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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
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   المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.تخضع 
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.UNODAلمتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األمم ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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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 وإصابات 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  بلًدا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 اإلطالق. 

والعنف، ويسهم كذلك في صنع    أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة
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 م 1القوات الحكومية.  مبادئ  ن األمم المتحدة وضع  وإدراكًا منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم االنتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئمة

دارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إ2011عام  
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. 

لدولية بشأن الذخيرة أيًضا أن تعمل الكيانات التابعة لألمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية ا
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   12دئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  تتألف المبا
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

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

يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوج
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 SaferGuardي لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )االستعراض التقن
  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 

 
االضطالع بمسؤولياتها  لذلك، ينبغي للسلطة الوطنية   إّن لعمليات تخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات مخاطر كامن على األفراد والممتلكات.

 القانونية لضمان أن تكون نسبة الخطر المرتبطة بالذخيرة والمتفجرات خالل التخزين مقبولة ومنخفضة بالقدر العملي المعقول. 

في   كبيراً.إّن اندالع حريق في المنطقة المجاورة لمنشأة للمتفجرات أو، وهو األمر األسوأ، في داخل منشأة للذخيرة والمتفجرات، يمثل خطراً  
مما ال شك فيه أّن وضعًا كهذا يتطلب مساعدة متخّصصة  مثل هذه الظروف، يكون الخطر على حياة األفراد والممتلكات فوريًا وبالغ األهمية.

ة بشأن الذخيرة قدًرا  بالتالي، تقّدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولي في مكافحة الحرائق من السلطة المدنية المحلية، )إذا كان ذلك متاًحا(. 
حة وافًرا من التفاصيل لتمكين األفراد العاملين في منشآت المتفجرات من التواصل بشكل فعّال مع موظفي السلطة المحلية المسؤولين عن مكاف

  الحرائق والوقاية منها.

حرائق وتشرح فلسفتها، كما توفّر في نفس الوقت التوجيه تتضّمن هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مبادئ مكافحة ال
ال تستطيع هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن تقّدم  المالئم بشأن النُظم واإلجراءات العامة التي يجب تطبيقها.

تواجد المعدات المحّددة األوليّة لمكافحة الحرائق ألنه ال يمكن تحديد ذلك  سياسةً محليّة نهائيّة لمسائل مثل نُظم مكافحة الحرائق، وأرقام وأماكن 
تقييم تفصيلي للمخاطر. بعد إجراء  بالتعاون الوثيق مع أفراد مكافحة الحرائق المتخّصصين التابعين للسلطة التقنية  إالّ  يتّم إجراء هذا التقييم 

  الوطنية وللسلطة المحلية المدنية.

لحرائق، والوقاية منها بصورة خاصة، تعتمد بشكل أساسي على الظروف المحلية. بالتالي، على اإلدارة المسؤولة عن منشأة  إّن السالمة من ا 
  المتفجرات والمشرفين عليها دعم وتعزيز وعي جميع أفراد المنشأة، بمن فيهم المقاولون والزوار، حول مبادئ السالمة من الحرائق. 
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 السالمة من الحرائق 

 النطاق  1

   تقّدم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة متطلبات السالمة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المراجع المعيارية  2

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

 من أية تعديالت(.)وتتض

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

 المصطلحات والتعريفات 3

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

  .وبمسائل أخرى ذات صلةمصطلح عام يتعّلق بالوقاية من الحرائق، بمكافحة الحرائق  إلىمصطلح "السالمة من الحرائق" يشير 

موقع تخزين كمية من المتفجرات سوف يسبّب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال   إلى مصطلح "موقع االنفجار المحتمل" يشير  
 .حرائق أو تكّون ركام، في حال انفجار محتوياته

د أن تحتوي على واحد أو أكثر من األنشطة التالية: صيانة أو أو القص  يشير مصطلح "مبنى معالجة الذخيرة" إلى مبنى أو منطقة تحتوي على
 إعداد أو تفتيش أو تكسير أو تجديد أو اختبار أو إصالح الذخائر والمتفجرات.

ة  المسافة الفاصلة بين مبنى أو حزم تحتوي على متفجرات وبين مبنى المعالجة، أو إلى المسافمصطلح "المسافة بين مباني المعالجة" يشير إلى 
ضد  الفاصلة بين مبنى معالجة وآخر، والتي ستوّفر درجة معقولة من الحصانة للعاملين في مبنى أو مباني المعالجة، ودرجة عالية من الحماية 

 االنتشار الفوري أو الالحق لالنفجارات.

NOTE 1 ( مسافة مبنى المعالجة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخليةIQD .) 

مواقع االنفجار المحتملة والمواقع المكشوفة غير المرتبطة بها والتي    باني المأهولة" يشير إلى المسافة الفاصلة بينمصطلح "المسافة من الم
 .تتطلب درجة عالية من الحماية من أي انفجار عرضيّ 

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

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

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
مكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل ما ُمفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوبًا، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي أال"( إمكانية  اإل

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

 ( 1)المستوى  فلسفة ومبادئ مكافحة الحرائق في منشآت المتفجرات 4

 منشآت المتفجرات فوق سطح األرض  4.1

 المتفجرات الواقعة فوق سطح األرض:ينبغي تطبيق المبادئ التالية لمكافحة الحرائق في منشآت 
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a)  ينبغي على أنشطة مكافحة الحرائق األوليّة والمباشرة أن تهدف إلى تفادي وصول الحرائق إلى الذخيرة والمتفجرات؛ 

b)   تلك التي تحمل خطر االنفجار الشامل(،    1-1في حالة مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
ال   بغي إجراء جميع أنشطة مكافحة الحرائق انطالقًا من أماكن محّددة ومقّررة مسبقًا، والتي يُفّضل أن تكون محميّة بشكل ُمحكم.ين

، المسافات الفاصلة  IATG 02.20من    1-1-6ينبغي أن تقع تلك األماكن على مسافة تقّل عن المسافة بين مباني المعالجة )راجع البند  
 للكمية(؛ والمسافات اآلمنة

c)  ينبغي على فرق مكافحة الحرائق أن تكون  1-1في حالة مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
  ال ينبغي أن تقّل تلك المسافة عن المسافة من المباني المأهولة )راجع البند جاهزة للتراجع فوًرا إلى مسافة آمنة مناسبة ومقّررة مسبقًا.

 ، المسافات اآلمنة من الكمية والمسافات الفاصلة(؛IATG 02.20من المبدأ التوجيهي  6-2-2

d)   ينبغي على جميع فرق مكافحة الحرائق التحّرك فوًرا نحو المسافة 1-1في حال وصول الحرائق إلى ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
بعدئٍذ، ينبغي الترقّب الشديد  محتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان كامل المخزون.جيم(، حتى لو كان من ال  5اآلمنة والمقّررة مسبقًا )البند  

 الحتمال اندالع حرائق الثانوية قد تنتج عن أّي انفجار محتمل؛

e)   ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع 1-1هاء( في أعقاب االنفجار الشامل الناتج عن احتراق ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
 ق إلى المباني المجاورة عن طريق ضّخها بكميات كبيرة من مياه التبريد إذا كان ذلك عملياً؛ وصول الحرائ

f)   تلك التي تحمل خطر االنتشار، ودون أن   2-1في حالة مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
افحة الحرائق انطالقًا من أماكن محّددة ومقّررة مسبقًا، والتي يُفّضل أن  تحمل خطر االنفجار الشامل(، ينبغي القيام بجميع أنشطة مك

البند   تكون محميّة بشكل ُمحكم. من    1-1-6ال ينبغي أن تقع تلك األماكن على مسافة تقّل عن المسافة بين مباني المعالجة )راجع 
IATG 02.20المسافات الفاصلة والمسافات اآلمنة للكمية(؛ ، 

g)   ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع  2-1مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر  زاي( في حالة ،
 وصول الحرائق إلى المباني المجاورة عن طريق ضّخها بكميات كبيرة من مياه التبريد إذا كان ذلك عملياً؛ 

h)   قد ينتج عنه خطر انتشار الذخيرة   2-1و  1-1المصنّفة من فئة المخاطر  إّن اندالع الحرائق في مخزونات من الذخيرة والمتفجرات
ينبغي على فرق  3خارج موقع االنفجار المحتمل وانفجارها على أثر تصادمها أو تسلّحها فتصبح بالتالي من الذخائر غير المنفجرة. 

   مكافحة الحرائق تفادي الضّخ المائي السيئ التوجيه على تلك األغراض؛

i)   تلك التي تحمل خطر الحريق الشامل،   3-1في حالة مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
ودون أن تحمل خطر االنفجار الشامل(، ينبغي توعية جميع رجال اإلطفاء بمخاطر االرتفاع السريع في شّدة الحرارة اإلشعاعية، التي 

  ينبغي ألنشطة مكافحة الحرائق التركيز على احتواء الحرائق وحماية المباني المحيطة؛ ي.تتدفق أحيانًا بشكل عمود 

j)   تلك التي ال تحمل خطراً كبيراً(،   4-1كاف( في حالة مواقع االنفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
في مثل تلك الحاالت، قد يكون ممكناً االقتراب  عند مكافحة الحرائق.  ينبغي على فرق مكافحة الحرائق االستفادة من الغطاء المتوفر

 من النار حتى مسافة تسمح باستخدام نفّاثات الماء؛ و 

k) .4ينبغي طلب مشورة متخّصصة في حال التعامل مع حرائق يمكن أن تحمل مخاطر إشعاعية 

 منشآت المتفجرات تحت األرض  4.2

 لحرائق في منشآت المتفجرات الواقعة تحت األرض: ينبغي تطبيق المبادئ التالية لمكافحة ا

a)   أعاله أيًضا، لكن، في حال ثبتت عدم فعاليّة جهود مكافحة الحرائق، ينبغي إخالء جميع    1-5يجب اتّباع المبادئ المذكورة في البند
 العاملين فوًرا أو إخراجهم من المنشأة؛

b) رائق، وذلك بُغية التأكيد بأن أنشطة مكافحة الحرائق األوليّة والمباشرة تهدف  ال بد من ضمان السرعة الفائقة في االستجابة إلنذار الح
 إلى تفادي وصول الحرائق إلى الذخيرة والمتفجرات؛

c) .ال يجوز ألي من كان دخول منشأة   جيم( ال بد من توافر أجهزة التنفّس الذاتيّة االحتواء واستخدامها تحت إشراف كبير موظفي اإلطفاء
 عّرض لحريق ما دون جهاز تنفس ذاتّي االحتواء؛ تحت األرض تت

d)  دال( على كبير موظفي اإلطفاء اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بفتح أو إغالق أّي واحٍد من نُظم التهوية؛ 

 

 

 المعدات المتفجرة المخطط لها مسبقًا. ينبغي إزالة تلك الذخائر غير المنفجرة في وقت الحق عبر إجراء عمليّة التخلص من  3
 تحتوي بعض نُظم الذخيرة األكثر تقدما على مصادر ومواد مشعّة ذات مستوى منخفض )مثل التريتيوم(.4
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e) غير   هاء( ينبغي عدم مكافحة الحرائق التي تطال ذخيرة تحتوي على مواد أو تركيبات دخانيّة، حارقة أو سميّة، ألنها تشكّل مخاطر
 مقبولة في مثل تلك الظروف؛ و

f) أّن وجود الماء سيزيد من معدل الحرق بصورة فوريّة وشديدة،    5ال يمكن استخدام المياه لمكافحة الحرائق التي تطال مساحيق معدنيّة إذ
إشارة إضافيّة تحّذر  لذلك، يجب توسيم المواقع التي تحتوي على تلك المساحيق المعدنيّة عبر وضع   مع احتمال وقوع انفجار الحق. 

 من خطر استخدام الماء. 

 الوقاية من الحرائق  5

 ( 1)المستوى  خطة السالمة من الحرائق 5.1

 على تلك الخطة أن تتضّمن، كحد أدنى، األنشطة التالية:  إّن رئيس منشأة المتفجرات هو المسؤول عن وضع وتنفيذ خطة السالمة من الحرائق.

 مالحظات  النشاط  

 نُظم اإلنذار بالحرائق  ▪ اإلنذارإطالق 

نظام يضمن الحصول على االستجابة السريعة من فرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ المحليّة التكميلية، إذا دعت  ▪ توزيع مهّمات خدمات الطوارئ

 األمر.الحاجة، باإلضافة إلى القدرة على تمرير المعلومات لتلك الفرق أثناء توّجهها إلى المنشأة، إذا لزم 

يجب أن تتضّمن معلومات عن مسافات السالمة المناسبة، وترتيبات مناداة األفراد وتحديد احتمال وجود  ▪ خطة إخالء األفراد 

 مفقودين فيما بينهم. 

خطط عمل ما قبل الحريق لمواقع االنفجار المحتمل  
(PES) 

 بالماء، والمعدّات األوليّة لمكافحة الحرائق. نشر إشارات التحذير، ومرشّات اإلطفاء، ونُظم الترطيب  ▪

خطط العمل السابقة الحتمال اندالع حرائق في 
 مواقع االنفجار المحتملة

 ينبغي تحديثها بانتظام كي تعكس المستويات الفعليّة للمخزونات.  ▪

رئ، ومواقع  ومواقع إمدادات مياه الطوا 6ينبغي أن تشمل مواقع االنفجار المحتملة، والمسافات الفاصلة،  ▪

 مصادر الطاقة، وما إلى ذلك. 

ينبغي توفير نسخ من تلك الخريطة بُغية ضمان تسليمها بسرعة إلى كبير موظفي اإلطفاء التابع للسلطة   ▪

 المحلية أو إلى مسؤولي خدمات الطوارئ الخارجية األخرى.

 كبير موظفي اإلطفاء.ينبغي تسليم الرسومات الخطيّة لمواقع االنفجار المحتملة ل  ▪ رسومات التصاميم 

تأمين ترتيبات التواصل المنتظم مع خدمات الطوارئ التابعة للسلطة المحلية باإلضافة إلى التدريبات   ▪ آليات التواصل 
 واجتماعات اإلحاطة المشتركة والمنتظمة. 

 متطلبات تدريب موظفي الوحدة.  ▪ تدريب الموظفين

إعالميّة متفق عليها مسبقاً لطمأنة المجتمع المحلي بأنه قد تّم اتخاذ اإلجراءات المناسبة ينبغي توفير إحاطة   ▪ إحاطة وسائل اإلعالم
 لتسوية الوضع بشكل آمن. 

 
 متطلّبات خطة السالمة من الحرائق  :1جدول 

 
 

 ( 1)المستوى نُظم اإلنذار بالحرائق  6

 ينبغي أن تكون، وبصورة دائمة: يمكن لنُظم اإلنذار بالحرائق أن تكون ميكانيكية أو كهربائية. كما 

a) ألف( سهلة الوصول في جميع األوقات؛ 

b)  باء( واضحة الَمعالم في الظالم؛ و 

c)  .جيم( مثبتة بشكل يسمح اإلطالق السريع لإلنذار 

 ه بطريقة رسمية. كما ينبغي اختبار نُظم اإلنذار بالحريق بانتظام، )أسبوعيًا للنُظم الكهربائية وشهريًا للنُظم الميكانيكية(، تسجيل نتائج

 

 

 على سبيل المثال، يتم تخزين مسحوق األلومنيوم في منشأة التصنيع قبل مزجه مع المركبات الشديدة االنفجار بُغية زيادة قوتها. 5
 والمسافات الفاصلة.  ، المسافات اآلمنة من الكميةIATG 02.20بدأ التوجيهي راجع الم6
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 ( 1)المستوى حواجز للحرائق والمساحات الزراعيّة   7

لذلك، يجب   إّن التوسّع غير المنضبط للمساحات الزراعيّة ينتج عنه خطر اندالع حرائق كبيرة، ال سيما في ظل وجود ظروف مناخيّة جافة.
  تشكيلها أي خطر على مخزونات المتفجرات.التحكّم بنمو األعشاب واألشجار والغطاء النباتي بُغية التأكّد من عدم 

 مراقبة المساحات الزراعية 7.1

 7ينبغي درس احتمال استخدام "خطة المناطق الثالثة" التي تساعد على الحّد من خطر الحرائق الناجمة عن المساحات الزراعيّة والتي قد تصل 
 ة: ينبغي على تلك الخطة أن تستوفي الشروط التالي إلى مخازن المتفجرات.

a)   ال يُسمح بوجود أية مساحة زراعيّة حتى حدود متر واحد من موقع االنفجار المحتمل )باستثناء المباني المغطاة   . 1ألف( المنطقة
 إّن من شأن هذا اإلجراء أن يوفّر حاجزاً أساسيّاً للحرائق؛  باألتربة(.

b)   سم، وذلك ضمن حدود خمسة أمتار   5يزيد ارتفاعها عن    كلما سنحت الفرصة بذلك، ينبغي منع قيام مساحة زراعيّة .2باء( المنطقة
سم، وذلك   5كما ال يُسمح بقيام مساحة زراعيّة يزيد ارتفاعها عن  أمتار من الموقع(. 6إضافيّة من موقع االنفجار المحتمل )أّي حتى 

حدود خمسة أمتار من موقع االنفجار  ضمن حدود خمسة أمتار من المباني المغطاة باألتربة أو من الحواجز الوقائية الموجودة ضمن  
 سوف يسمح هذا اإلجراء بكشف أيّة مواد غير منفجرة ناتجة عن انفجار ما؛ و المحتمل.

c)   أي المنطقة التي تتجاوز حدود الستة أمتار من الموقع، يجب أن يتالءم ارتفاع المساحة الزراعيّة مع نسبة الخطر  .3جيم( المنطقة
 المقيّمة محلياً.

 مراقبة األشجار والشجيرات 7.2

  يجوز السماح بوجود األشجار والشجيرات في مناطق تخزين المتفجرات شرط أالّ يشكّل ذلك وسيلة تتيح ألي حريق باختراق حاجز الحرائق.

كما ينبغي أن تبعد األنواع  متًرا عن منشآت المتفجرات.  30ينبغي أن تبعد األشجار شديدة االشتعال مثل الصنوبريات والتنوب مسافة ال تقل عن  
  متراً عن تلك المنشآت . 15األخرى من األشجار مسافة 

ينبغي تكليف شخص كفؤ باالعتناء المنتظم باألشجار لضمان سالمتها وعدم تعّرضها لألضرار الناتجة عن العواصف وعدم تشكيلها خطراً على  
 موقع االنفجار المحتمل أو محتوياته.

 قطع الغطاء النباتي  7.3

 نبغي إزالة مخلّفات األشجار، مثل فُتات األعشاب واألغصان المتساقطة والقش وما شابه، بعد قطعها مباشرة من مناطق المساحات الزراعيّة ي
متراً من موقع االنفجار    50كما يمكن نقل وتكديس تلك المخلّفات إلى مسافة ال تقل عن   القليلة االرتفاع المحيطة بموقع االنفجار المحتمل.

  يجب إزالة الفتات في أسرع وقت ممكن بعد القطع تجنبًا ألن تشكل خطر حريق. لمحتمل، شرط أن يكون ذلك مؤقتاً بانتظار إزالتها.ا

 ال ينبغي حرق مخلّفات األشجار ضمن حدود منشأة المتفجرات.

 الكيماويات الزراعية 7.4

يمكن استخدام إالّ المواد الكيميائية واألسمدة ذات المخلّفات التي ال تُنتج أو  بُغية التحكّم بالمساحات الزراعيّة ضمن حدود منشآت المتفجرات، ال 
  تتسبّب بخطر حريق كبير.

 ( 1)المستوى ممارسات مكافحة الحرائق  8

 الوحدات.  ينبغي القيام بممارسات متصلة بالحرائق، على فترات غير منتظمة ال تقل عن كل شهرين، بُغية اختبار الترتيبات المتّبعة على مستوى
 كما يجب أن تتضّمن تدريبات على مكافحة الحرائق وعلى إخالء مباني معالجة الذخيرة.

ينبغي القيام   يجب المحافظة على تواصل دائم مع فرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ المحليّة الذين يمكن طلب مساعدتهم في حال حدوث حريق كبير.
المتطلبات الخاصة بمكافحة الحرائق ضمن منشأة المتفجرات وعلى بزيارات تنسيق وتدريبات مشتركة منتظمة وسنو ية بغية االطالع على 

   تصاميم المنشأة وأماكن توافر مصادر المياه، وما إلى ذلك.

 

 

 ينبغي أيًضا تطبيق مبادئ مماثلة في حاالت التخزين الميداني. 7
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أوجه الخلل  ينبغي االحتفاظ بالسجالت الخاصة بكل واحدة من الممارسات المتصلة بالحرائق كما ينبغي إعداد تقرير بنتائج الممارسات تُحّدد فيه  
يجب تدارك هذه العيوب أو األعطال في جميع التدريبات، وإجراء مزيد من التدريب باستخدام التدريبات الجديدة في أسرع  الواجب معالجتها.

 وقت ممكن. 

 ( 2)المستوى إخالء األفراد  9

  أدناه: 2ينبغي توفير التدابير المالئمة لتلبية الشروط المذكورة في الجدول 

 مالحظات  الشرط  

 ينبغي المحافظة على سهولة الوصول إلى أبواب الخروج التي يجب أن تخلو من أيّة عوائق.  ▪ وسائل الفرار 

ينبغي المحافظة على سهولة التجّول ضمن الممرات الرئيسيّة والجانبيّة الواقعة بين مخزونات الذخيرة   ▪

الخطوط المرسومة على األرض التي تشير إلى تلك  كما ينبغي استخدام   داخل موقع االنفجار المحتمل.
 الممّرات. 

 منافذ الخروج في حاالت الحرائق 

 ينبغي وجود إضاءة الطوارئ داخل منشآت المتفجرات فوق سطح األرض.  ▪ إضاءة الطوارئ 

 ينبغي وجود إضاءة الطوارئ داخل منشآت المتفجرات تحت األرض.  ▪

 تلقائي ومستقل عن نظام اإلضاءة االعتيادي.ينبغي أن تعمل إضاءة الطوارئ بشكل  ▪

ينبغي وجود خطوط توجيهيّة مضيئة على األرض لتشير إلى منافذ الخروج من منشآت المتفجرات تحت  ▪ الخطوط التوجيهيّة المضيئة
 األرض.

 
 متطلبات اإلخالء  :2جدول 

 
 

 اإلعداد لمكافحة الحرائق  10

التحضيريّة والمعدات التي يجب وضعها قيد التنفيذ و/أو شراؤها للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق في حالة نشوب  هناك العديد من التدابير 
 حريق ما.

 ( 2)المستوى مصادر مياه الطوارئ  10.1

المتفجرات. منشأة  في  تخزينها  الواجب  الطوارئ  مياه  كمية مصادر  لتحديد  كبير موظفي اإلطفاء  استشارة  ين ينبغي  مياه  للداللة،  بغي وجود 
ومعدالت    للمكافحة األوليّة للحرائق تكفي لمدة ساعتين، كما يجب على كبير موظفي اإلطفاء تقديم المشورة بشأن االحتياجات المتعلّقة بضغط الماء

 التدفق الخاصة بأجهزة مكافحة الحرائق التي من المرّجح استخدامها للمكافحة األوليّة للحرائق. 

  ارئ أن تكون مزيجاً من صنابير اإلطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية وخّزانات مياه الطوارئ.على مصادر مياه الطو

 مواقع مصادر مياه الطوارئ  .10.1.1

متراً من مدخل موقع االنفجار المحتمل، في حين ال   70ينبغي وجود صنابير اإلطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية على مسافة ال تزيد عن 
ينبغي أن تتوافر بجانب تلك التجهيزات قواعد صلبة  متراً.  100تزيد المسافة بين خزانات مياه الطوارئ وموقع االنفجار المحتمل عن  ينبغي أن  

 قادرة على حمل وزن أجهزة مكافحة الحرائق بحمولتها الكاملة. 

 صنابير اإلطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية .10.1.2

إذا لم يكن ذلك ممكناً،  بار.  4لة بأنابيب الماء الرئيسية أن توفّر الحد األدنى من الضغط الثابت والبالغ  ينبغي على صنابير اإلطفاء الموصو
 لتراً في الثانية أن يكون مستداماً من واحدة أو أكثر من فوهات الحريق ولمدة ال تقل عن ساعتين.  75ينبغي على معدل تدفق المياه والبالغ  

 ق أن تكون ذات تصميم قياسي يتوافق مع معدات مكافحة الحرائق الخاصة بمنشأة المتفجرات وبالسلطة المحلية. على منافذ مياه فوهات الحري

 في هذه الحالة، ينبغي تثبيت جهاز تحويل لتلك العّدادات.  إّن وجود عّدادات مثبتة إلى مصادر المياه المتوفّرة من شأنه أن يحّد من معدالت التدفق.

 الطوارئخّزانات مياه  .10.1.3

 يمكن اعتبار أيّاً من مصادر المياه التالية على أنه شكل من أشكال خّزانات مياه الطوارئ:

a) .يمكن استخدام مياه األنهر أو البحيرات أو مياه المد والجزر واعتبارها كخّزانات مياه الطوارئ إذا توافرت  ألف( المصادر الطبيعية
 )أعاله(؛  1-1-10فيها شروط البند 
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b) هنا أيًضا، يمكن اعتبار تلك المصادر  نجد في هذه الفئة الخّزانات والقنوات والبرك التي هي من صنع اإلنسان. صادر المهنَدسة.باء( الم
 )أعاله(؛ و  1-1-10كخّزانات مياه الطوارئ إذا توافرت فيها شروط البند 

c) .ن لتلك الخّزانات أن تتواجد فوق سطح األرض أو مدفونة  ويمك يمكن استخدام الخّزانات المفتوحة من األعلى. جيم( الخّزانات الثابتة
بحسب التجارب، على  في حال وجودها فوق سطح األرض، ينبغي التنبّه إلى توفير حماية لها من الشظايا المتطايرة. جزئيّاً أو كليّاً.

 ليتراً.  114000سعة الخّزانات الثابتة أالّ تقل عن 

لبرودة، يجب اإلبقاء على نظام يضمن الوصول إلى مصادر المياه عبر الجليد )محاور الجليد، على سبيل  في حالة الظروف المناخيّة الشديدة ا
 المثال(. 

 توسيم مصادر مياه الطوارئ .10.1.4

مواقعها ينبغي توسيم صنابير اإلطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية ومصادر مياه الطوارئ بشكل واضح، كما ينبغي وضع إشارات تدّل إلى  
  مجموعة من تلك اإلشارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض: 3يتضّمن جدول  داخل منشأة المتفجرات.

 الرسم التخطيطي  الوصف

صنبور اإلطفاء األحادي الموصول بأنابيب الماء  
 8الرئيسية 

 

 

صنبور اإلطفاء الثنائي الموصول بأنابيب الماء  
 الرئيسية 

 

  الطوارئخّزان مياه 

 لتر( 90,000)

 

  خّزان مياه الطوارئ

  متر ( 200لتر على بُعد   50000)
 

 إشارات مصادر مياه الطوارئ  :3جدول 
 
 

ينبغي أن يكون توسيم مواقع صنابير اإلطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية وخّزانات مياه الطوارئ واضحاً على خريطة الموقع )راجع  
 (. 1-6في الفقرة  1الجدول 

 صيانة مصادر مياه الطوارئ  .10.1.5

يمكن ألي فقدان مستمر للمياه  ومن مستويات مقبولة للمياه.إّن تفتيش واختبار مصادر مياه الطوارئ يجب أن يتّم شهريًا للتأكد من ُحسن عملها 
 حاصل في غير مناخات الجفاف أن يشير إلى وجود تسّرب ما يتطلب تحديد مصدره وإصالحه. 

 وينبغي أن تتضمن هذه السجالت معّدالت تدفق المياه، والضغط الجاري والثابت. ينبغي االحتفاظ بسجالت عمليات التفتيش واالختبارات.

 

 

 هو الضغط الثابت بالبارات. 9هو معدل التدفق باللترات في الثانية، و  8100
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 ( 1)المستوى إشارات ورموز الحرائق  10.2

من الضروري أن تتمكن فرق إطفاء الحرائق الخارجيّة من التعّرف وبسرعة على المخاطر القائمة داخل كل موقع انفجار محتمل ضمن منشأة  
وفي جميع الممّرات المؤدية إلى  لذلك، ينبغي وجود اإلشارات الماديّة لفئة المخاطر "أسوأ خطر" في جميع مواقع االنفجار المحتمل   المتفجرات.
يجب تغيير عالمات فئة المخاطر عند إزالة الذخيرة والمتفجرات الخاصة بفئة مخاطر معينة من موقع انفجار محتمل، واستبدالها  تلك المواقع.

ذا لم توجد ذخيرة داخل موقع أو ال شيء إ  1.4 ،1.3 ،1.2 ،1.1بعالمة فئة المخاطر الخاصة بفئة المخاطر الجديدة "أسوأ خطر" )بالترتيب  
   االنفجار المحتمل(.

نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات  IATG 01.50:2020[E  ]تم تضمين معلومات أساسية عن نظام تصنيف المخاطر في  
المتحدة باألمم  يتضّمن جدول   .الخاصة  البند    1كما  التوجيهي    6.1من  المبدأ  باIATG 01.50:2020[Eفي  قائمة  ينبغي  [  التي  إلشارات 

 وقد أعيد نشر تلك القائمة في المرفق ج من هذا المبدأ التوجيهي للتسهيل. استخدامها.

وهي تغطي قضايا مثل استخدام أجهزة   توجد أيًضا مجموعة من عالمات الحريق التكميلية التي يجب استخدامها لتقديم المشورة ألطقم اإلطفاء.
 جد في الملحق ج. التنفّس الذاتيّة االحتواء، وتو

 ( 1)المستوى معدات مكافحة الحرائق الفوريّة  10.3

مسؤواًل عن  10كما يكون كبير موظفي اإلطفاء   9ينبغي ضمان وجود معدات مكافحة الحرائق الفوريّة داخل وخارج موقع االنفجار المحتمل. 
نوع وكمية معدات مكافحة الحرائق الفوريّة وفقاً الستخدام ينبغي أيضا تحديد االحتياجات الالزمة من حيث   تحديد نوع وكميّة تلك المعدات.

 المبنى:

a) .المتفجرات مخازن  مخازن   ألف(  داخل  الصغيرة  الحرائق  إخماد  على  القادرة  والرغوية  المائية  المحمولة  المطافئ  توافر  ينبغي 
رج مخازن المتفجرات لمكافحة حرائق  ينبغي أيضاً توفير مضارب الحريق خا المتفجرات والناتجة عن أعطال أو حوادث كهربائية.

 المساحات الزراعيّة؛

b) .كما  ينبغي وجود معدات مكافحة الحرائق الفورية الثابتة، مثل بكرات الخراطيم، داخل مباني معالجة الذخيرة. مباني معالجة الذخيرة
ة، على الرغم من أنّه يجب على بكرات  ينبغي توفير مضارب الحريق خارج تلك المباني لمكافحة حرائق المساحات الزراعيّة الصغير

 الخراطيم أن تكون ذات طول كاٍف الستخدامها في تلك الحاالت أيضاً؛ و

c) .األبرز ضمن منشآت العبور. جيم( منشآت العبور لذلك، ينبغي وجود معدات  في العادة، تشكّل حوادث احتراق المركبات الخطر 
ينبغي أيضاً توافر المطافئ المحمولة الرغوية الستخدامها   لخراطيم، داخل تلك المنشآت.مكافحة الحرائق الفوريّة الثابتة، مثل بكرات ا

كما ينبغي توفير مضارب الحريق خارج منشآت العبور لمكافحة  في إخماد الحرائق الناجمة عن احتكاك كهربائي داخل المركبات.
رات الخراطيم أن تكون ذات طول كاٍف الستخدامها في تلك  حرائق المساحات الزراعيّة الصغيرة، على الرغم من أنّه يجب على بك

 الحاالت أيضاً. 

 معدات مكافحة الحرائق الكبرى  10.4

ندما يمكن أن تتوافر في بعض الدول خدمات تقّدمها فرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ المحليّة، وتساهم تلك الفرق في دعم أنشطة مكافحة الحرائق ع
الكبرى )مثل سيارات إطفاء الحرائق والمضخات المتنقلة والساللم القابلة للتمديد( الالزمة لمكافحة الحرائق  تستدعي الحاجة الستخدام معداتها  

   الكبرى.

  في حالة منشآت المتفجرات الواقعة في مناطق ال تتمتع بدعم فرق اإلطفاء واإلنقاذ المحليّة، ينبغي تأمين مجموعة أوسع من معدات مكافحة 
ينبغي أيًضا االستعانة   ويتم تدريب األفراد على تشغيل تلك المعدات وعلى كيفية مكافحة الحرائق الكبرى. تلك المنشآت. الحرائق الكبرى داخل

يجب في الوقت نفسه استشارة هؤالء   باألفراد المتخّصصين في مكافحة الحرائق لوضع البرامج التدريبية المناسبة وتقديم التدريبات المالئمة. 
 لق بنوع وكمية معدات مكافحة الحرائق الكبرى المطلوبة لكل واحدة من منشآت المتفجرات. األفراد فيما يتع

 مكافحة الحرائق  11

 هناك نوعان من تدابير مكافحة الحرائق: 

 

 

 ( طالما تم نقلها إلى مستودعات المتفجرات في كل زيارة. ESHية دائًما داخل مستودعات المتفجرات ) قد ال يعني هذا بالضرورة وجود معدات مكافحة الحرائق الفور 9

يجب أن تحل طفايات الحريق هذه محل  طفايات المسحوق الجاف ذات الرمز الوصفي النوعي لذروة الذخيرة متاحة اآلن وتتميز بتعدد استخداماتها في جميع أنواع الحرائق.10
 والمياه الحالية في برنامج استبدال دوار.  طفايات الرغوة
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a) .هذا يجوز فقط إجراء   يمكن في هذه الحالة استخدام معدات مثل المطافئ المحمولة. المكافحة الفوريّة للحرائق من قِبل أفراد الوحدة
 التدبير خالل المراحل األولى من اندالع الحرائق؛ و 

b) .يقوم بهذا العمل رجال إطفاء مدّربون لهذا الغرض، يستخدمون مجموعة واسعة من المعدات مثل أجهزة  مكافحة الحرائق الكبرى
راد الوحدة المدّربين تدريباً خاصاً أو من قِبل  يمكن إجراء هذا التدبير من قِبل أف إطفاء الحرائق المتنقلة وأجهزة التنفّس الذاتيّة االحتواء.

 فرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ المحليّة )إن ُوجدت(. 

 ( 1)المستوى اإلجراءات الفوريّة للوحدة  11.1

يكون  على أفراد الوحدة اتخاذ اإلجراءات الفوريّة التالية في حال اكتشاف حريق ما وقبل وصوله إلى الذخيرة والمتفجرات المخّزنة، على أن  
 صغير الحجم بحيث يمكن مكافحته بواسطة معدات مكافحة الحرائق الخاصة بالوحدة: 

a)  السيطرة عليها بواسطة معدات مكافحة بالفعل على الذخيرة أو المتفجرات، حاول فوًرا إطفاء الحرائق أو  إن لم تكن النار قد أتت 
 الحرائق الُمتاحة؛ 

b)  باء( إطالق نظام اإلنذار بالحرائق؛ 

c) ء جميع األفراد الغير أساسيّين المتواجدين في المنطقة المجاورة مباشرة للحريق إلى مسافة آمنة مناسبة؛جيم( إجال 

d)   االتصال فوًرا بفرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ المناسبة وطلب مساعدتها، )ألن عامل الوقت قد يلعب دوًرا الحقًا إذا فشلت اإلجراءات
 األولية في مكافحة الحرائق(؛ و 

e)  األفراد الحتمال القيام بإجالء واسع النطاق إذا فشلت اإلجراءات الفوريّة في مكافحة الحرائق أو السيطرة عليها.  إعداد 

ريّة إذا فشلت اإلجراءات الفوريّة في السيطرة على الحرائق وبدأت النيران باالنتشار نحو الذخيرة والمتفجرات، ينبغي اتخاذ اإلجراءات الفو
 التالية: 

a) جالء جميع األفراد إلى مسافة آمنة مناسبة تتوافق مع مسافة العزل الخاصة بموقع االنفجار المحتمل الذي يتعّرض للحريق؛ألف( يجب إ 

b) باء( يجب مناداة أفراد الوحدة للتأكد من سالمتهم وسالمة الزّوار؛ 

c) الفوريّة في مكافحة الحرائق قد فشلت وأّن  يجب إبالغ فرق إطفاء الحرائق واإلنقاذ )وهي في طريقها إذا دعت الحاجة( أّن اإلجراءات
 النيران تنتشر في اتجاه الذخيرة والمتفجرات؛

d)  .دال( يجب المبادرة إلى التطبيق الكامل لخطة السالمة من الحرائق 

 ( 1)المستوى إحاطة كبير موظفي اإلطفاء  11.2

بطلب كل المعلومات الُمتاحة التي تسمح له وضع خطة عمل تبلور الطريقة األمثل للتعامل مع الحادث ولنشر   11سيقوم كبير موظفي اإلطفاء 
 باإلضافة إلى تزويد كبير موظفي اإلطفاء بخطة الموقع وتصميمات المباني، ينبغي تقديم المعلومات التالية على األقل: معدات مكافحة الحرائق.

a) فراد الذين لم تشملهم عمليّة المناداة؛ ألف( آخر موقع معروف لكل األ 

b) باء( شُعب الخطر ونوع وكمية الذخيرة والمتفجرات الموجودة في موقع االنفجار المحتمل الذي يتعّرض للحريق؛ 

c)  جيم( احتمال وجود أي شيء قد يشكّل خطراً محّدداً )اليورانيوم المنّضب على سبيل المثال(؛ 

d) لمسافات الفاصلة القائمة للموقع؛دال( المسافات اآلمنة من الكمية وا 

e) هاء( موقع مصادر مياه الطوارئ؛  

f) واو( معلومات من مصادر القياس البُعادي )مثل مؤشرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة(؛ و 

g)  .أيّة معلومات أخرى يقّدمها الشهود العيان 

 

 

 واإلنقاذ المحلية. قد يكون كبير موظفي اإلطفاء عضًوا من الوحدة تلقّى تدريبًا خاًصا أو، في الكثير من األحيان، ضابطًا كبيًرا في فرقة إطفاء الحرائق  11
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 ( 2)المستوى الحرائق الكبرى  11.3

 1-5مل بتوجيهات وتعليمات كبير موظفي اإلطفاء المستندة إلى المبادئ المذكورة في الفقرات  ينبغي مكافحة الحرائق الكبرى مع االلتزام الكا
كما يقوم أحد كبار الضباط   على أفراد الوحدة اتّباع جميع تعليمات كبير موظفي اإلطفاء الذي يقوم بإدارة جميع أعمال مكافحة الحرائق. .2-5و

 اطر القائمة من المتفجرات. المدّربين والمؤهّلين بإحاطته علماً بالمخ
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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)  ؛ 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

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

c)   التوجيهي المبدأ  الفاصلةIATG 02.20راجع  والمسافات  الكمية  من  اآلمنة  المسافات  نزع  .،  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب 
 .2020السالح.

 12( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ع.ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراج
 ./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  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
اإللكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. والمن والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على  ظمات يجب 
   المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 13يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، اإلصدار "ب"، النسخة
  ؛ و2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

b)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020وفمبر ن

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    14الُمستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . مكت )يحتفظ  السالح  نزع  لشؤون  المتحدة  األمم  المبادئ UNODAب  من  إصدار/نسخة  ألحدث  بسجل   )
اإللكتروني: الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكن  الذخيرة  بشأن  التقنية   التوجيهية 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. اله على  والمنظمات يجب  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  يئات 
 المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 
 
 
 

 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  13

 حيث تسمح حقوق الطبع.  14
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 المرفق ج  
 )المعياريّة( 

 ( 1)المستوى إشارات الحرائق  

 منشآت المتفجرات: ينبغي استخدام إشارات شُعب الخطر وإشارات الحرائق اإلضافية التالية داخل 
 

 الرسم التخطيطي  الوصف بيان الخطر

 إشارات فئة المخاطر 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1

 

ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون  1.2
 أن تحمل خطر االنفجار الشامل. 

 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.3

 

 ذخيرة ال تحمل خطراً كبيراً. 1.4

 

 سلع قليلة الحساسية للغاية وال تحمل خطر االنفجار الشامل.  1.5

 

 مواد شديدة الحساسية من شأنها أن تحمل خطر االنفجار الشامل.  1.6

 

 

 

 

 
 

 اإلضافيّة إشارات الحرائق 

 حماية الجهاز التنفسي مطلوبة عبر استخدام أجهزة التنفّس الذاتيّة االحتواء. ال ينطبق 
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 الرسم التخطيطي  الوصف بيان الخطر

 مالبس الوقاية الشخصية مطلوبة.  ال ينطبق 

 

 خطر اإلشعاعات. ال ينطبق 

 

 يُمنع استخدام المياه.  ال ينطبق 

 
 

 الفتات مكافحة الحرائق  :1جدول ج.
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 التعديالت سجل 

 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.
 والكفاءة أو ألغراض تحريرية. سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية 

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تُطَرح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدَمج  ومع اكتمال  كما 
        سجيل التعديالت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى.بعد ذلك سيبدأ ت 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
 disarmament/ammunitionwww.un.org/ 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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