمر  بالتشاور مع مالك مرفق المتفجرات قبل إصدار أي تصريح تخطيط من أجل التنمية.

 على نسخة من خريطة حماية المتفجرات. 

b) ( خريطة حماية المتفجراتESM.)  1يجب أن تحتوي هذه على المعلومات الموجودة في الجدول.  

 مالحظات توضيحية  ( ESMمتطلبات خريطة حماية المتفجرات )

 هو المفضل. 1:2,500، على الرغم من أن المقياس 1:10,000على األقل  ▪ (ESMمقياس خريطة حماية المتفجرات )

 قد تستخدم الصور الجوية كبديل للخرائط.  ▪ التصوير الجوي 

 ينبغي اإلشارة إلى المنطقة الصفراء من خالل خط أصفر حول جميع أنحاء مرفق المتفجرات.  ▪ 4تحديد المنطقة الصفراء

(، راجع المبادئ التوجيهية التقنية IBDالمباني المأهولة )ينبغي أن تكون مسافة الخط األصفر على مسافة   ▪

 .المسافات الفاصلة والمسافات اآلمنة للكمية 02.20 (IATGالدولية بشأن الذخيرة )

في حالة الموافقة على أمر توجيه الحماية، فال ينبغي إنشاء مباني مأهولة داخل المنطقة الصفراء دون إتباع  ▪

 (. 4.2عملية التشاور )البند 

 

 ينبغي اإلشارة إلى المنطقة األرجوانية بواسطة الخط األرجواني حول مرفق المتفجرات.  ▪ تحديد المنطقة األرجوانية

(، راجع المبادئ VBDط األرجواني على المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة )ينبغي أن تكون مسافة الخ  ▪
 .المسافات الفاصلة والمسافات اآلمنة للكمية 02.20 (IATGالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة )

 إذا تمت الموافقة على أمر توجيه الحماية، فال ينبغي إنشاء مباني ضعيفة داخل المنطقة األرجوانية دون  ▪
 (. 4.2إتباع عملية التشاور )البند  

قد تكون مثل هذه المباني هي مباني عالية االرتفاع، أو المباني ذات الستائر الجدارية أو الواجهات   ▪
يمكن أيًضا اعتبار المرافق مثل المستشفيات أو المدارس أو المعالم أو المباني المهمة ثقافيًا مباٍن  الزجاجية.

 معرضة للخطر. 

 المنطقة الحمراء هي تلك المنطقة المملوكة لمرفق المتفجرات.  ▪ المنطقة الحمراء تحديد 

قد يتم وضع الخطوط الصفراء واألرجوانية على أساس حدود االنفجار المحتمل أو مواقع االنفجار  ▪ حدود االنفجار المحتمل 
المبادئ التوجيهية  ، 7.1( داخل مرفق المتفجرات بدالً من الحدود المصرح به )البند PESالمحتملة )

ويسمح هذا لمزيد من   .ترخيص مرافق المتفجرات( 02.30 (IATGالتقنية الدولية بشأن الذخيرة )
 المرونة في التخزين في مرفق المتفجرات. 

 
 (ESMمتطلبات خريطة حماية المتفجرات ) :1جدول 

 

يجب إعداد أمر توجيه الحماية وخريطة حماية المتفجرات لكل موقع انفجار محتمل باستثناء تلك الخاضعة لترخيص الكمية المصرح بها أو  
انفجار محتمل في موقع ما، أي في منطقة تخزين الذخيرة  .HD 1.4المرخصة فقط لتخزين فئة المخاطر   في حالة وجود أكثر من موقع 

(ASAيجب إعداد خ ،).ريطة حماية متفجرات شاملة وموحدة تُظهر الخطوط الخارجية الصفراء واألرجوانية من جميع مواقع االنفجار المحتملة  

 
 

 (2)مستوى صيانة منطقة الحماية  5

 عام 5.1

يعمل على ضمان أنه يتم وبالرغم من أن النظام القانوني للتشاور قد   تعد حماية مرافق المتفجرات أمراً حاسماً لفاعلية تشغيل مستمرة للموقع.
وأسباب ذلك تكمن في أربعة   إخطار مالك مرفق المتفجرات بغالبية التنمية الخاصة باألراضي المخصصة، ولكن ال تعد هذه اآللية مضمونة.

 أجزاء:

a) التخط بعض  المتفجرات إلجراء  مرفق  مالك  بإغفال إخطار  الخطأ،  بعض األحيان، عن طريق  في  المحلية  السلطات  تقوم  يطات قد 
 المحلية؛

 

 ويسمح بوجود أنظمة تعريف أخرى.  (.IATGداخل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ) تستخدم أربعة ألوان لتحديد المناطق 4
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b)  باء( قد ال يتم تعديل خرائط السلطة المحلية بسرعة كافية لكي تعكس أي تغييرات حدثت للمناطق المحمية التي نجمت عن تغييرات
 رئيسية في تراخيص المتفجرات من خالل التمديد مرافق المتفجرات؛ 

c) حصول أوالً على ترخيص التخطيط من السلطة المحلية، و جيم( قد يقوم مالك األراضي داخل منطقة الحماية بتنمية األراضي دون ال 

d)  .قد تكون السلطة التقنية الوطنية في المكان المناسب لتنسيق األنشطة وفقاً للبنود الفرعية )أ( و)ب( أعاله 

 مراجعة خريطة حماية المتفجرات وفحصها  5.2

 6أو محتمل 5سالمة مرافق المتفجرات لتحديد أي تجاوز فعلي    ينبغي إجراء مراجعات منتظمة ومتابعات طبيعية للمنطقة المحمية للحفاظ على
   في منطقة الحماية.

( رسمياً، باإلضافة إلى متابعة األرض المحمية على الطبيعة، على أساس ربع سنوي  ESMينبغي أن يتم مراجعة خريطة حماية المتفجرات )
 لألراضي.للتأكد من أنه لم يتم إجراء أي تنمية غير مصرح بها ) تجاوز( 

 اإلجراءات المتخذة للتجاوزات المحتملة  5.3

عند   إذا تم اكتشاف أي تجاوز فعلي أو محتمل، فمن الضروري أن يتم تحديد طبيعته الكاملة بشكل سريع، ولكن مع أقصى قدر من الحصافة.
  محاولة تحديد التعدي بشكل كامل، ينبغي مراعاة القواعد التالية:

a)   بالوزارة األم لمرفق المتفجرات دون تأخير بحيث يتم إجراء عملية تشاورية رسمية مع وزارة الحكومة المعنية ألف( ينبغي االتصال
 أو سلطة التخطيط المحلية؛ 

b)   باء( ال ينبغي ألي موظف من موظفي مرفق المتفجرات أن يتخذ أي إجراء انفرادي عن طريق االتصال بالسلطات المحلية، حيث أن
 يات قانونية مستقبلية، وهذا قد يفشي أي عمل

c) .7يتم إعطاء أوامر وقف العمل فقط من قبل السلطة التقنية الوطنية أو السلطة المحلية للعاملين على البناء أو موقع البناء  

قل قدر  قد يكون اإلجراء الفوري داخل مرفق المتفجرات، مثل نقل المخزونات، ضرورياً لضمان الوقاية من أي خطر على أفراد الجمهور بأ
يمكن أن يؤثر ذلك على المسافات الكمية والمسافات الفاصلة وقد ال يكون خياراً، لذلك يجب أن يكون وقف العمل هو الخيار ذو  مقبول عملياً.

  األولوية في إتباعه قانوناً.

تهم دون ضرورة الحصول على يجب أن تعلم مرافق المتفجرات أن مالك األراضي قد يقوموا ببعض التغييرات بشكل قانوني على ممتلكا
يتم إخطار جميع هذه التغييرات، والتي تأتي على إخطار مرفق المتفجرات، إلى السلطة الوطنية المسئولة   تصريح تخطيط من السلطة المحلية. 

  عن منح تراخيص المتفجرات والتي من شأنها تحديد مسار العمل المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 على سبيل المثال تم تحديد المباني الجديدة.  5
 على سبيل المثال بدأت أنشطة البناء للتو.  6
تفجرات ولكن أساساً من قبل السلطة المحلية أو القانونية، قد يستمر العمل في البناء أو  إذا لم يتم إعطاء أمر فوري للتوقف عن العمل، وليس بالضرورة من قبل مالك مرفق الم  7

وحيث أنه على كالً من مالك مرفق المتفجرات ومالك األراضي االمتثال إلى   موقع للبناء بشكل كبير بحيث يصبح من الصعب للغاية إثناء مالك األراضي من الناحية القانونية.
 القانونية.  األراضي، ال يجوز فرض وقف مؤقت للعمل من قبل السلطة المحلية في انتظار تسوية للنزاع إما من خالل عملية تشاورية أو من خالل الوسائلقانون 
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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.
ستندة إلى هذا الجزء ومع ذلك، ينبغي على أطراف االتفاقيات الم المؤرخة، ال تسري التعديالت أو المراجعات الالحقة ألي من هذه المطبوعات.

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

 مؤخراً:

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

b)  مكتب األمم المتحدة  .مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ، و 2020نزع السالح  لشؤون

c)   مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع   .ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات  30.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 .2020 السالح.

 8جميع المراجع( بنسخ من  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

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

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

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  8
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 المرفق "ب" 
 المراجع   
 معيارية( )ال

 9يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1  عة منظمة التقييس التاب المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، اإلصدار "ب"، النسخة
 و   http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html؛ 2015ديسمبر  (.NSOلحلف الناتو )

b)   ينصDSA03.OME    على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخا  2الجزء( ئر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

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

( 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:  

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

 

 

 خيرة الماثلة. تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ 9

 حيث تسمح حقوق الطبع.  10
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإللكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات الم
 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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