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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 
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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

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 والمتقدمةتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ ال بإدارة الذخيرة. 

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

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

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )
  جيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التو

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 

ي أال تكون هناك حاجة إليها أبداً، بينما تشير فترات اإلنتاج  واألمل ف  تعد الذخيرة سلعة مكلفة يمكن النظر إليها على أنها وثيقة "تأمين" للبلد.
ويؤدي كل ذلك إلى تكلفة تعني أن نظم إدارة  الطويلة والتزامات األمن الوطني إلى ضرورة شراء الذخيرة سلفاً لكي تكون متوفرة عند طلبها.

لدعم سالمة المتفجرات لكن ينبغي أيضاً أن يتم تصميمها بصورة تضمن  المخازن ينبغي أال تكتفي بالقدرة على تفسير الذخيرة بتفصيل كبير  
 الحصول من الذخيرة على أفضل "قيمة مقابل المال". 

قد  قد تتدهور الذخيرة والمتفجرات بصورة أسرع أو تتلف ما لم يتم تخزينها ومناولتها ونقلها بشكل صحيح، بإضافة إلى التأثير الناشئ أنها  
ومن الهام للغاية إجراء تقييم دقيق لدورة حياة   تم تصميمها وقد تصبح خطرة في التخزين والمناولة والنقل واالستخدام.  تتعطل عن العمل كما

 الذخيرة من حيث السالمة واألداء والتكلفة.

لذخيرة الصالحة للعمل واآلمنة تعد فعالية إدارة المخازن أحد المكونات الهامة لتحقيق "واجب العناية" أية هيئة وطنية المنوط بها لضمان صرف ا
كما أن هناك "واجب العناية" الخاص بحماية المدنيين في المناطق المحلية المحيطة   فقط إلى الوكاالت األمنية بغرض التدريب واالستخدام العملي.

 ن.بمناطق تخزين المتفجرات بتخصيص مسافات مناسبة على أساس الوزن الدقيقة للمتفجرات الصافية في المخزو

 إن القدرة على الكشف السريع عن الخطأ في الحسابات غير المقصود أو الفقد أو السرقة أو تحويل المسار من المخزون االحتياطي الوطني هو
 ونظم حصر المخزونات غير الفعالة تزيد بصورة كبيرة من مخاطر االنتشار.  أيضا أحد التدبير الرقابية الرئيسية لإلدارة الفعالة للمخزون.
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 إدارة المخزون 

 النطاق  1

فعالية يقدم هذا المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر مفهوم إدارة المخازن وتوضح العمليات المتضمنة التي ستساهم في السالمة واألمان وال
 الشاملة لنظام إدارة الذخيرة التقليدية. والكفاءة 

 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
مؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها أما المراجع غير ال بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال تسري إال النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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.

 عريفاتالمصطلحات والت  3

الواردة في المبدأ التوجيهي الدولي ا لتقني  ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً 
 .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات الواردة فيها 01.40للذخائر 

تشغيل مرتبطة بها مُصْممة لتسجيل الذخيرة في المنظمات ومخازن االحتياطي،    أنظمة إدارة معلومات وإجراءاتيشير تعبير "محاسبة" إلى  
 .ومراقبتها بشكل عددي، والتحقق منها، وصرفها وتسلمها

 
عة من مكونين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد المكونات هو المكون الحاكم األساسي(،  يشير تعبير "دفعة" إلى   كمية منفصلة من الذخيرة الُمجّمْ

 ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية.  .سة بقدر اإلمكان، ويُنتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداًء موحداً ومتجان
 

 .مصطلح يُستخدم لتحديد حصة أو دفعة معينة للذخيرةيشير مصطلح "الهوية الرئيسية للدفعة" إلى 
 

إلى   المخازن"  "إدارة  تعبير  أساليب  يشير  االحتياطي، وتوفر  المخزون  االحتياطي، وحالة  المخزون  متطلبات  تُحِدد  التي  والعمليات  األنظمة 
 .التموين وتُبلغ عن الوضع الفعلي والمتوقع للمخازن

 
المتجانسة قدر اإلمكان، والتي تحت ظروف مماثلة، قد يُنتظر أن تعطي  كمية ُمقّدرة مسبقاً من الذخيرة أو المكونات  يشير تعبير "الحصة" إلى  

 تُصنع الحصة عادة من نفس المواد األولية، وباستخدام نفس تقنية اإلنتاج، وفي نفس دورة اإلنتاج. .أداًء موحداً 
 

 .مدخل لنظم تحسين الحياة المفيدة للذخيرةيشير تعبير "تقدير دورة حياة الذخيرة" إلى 
 

نهج متكامل للعملية والتخطيط وأنشطة حساب التكلفة على مدى العمر التشغيلي الكامل لنوع  مصطلح "اإلدارة طوال مدة الخدمة" إلى    يشير
 معين من الذخيرة.

 
عن األحكام وفقًا  "يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام

 الستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  أال"( إمكانية أو إجراء معين مستنكّْ

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

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

 الهدف من نظام إدارة المخازن 4

 يتمثل الهدف من نظام إدارة المخازن في ضمان:
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a) فراد أثناء االستخدام أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص من الذخيرة التقليدية؛ألف( سالمة األ 

b) باء( االستخدام المتكافئ لمخزون الذخيرة التقليدية، والذي يمثل أحد األصول الوطنية المكلفة؛  

c) جيم( االكتشاف في الوقت المناسب والموثوق فيه للخسائر أو التغييرات؛ و 

d)   )الصرف واالستخدام المحكوم للذخيرة التقليدية المحددة أو النوعية. دال 

 )المستوى الثاني( وظائف إدارة المخازن  5

 ينبغي أن يحتوي نظام إدارة المخازن الفعال على العمليات واإلجراءات التي تغطي األنشطة التالية: 

a) 3لمستقبل؛ ألف( تقدير مستويات مخزونات الذخيرة ومتطلبات الشراء والتموين في ا 

b)   بالترتيب العددي لمستويات المخزون حسب نوع الذخيرة و/أو رقم الحصة و/أو رقم الدفعة وحسب الموقع باء( التسجيل والمراقبة 
 المحدد )حصر الذخيرة(؛ 

c)  جيم( مراقبة مقدار مساحة التخزين المادية المتاحة لتخزين الذخيرة بطريقة آمنة؛ 

d) 45سب نوع كل ذخيرة و/أو رقم الحصة و/أو رقم الدفعة )حالة الذخيرة(؛دال( مراقبة حالة مخزون الذخيرة ح  

e) هاء( مشتريات وتموين الذخيرة؛ 

f)  زاي( السماح بتدوير الذخيرة، مما يعني أنه يمكن استخدام المخزون األقدم والتشغيلي السابق في التدريب قبل انتهاء الصالحية أو
 ا غير مناسبة أو غير آمنة لالستخدام؛التدهور بسبب العوامل البيئية التي تجعله

g) واو( تحديد وتسجيل التكاليف المالية لمخزون الذخيرة وصيانتها؛ 

h) حاء( السماح بحساب كميات المواد المتفجرة الصافية لضمان االلتزام بحدود ترخيص المتفجرات والمسافات الكمية المرتبطة؛ و 

i)  وافق. طاء( التأكد من االلتزام بقواعد خلط مجموعات الت 

 )المستوى الثاني والمستوى الثالث( إدارة دورة الحياة كاملة  6

 مقدمة  6.1

ب أن يجب إدارة الذخائر، نظًرا لألخطار التي تنطوي عليها وارتفاع تكلفتها وقدرتها على حسم المعارك وتعقيدها الفني، بكفاءة وفعالية، ويج
عملية إدارة المخازن ألن ذلك النظام يعزز سالمة المتفجرات ويزيد من دورة الحياة  ( جزًءا من  TLMيشكل نظام إدارة دورة الحياة كاملة )

وهذه فلسفة تجمع بين السلوك والعمليات واألدوار الوظيفية   المفيدة للذخيرة، ومن ثم يؤدي إلى أحسن مردود من االستثمار المالي الملحوظ.
  توفر منهجية آمنة ومأمونة وفعالة إلدارة مخزون الذخيرة التقليدية. وخطوط تمكين القدرات باإلضافة إلى الخبرة الفنية التي

 )المستوى الثاني والمستوى الثالث( تقدير دورة حياة الذخيرة  6.2

المفيدة  (، وهو عبارة عن مدخل لنظم تحسين دورة الحياة MLAمن بين المكونات الجوهرية إلدارة دورة الحياة كاملة تقدير دورة حياة الذخيرة )
يتطلب تقدير دورة حياة الذخيرة تقدير كيفية تأثير دورة حياة الذخيرة والعوامل البيئية )بسبب ظروف التخزين( على عملية تقدير دورة  للذخيرة.

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20ويغطي هذا الموضوع المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  حياة الذخيرة.

ة دورة الحياة كاملة فقط إلى تحسين سالمة المتفجرات بل يمكن أيضاً أن ينتج عنها وفورات كبيرة في التكلفة، والتي تتراكم بصورة  ال تؤدي إدار
لتالي ويرجع ذلك إلى أن البيانات الفنية الكافية تكون متوفرة عندئذ للتمديد اآلمن لعمر الخدمة، وبا طبيعية قرب نهاية دورة الحياة المفيدة للذخيرة.

ولكن لتحقيق ذلك، يلزم إجراء قدر من االستثمار في قدرة الفحص الفني الفعالة وأنظمة   يؤخر التاريخ الذي يتعين فيه الحصول على ذخائر بديلة.
 إدارة المخزون في المراحل المبكرة.

 

 لسياسة والنصح". "صياغة ا 01.30انظر أيضاً المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 3

المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   ينبغي تنفيذ ذلك باستخدام نظام المراقبة والتفتيش المادي والتحليل الكيميائي واختبار الصمود العملي. 4 لمزيد من التفاصيل، انظر أيضاً 
 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.10

  على توضيح لنظم التحصيص وتصنيف الدفعات. "التحصيص وتصنيف الدفعات" 03.20ائر  يحتوي المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخ5



IATG 03.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
3 

اصر الذخيرة عبر دورة حياتها، وفهم الطريقة إذا تمكنت إحدى مؤسسات إدارة المخزون من الثقة في معرفة الظروف الفعلية التي واجهتها عن
التي من خاللها تحللت في ظل تلك الظروف، يمكن حينئذ زيادة دورة الحياة العملية لعنصر ذخيرة ُمعين، عند االقتضاء، دون التأثير على  

لذخيرة )أي حماية الذخيرة من األحوال  ويمكن للقرارات التي يتم اتخاذها بشأن ظروف التخزين خالل النشر العملي قصير األجل ل سالمتها.
 شديدة الحرارة والبرودة( أن يكون لها تأثير رئيسي على زيادة دورة الحياة العملية للذخيرة. 

 متطلبات وتقنيات تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.1

خدامها عبر دورة حياة الذخيرة لتحسين  يتكون تقدير دورة حياة الذخيرة من مجموعة متنوعة من المتطلبات والتقنيات المعرفية، التي يمكن است
 وتتضمن: دورة الحياة المفيدة للذخيرة.

a) ألف( نظم تجميع وتحليل البيانات تتسم بالفعالية والكفاءة بالنسبة للمعلومات التقنية الخاصة بالذخيرة؛ 

b)  باء( حماية فعالة للذخيرة من األحوال الجوية شديدة الحرارة والبرودة والرطوبة؛ 

c) بالتفصيل في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    جيم( نظام   07.20المراقبة واإلثبات أثناء الخدمة، على النحو الُموضح 
 الخاص بالمراقبة واإلثبات أثناء الخدمة؛ و 

d)  .دال( المعرفة التقنية بتقادم الذخيرة وتسبب ذلك في فشلها 

 ()المستوى الثانيمتطلبات تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.2

 للحصول على أكبر فائدة من تقدير دورة حياة الذخيرة يجب توافر المتطلبات التالية:

a)   ألف( يجب عدم التخلص من الذخيرة قبل انتهاء دورة حياتها عند ضرورة االحتفاظ بإمكانية عملياتية مخططة )يجب عدم استخدام هذا
 المتطلب كمبرر لالحتفاظ بمخزونات زائدة(؛

b) ستبدال الذخيرة بحيث يتزامن وصولها إلى منطقة تخزين الذخيرة مع موعد استهالك دورة حياة الذخيرة القائمة  باء( يجب التخطيط ال
 بالكامل )ضمان مراعاة هوامش السالمة المناسبة(؛ و 

c)  جراء الفحص جيم( يجب إعادة المخزونات الزائدة وغير المستخدمة التي تم نشرها بصورة عملياتية إلى التخزين بالمستودعات )بعد إ
 التقني المناسب( بدالً من شراء مخزونات جديدة.

 منافع تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.3

ودة  على الرغم من أن استخدام تقدير دورة حياة الذخيرة قد ال يؤدي إلى منفعة مالية مباشرة من حيث تكاليف دورة الحياة لكل الذخيرة الموج
 ستقدم منافع أخرى على نفس قدر األهمية:حالياً في مخزونات الدول الحالية، 

a) ألف( زيادة السالمة في التخزين والمناولة والنقل واالستخدام من خالل فهم أفضل ألنماط الفشل؛ 

b) باء( ثبات أداء الذخيرة أثناء العمليات؛ 

c) جيم( تزايد الموثوقية في الذخيرة أثناء العمليات؛ 

d) ية من خالل تعقب الثروة بصورة أفضل؛دال( انخفاض في المتطلبات اللوجستية واإلدار 

e) هاء( تحسن في نظام المراقبة التقنية عن طريق تطبيق البيانات البيئية على متطلبات المراقبة ذات األهداف األفضل؛ 

f)  واو( تخطيط دورة حياة الذخيرة بصورة أكثر دقة؛ و 

g) فجرات" على كافة المستويات.زاء( تحسن في السلوك في العناية بالذخيرة وتطوير "أخالقيات سالمة المت 

إذا لم تكن  بالنسبة لثروة الذخيرة الموجودة بالفعل يجب استخدام تقدير دورة حياة مخزون الذخيرة للتحديد المبدئي للسالمة الحالية لتلك الذخيرة 
( التخلص أو  2( تحديد دورة الحياة العملية واستمرار تقدير دورة حياة الذخيرة؛ أو  1ويجب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن:  معروفة بصورة دقيقة.

في العديد من الحاالت قد يكون التخلص أو إزالة الصبغة العسكرية الخيار الوحيد حيث أنه لن تكون هناك   إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة.
ذخيرة، حتى لو كانت تلك اإلمكانية التقنية موجودة بالفعل لدى إحدى مؤسسة إدارة مخزونات  فعالية كلفة في إخضاع الذخيرة لتقدير دورة حياة ال 

 الذخيرة. 
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 )المستوى الثاني( ( AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) .6.2.4

(  AMPS)  تتمثل إحدى وسائل ضمان الحصول على "قيمة مقابل المال"، باإلضافة إلى دعم السالمة، في وضع بيانات سياسة إدارة الذخيرة
ويجوز استخدام بيان سياسات إدارة الذخيرة لتحديد سياسة إلدارة عنصر من عناصر الذخيرة أو المتفجرات طوال   لكل نوع محدد من الذخيرة.6

ا يشكل  وهذ  مدة صالحيته للخدمة، وينبغي أن يدرج معلومات الدعم لمساعدة الموظفين في الصيانة والتخلص النهائي من الذخيرة أو المتفجرات.
 جزءا من عملية إدارة المخازن. 

 يحتوي المرفق ج على محتويات بيانات سياسة إدارة الذخيرة. 

 )المستوى الثالث( تحسين دورة الحياة العملية للذخيرة  6.3

 المنافع .6.3.1

إلجراءات بصورة مثالية  ويجب اتخاذ هذه ا سيساعد تقدير دورة حياة الذخيرة في تحديد الخيارات الخاصة بتحسين دورة حياة الذخيرة العملية.
قبل إدخال نوع معين من الذخيرة في الخدمة، لكن في العديد من الحاالت هناك بالفعل مخزونات كبيرة من الذخيرة التي يمكن أن تستدعي  

   الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تحسين عمرها.

 دورة حياة الذخيرة أثناء تخزينها في المستودعات، أو نشرها عملياتيًا.إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة بحيث تحافظ على  7يجب تصميم 
 تتضمن منافع إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة ما يلي: 

a)  ألف( يمكن زيادة دورة حياة الذخيرة ألطول من الدورة الممكنة في حالة عدم اتخاذ إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة؛ 

b)  إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة قبل إدخال أحد أنواع الذخيرة إلى الخدمة يمكن حينئذ أن تبلغ زيادة دورة حياة  باء( إذا تم تخطيط
 الذخيرة في الخدمة قدراً بالغاً؛ 

c)  جيم( يمكن أن يؤدي إدخال إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة، حتى في مرحلة منتصف دورة حياة الذخيرة، لذخيرة مستخدمة بالفعل
 لى زيادة دورة حياة الذخيرة؛إ

d)  دال( يمكن أن يؤدي إدخال اإلجراءات المناسبة لتحسين دورة حياة الذخيرة إلى تقليل التكاليف الكلية لدورة حياة الذخيرة، )انظر البند  
 (؛ و 20-1

e) لكاملة لحياة الذخيرة. هاء( سيؤدي إدخال اإلجراءات المناسبة لتحسين دورة حياة الذخيرة إلى تحسين الثقة في توقع الدورة ا 

 الخيارات .6.3.2

ع يمكن تطبيق خيار إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة بشكل فردي أو كجزء من سياسة شاملة مصممة لتقليل تأثيرات التقادم للبيئة على أنوا
  هذه اإلجراءات. 1ويوضح الجدول  ذخيرة معينة.

إجراء التحسين النوعي لدورة  
 الحياة العملية

 ن المحدد لدورة الحياة العمليةإجراء التحسي
 التفسير

(عالية الجودة تتسم  ESHاستخدم مستودعات متفجرات ) ▪ التخزين المحكوم 
 بفعالية مراقبة الحرارة والرطوبة. 

تتحلل المتفجرات عند ارتفاع درجات الحرارة   ▪
ويمكن لظروف التخزين المحكوم أن تراعي   والرطوبة.

  التحلل.بداية ومراقبة ونسبة 
استخدم عملية تضم مخزنين، حيث يتم استخدام قدر   ▪

صغير من حصة أو دفعة معينة من الذخيرة للتدريب أو  
للعمليات، مع بقاء المخزون الرئيسي في ظروف تخزين  

  خاضعة للرقابة.

 استخدم تغليف للذخيرة من النوعية عالية الجودة.  ▪

الحرارة والرطوبة الخاصة  تتم المحافظة على سجالت   ▪ التسجيل 
بأحد مستودعات المتفجرات )بشكل مثالي عن طريق  

 مسجل بيانات(. 

للحصول على أكبر قدر من الفعالية، يتطلب تقدير دورة   ▪
حياة الذخيرة رؤية تامة للظروف البيئية التي تم إخضاع 

  الذخيرة لها.

يتم تسجيل التعرض للظروف البيئية خارج التخزين   ▪
 روف األرصاد الجوية وفترة التعرض(. المحكوم. )ظ

التعرض لظروف النقل واالستخدام التشغيلي، )أي الوقت   ▪
  الذي تستغرقه القذيفة لالهتزاز على المركبة المدرعة(.

 

ويستخدم تعبير بيانات سياسة إدارة الذخيرة في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر حيث يوضح أنه   (.TLMPتعرف هذه أحياناً أيضاً باسم خطط إدارة دورة الحياة كاملة )6
 الذخيرة، نظراً الحتمال وجود خطط إدارة دورة الحياة كاملة لسلع أخرى. يشير بصورة محددة إلى 

 يعرف أحياناً باسم "التحسين".  7
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إجراء التحسين النوعي لدورة  
 الحياة العملية

 ن المحدد لدورة الحياة العمليةإجراء التحسي
 التفسير

استخدام مسجل عددي أوتوماتي إلكتروني لتسجيل أحوال  ▪ تسجيل البيانات
 الحرارة والرطوبة في كل مستودع متفجرات. 

التمكن من تسجيل الظروف البيئية بدقة، حينئذ  إذا تم  ▪
 يمكن تقدير نسبة استهالك دورة الحياة العملية. 

يمكن أن تؤدي المعرفة بالظروف الفعلية مقارنة بنتائج   ▪ لوغارتيم التبويب التاريخي
المراقبة التقنية واختبار الصمود العملي إلى السماح 

ينة من  بصياغة لوغاريتمات تبويب تاريخي ألنواع مع
 الذخيرة. 

يتطلب ذلك فهماً قابالً للقياس لعالقة السبب والتأثير بين   ▪
 البيئة والفشل في تحديد دورة الحياة. 

 
 إجراءات تحسين دورة الحياة العملية للذخيرة  :1جدول 

 
 

التكاليف لدرجة ما على نوع وكمية الذخيرة ربما ال تصير فعالية إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة قابلة للقياس بشكل فوري، وستتوقف منفعة  
ومع ذلك، يجب أن يكون التخزين في ظل ظروف خاضعة للرقابة لتلك األنواع من الذخيرة األكثر عرضة للتأثر   الخاضعة لتلك التحسينات.

 بالعوامل البيئية )أي الدافع ومحركات الصواريخ والمركبات المتفجرة( خياراً فعاالً.

الذخيرة في بناء نماذج لسمات تقادم المتفجرات المستخدمة في الخدمة، التي يمكن،  يجب أن يتمثل أح د أهداف إجراءات تحسين دورة حياة 
ربما ال تكون المنافع الفورية قابلة للقياس بسهولة، لكنها يجب أن تصبح قابلة للقياس   استخدامها في عمليات مستقبلية لتقدير دورة حياة الذخيرة.

عاماً، يجب اعتبار استخدام عملية تقدير دورة   20وحيث أن أغلب الحياة الفعالة للكثير من الذخائر تتجاوز   ى المدى األطول.بشكل أكبر عل
 حياة الذخيرة استثماراً على المدى الطويل. 

 )المستوى األول( 8أنواع مخزونات الذخيرة  7

مخزون الذخيرة بصورة واضحة وتوافر المعلومات التقنية التفصيلية حول كمية يجب في النظام الفعال إلدارة المخازن أن يضمن تحديد نوع  
 وموقع وحالة الذخيرة )حسب النوع المحدد(. 

قد تكون هناك مجموعة من مخزونات الذخيرة والمتفجرات المنفصلة في إحدى البالد تخضع لرقابة مؤسسات مختلفة، )مثل الشرطة، الجيش 
يجب أن تحتوي كل من هذه المخزونات المؤسساتية على واحد  لسواحل، الشركات القابضة إلنتاج الذخيرة، الخ(.)الفعلي واالحتياطي(، خفر ا

  أو أكثر من األجزاء النوعية التالية:

 تعليق النوع

والجيش   ▪ الذخيرة والمتفجرات العملية للشرطة  الروتينية  العمليات  إلسناد  الالزمة  والمتفجرات  األمنية  الذخيرة  واألجهزة 
 األخرى على مدى فترة زمنية متفق عليها. 

أثناء   ▪ الذخيرة والمتفجرات االحتياطية للحرب األخرى  األمنية  والوكاالت  والشرطة  لدعم عمليات الجيش  الالزمة  والمتفجرات  الذخيرة 
 صراع خارجي أو حرب عامة على مدار فترة زمنية متفق عليها. 

 يوم غالباً في معدالت االستهالك المكثف لتشير إلى الفترة الزمنية.  30يتم استخدام فترة  ▪

األمنية   ▪ الذخيرة والمتفجرات التدريبية واألجهزة  والجيش  للشرطة  الروتيني  التدريب  إلسناد  الالزمة  والمتفجرات  الذخيرة 
 . وسيتم ذلك عادة بنسبة متفق عليها من حصص احتياطي الحرب األخرى.

 % غير مناسبة، استناداً إلى األنشطة التدريبية والتتابع. 15ال تعتبر نسبة  ▪

ال يحتفظ بهذا النوع من الذخيرة عادة إال تلك الدول التي تتمتع بإمكانيات في مجاالت البحث   ▪ الذخيرة والمتفجرات التجريبية
 والتنمية واإلنتاج.

 إدراجها للدقة الفكرية. سوف تكون هذه األرصدة دنيا، ولكن يجب   ▪

 وقد تشكل أيًضا مخاطر ُمحددة تقتضي تخزينًا ومحاسبة منفصلة لها  ▪

 ال يحتفظ بهذا النوع من الذخيرة عادة إال تلك الدول التي تتمتع بإمكانيات في مجال اإلنتاج.  ▪ ذخيرة اإلنتاج

يمكن أن تكون   الشركة المصنعة.الذخيرة والمتفجرات التي تم إنتاجها وتنتظر البيع تحت سيطرة   ▪
لعدم إمكانية   متاحة للجيش أثناء الحرب العامة دون أن تشكل جزًء من احتياطي الحرب نظراً 

 ضمان توافرها.

الذخيرة والمتفجرات التي تم تحديدها على أنها غير صالحة لالستخدام وغير مستقرة أو فائضة   ▪ الذخيرة والمتفجرات التي تنتظر التخلص منها 
 ن المتطلبات. ع

 
 األنواع النوعية لمخزون الذخيرة  :2جدول 

 
 

 

 ومكررة هنا للمالئمة.  "صياغة السياسة والنصح" 01.30متضمنة أيضاً في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   8
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ويجب تحديد إدارة مخزون ذخيرة األسلحة الصغيرة  ينبغي اإلشارة إلى إجمالي جميع هذه األجزاء العامة باسم "المخزون االحتياطي الوطني".
الصغيرة   لتحديد األسلحة  الدولي  للمعيار  التجزئة وفقاً  تجار  أو  المدنيين  لنظام    03.30في حيازة  المدنيين  استخدام  الوطنية عبر  الضوابط 

SALW  .وليس وفقاً لهذه الوحدة 

 )المستوى الثاني(متطلبات نظام إدارة الذخيرة  8

 يتوقف نظام إدارة مخزونات الذخيرة على الهيكل المؤسساتي والمتطلبات اإلدارية والمسؤوليات التشغيلية للقوات األمنية في أية دولة.يجب أن  
ويجب أن يتكون نظام  وبغض النظر عن حقوق الدول في المحافظة على هياكلها المؤسساتية، سيوجد بها تسلسل واضح للسلطات والمسؤوليات.

  .3نات الذخيرة من المؤسسات الموضحة في الجدول إدارة مخزو

 مالحظات  المؤسسات 

عادة على مستوى وزارة الدفاع/الداخلية أو األعمال )الجيش، البحرية، القوات الجوية،   ▪ قسم إدارة الذخيرة
 الشرطة، الخ(. 

 تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ وحدات تخزين الذخيرة

 لتخزين الذخيرة. عادة المستودعات الرئيسية  ▪

تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة وتحتل موقعاً مشتركاً مع المستودعات الرئيسية لتخزين   ▪ وحدات الفحص التقني للذخيرة 
  الذخيرة.

 تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ وحدة التدريب على الذخيرة

 يجب أن تحتل موقعاً مشتركاً مع أحد مستودعات الذخيرة الرئيسية.  ▪

 تخضع، وترفع تقاريرها مباشرة إلى، مؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ التفتيش على الذخيرةإدارة 

 مستقلة عن وحدات الذخيرة األخرى.  ▪

وحدات   ▪ داخل  الذخيرة  وحالة  سالمة  لضمان  للذخيرة  تقني  عمل  طاقم  من  تتكون 
 المستخدمين. 

 التشغيلية. تندرج وحدات المستخدمين تحت تسلسل السلطات  ▪ وحدات المستخدمين 

 مكونات نظام إدارة الذخيرة  :3جدول 
 
 
 

 )المستوى الثاني( مسؤوليات مؤسسة إدارة الذخيرة  9

 المسؤولية عن:  9يتضمن دور مؤسسة إدارة الذخيرة التقليدية

a) ألف( وضع سياسة بشأن كفاءة وفعالية تخزين وحصر الذخيرة؛ 

b)  الذخيرة الرئيسية( والمحافظة على قدرتها العملية؛إنشاء وحدات تخزين وحصر فعالة )عادة مستودعات 

c) جيم( وضع سياسة بشأن الفحص التقني للذخيرة عند دخولها الحيز العملي؛ 

d) دال( إنشاء وحدات تفتيش تقني على الذخيرة فعالة، والمحافظة على قدرتها العملية؛ 

e)  قدرتها العملية؛هاء( إنشاء وحدة تدريب على الذخيرة فعالة والمحافظة على 

f)  واو( إنشاء إدارة تفتيش على الذخيرة فعالة والمحافظة على قدرتها العملية؛ 

g)  التنسيق مع الشركات المصنعة في عملية توزيع ونشر أرقام الدفعات والحصص ألنواع ذخيرة معينة، )انظر المبدأ التوجيهي الدولي
 (؛"التحصيص وتصنيف الدفعات"  03.20التقني للذخائر 

h) )وضع نظام ألنواع الرموز الوصفية لثروة الذخيرة، أو نظام مشابه، وبعد ذلك توزيع ونشر الرموز الوصفية الفريدة لثروة الذخيرة   حاء
 (؛ 17)انظر البند 

i) ( وضع بيانات سياسة إدارة الذخيرة )طاءAMPSأو ما يعادلها والمحافظة عليها؛ ) 

j) يات فحص مخزون الذخيرة؛ ياء( المحافظة على استعراض شامل لتتابع ودقة عمل 

k) ( وضع وتنفيذ نظام تراخيص حدود المتفجراتELL ( لمرافق تخزين ومعالجة الذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ((؛ESA"ترخيص مناطق تخزين المتفجرات" ) 02.30

 

 التقنية الوطنية. التي يمكن أيضاً أن تتصرف بوصفها الهيئة 9
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l) زون ووحدات المستخدمين؛الم( وضع ونشر نظام خاص بصرف واستالم الذخيرة بين المنتجين ووحدات حفظ المخ 

m)   )الذخيرة حسابات  ودقة  المخزون  )سالمة  التخزين  ووحدات  الذخيرة  لحصر  الخارجية  المراجعات  إلجراء  داخلية  إمكانية  وضع 
 والمحافظة على هذه اإلمكانية؛

n) نون( المحافظة على استعراض شامل لمعدالت استخدام مخزون الذخيرة التقليدية؛ 

o)   استعراض شامل للحالة التقنية لمخزون الذخيرة التقليدية وضمان إجراء عمليات الفحص أو الصيانة العالجية أو التعديل  المحافظة على
 المناسبة لضمان سالمة مخزون الذخيرة؛

p)   (  تبار الصمود""المراقبة واخ  07.10وضع نظام للمراقبة واختبار الصمود العملي للذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 والمحافظة على هذا النظام؛

q)  (؛ و 1-20شراء ذخيرة جديدة و/أو بديلة، متى كان ذلك مالئماً، لضمان إمكانية تلبية االحتياجات التشغيلية )انظر البند 

r)  .جيم( المحافظة على استعراض شامل للتطورات التقنية في المجال األوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية 

 )المستوى األول( ؤوليات وحدات تخزين الذخيرة مس 10

 تتحمل وحدات تخزين الذخيرة، )مستودعات الذخيرة الرئيسية عادة(، التي يجب أن تتبع مؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) ألف( التنفيذ الفعال لنظام حصر الذخيرة؛ 

b) باء( ضمان أمن مخزونات الذخيرة؛ 

c) رة حسب النوع المحدد، الكمية، رقم الحصة و/أو الدفعة، والموقع المحدد لمخزون الذخيرة في كافة  جيم( التلقين الدقيق بشأن الذخي
 سنوات بعدها *  10يجب االحتفاظ بالسجالت لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة   األوقات.

d)   أعوام   10يجب االحتفاظ بالسجالت لمدة   10الدفعة.وضع نظام وإمكانية لفحص مخزون الذخيرة حسب النوع المحدد، رقم الحصة و/أو
 على األقل؛

e) .يجب االحتفاظ  هاء( التنفيذ الدقيق للنظام الخاص بصرف واستالم الذخيرة بين المنتجين ووحدات حفظ المخزون ووحدات المستخدمين
  سنوات بعدها. 10بالسجالت لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة 

f) ة وصل بين وحدات الفحص التقني للذخيرة لضمان كفاءة عمليات الفحص واإلصالح والصيانة والتعديل للذخيرة  واو( العمل كحلق
 العملية؛ و

g)  سنوات بعدها. 10المحافظة على سجالت دقيقة خاصة بالحالة التقنية للذخيرة الُمخزنة لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة  

 )المستوى الثاني(لذخيرة مسؤوليات وحدة الفحص التقني ل 11

  تتحمل وحدات الفحص التقني للذخيرة )التي تحتل عادة موقعاً مشتركاً مع المستودعات الرئيسية لتخزين وحصر الذخيرة(، التي يجب أن تخضع 
 لمؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) رة بصورة آمنة وفعالة عند التوجيه بذلك من قبل مؤسسة  الفحص )المادي( أو اإلصالح أو إعادة التعبئة أو الصيانة أو التعديل للذخي
 سنوات بعدها.  10)يجب االحتفاظ بالسجالت لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة   إدارة الذخيرة.

b) العمل في حدودها  للذخيرة  الباليستي  األداء  أن  وفعالة لضمان  آمنة  للمتفجرات والدوافع بصورة  كيميائي  تحليل  إجراء  أو  باء(  ياتية 
)يمكن إجراء هذه المهمة بشكل بديل عن طريق أحد معامل المتفجرات   التدريبية، ولضمان استقرارها الكيميائي في حالة التخزين.

 المناسبة(؛

c) ئر تنفيذ المراقبة والصمود العملي للذخيرة وفق التوجيهات من قبل مؤسسة إدارة الذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخا
 (؛ و "المراقبة واختبار الصمود"  07.20

d) .دال( العمل كحلقة وصل مع وحدات تخزين الذخيرة لضمان كفاءة عمليات نقل المخزون 

 

وبالنسبة للمخزونات الكبيرة يمكن أن يستلزم األمر إجراء   يجب تحديد تتابع عمليات فحص الذخيرة من قبل مؤسسة إدارة مخزونات الذخيرة، ويجب أال يقل عن ثالثة شهور.10
   عملية فحص مخزون "دوري" مستمر.
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 )المستوى الثاني(مسؤوليات وحدة التدريب على الذخيرة  12

 يتضمن دور وحدة التدريب على الذخيرة، التي قد تتبع مؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) تطوير وتقديم تدريب تقني على الذخيرة ُموحد بشكل مبدئي وتحديث ومنعش إلى طاقم العمل التقني للذخيرة؛  

b) تطوير وتقديم تدريب ُموحد أساسي على سالمة الذخيرة أثناء تخزينها إلى الوحدات غير المتعلقة بالذخيرة؛ و 

c)  األوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية. جيم( المحافظة على استعراض شامل للتطورات التقنية في المجال 

 كما يمكن أن تتحمل وحدة التدريب على الذخيرة المسؤولية عن: 

d) ( تطوير وتقديم تدريب ُموحد على التخلص من المعدات المتفجرةEOD ؛ و) 

e)   التقارير، على النحو المالئم، إلى مؤسسة  البحث في التطورات التقنية في المجال األوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية ورفع
 إدارة الذخيرة. 

 )المستوى الثالث(  مسؤوليات إدارة التفتيش على الذخيرة 13

سة تتسم إدارة التفتيش على الذخيرة بصورة طبيعية بأنها وحدة مستقلة تضم طاقم العمل التقني للذخيرة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مؤس
ن تخضع لسلطة تشكيل )أي الجيش أو الفيلق أو الفرقة أو اللواء( بما يخدم األغراض العملياتية واإلشرافية، على أن ويمكن أ إدارة الذخيرة.

 تحتفظ بحق الرفع المباشر للتقارير إلى مؤسسة إدارة الذخيرة حينما يتعلق األمر بجوانب سالمة المتفجرات.

 ن: يجب أن تتحمل إدارة التفتيش على الذخيرة المسؤولية ع

a)   ألف( إجراء عمليات تفتيش )سنوية( دورية على الذخيرة لضمان سالمة الذخيرة في حالة التخزين على مستوى الوحدات ولتقييم الحالة
 التقنية للذخيرة في حالة التخزين بالوحدات؛ و 

b) .باء( إخطار الوحدات ومراكز المعلومات بشأن سالمة الذخيرة والمشاكل التقنية 

 إدارة التفتيش على الذخيرة المسؤولية عن:  كما يمكن أن تتحمل

a)   المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر بالذخيرة )انظر  المتعلقة  بالذخيرة: اإلبالغ    11.20التحقيق في الحوادث  "الحوادث المتعلقة 
 (؛ والتحقيق"

b) دال( تقديم إثبات "شهادة الخبير" إلى االستفسارات القضائية؛ 

c)  هاء( تقديم دعم التخلص( من المعدات المتفجرةEOD ؛) 

d) واو( تقديم الدعم إلى وحدات الذكاء التقني؛ و 

e) .البحث في التطورات التقنية في المجال األوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية وإبالغ مؤسسة إدارة الذخيرة على النحو المالئم 

 حصر الذخيرة  14

 والمستوى الثاني( )المستوى األول متطلبات حصر الذخيرة  14.1

حياة    يجب االحتفاظ بسجالت دقيقة، )حسب النوع المحدد، الكمية، رقم الحصة و/أو الدفعة، والموقع المحدد( على مدار المراحل التالية من دورة
 الذخيرة: 

a)  ألف( في مرحلة التصنيع؛ 

b)  باء( في مرحلة االختبار األولي؛ 

c)  جيم( أثناء النقل والشحن؛ 

d)  وكالة الشراء؛عند النقل إلى 

e)  عند النقل إلى مؤسسة إدارة الذخيرة؛ 
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f)  واو( عند التخزين في المستودعات؛ 

g) زاء( عند النقل إلى وحدات المستخدم؛ 

h) حاء( أثناء التخزين في وحدات المستخدم؛ 

i) طاء( في حالة الفقدان أو السرقة؛ 

j) ياء( عند استخدامها؛ 

k) كاف( عند إعادتها إلى مستودعات الذخيرة؛  

l)  إصالحها أو تعديلها؛الم( عند  

m) و 11عند إخضاعها للمراقبة واختبار الصمود العملي؛ 

n)  .عند التخلص منها 

 األنظمة المحاسبية )المستوى األول( 14.2

وعلى الرغم من أن النظم اليدوية تستهلك قدراً موسعاً من العمالة  يمكن استخدام نظم حصر الذخيرة اليدوية أو القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
قدرتها  الوقت مقارنة بالنظم القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وبطء عملية نقل المعلومات بين التشكيالت العليا والوحدات، إال أنها أثبتت م و

تشغيل  ويتم تحديد فعاليتها عن طريق اإلرشادات اإلدارة الخاصة باستخدامها وإجراءات ال وبساطة استخدامها عند تدريب األفراد بصورة مالئمة.
ألسباب دقة الحصر، يتطلب األمر وجود نظم موازية خاصة بسالمة المتفجرات والكفاءة التشغيلية   القياسية المستخدمة داخل مستودع الذخيرة.

أو عن طريق رقم الحصة/الدفعة. ويجب رفع تقارير منتظمة حول مستويات وحالة   يمكنها تحديد ذخيرة محددة عن طريق موقع المخزون 
 12عن طريق وحدات حصر وتخزين الذخيرة التابعة لمؤسسة إدارة الذخيرة. المخازن

ة بشكل  على الرغم من أن حسابات ذخائر القائمة على تكنولوجيا المعلومات أكثر كفاءة وتمكناً إال أن تطويرها مرتفع التكلفة ويتم تصميمها عاد 
ويمكن ربطها بطريقة مباشرة بين مؤسسة  دوية على دقة البيانات المدخلة إليها.محدد لمؤسسة إدارة مخزونات ذخيرة معينة وتعتمد مثل النظم الي

 ري. إدارة الذخيرة ووحدات حصر وتخزين الذخيرة، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى اإلبالغ عن مستويات المخزون نظراً إلمكانية التنفيذ الفو

 المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية )المستوى الثاني( 14.3

  وإجراءاتعايير  وم  واتفاقيات  مجموعة قواعد وعلى الرغم من أنها   13يمكن استنباط مبادئ حصر الذخيرة من المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 
ومستويات التعامل   المتطلبات الخاصة بتسجيل نشاط   وتسجيلها بشكل أساسي، إال أنالمعلومات المالية    عن   نطاق واسع لإلبالغ  مقبولة على

 ويجب اتباع المبادئ المحاسبية التالية لحصر الذخيرة:  للتنفيذ على الذخيرة بدرجة مساوية ألية سلعة أو عملية أخرى. المخزون قابلة

a)   )المخزون  الموضوعية:  ألف المادي على  الفحص  من عمليات  استنباطه  يتم  دليل موضوعي  إلى  الذخيرة  تستند حسابات  أن  يجب 
 التشغيل الفعالة للتعامالت؛والمراجعة المستقلة وإجراءات 

b)   )المحاسبية(.األهميةباء الطرق  فعال إلحدى  مكون غير  اإلبالغ عنها، )أي  المحاسبية عند  المشاكل  أهمية  مراعاة  وتعتبر  : يجب 
 المشكلة هامة عندما تؤثر على قرار الفرد المناسب؛

c)  )ية من عام إلى آخر؛ و: تستخدم وحدات حصر الذخيرة نفس المبادئ والطرق المحاسباالتساق جيم 

d)   )عند االختيار بين خيارين، يجب اختيار الخيار األكثر احتماالً أن يضمن اكتشاف حاالت االختالف أو الفقدان أو السرقة. الحصافةدال : 

 دقة حسابات الذخيرة  14.4

على سبيل   الذخيرة الخاصة بها.% في حسابات  100من غير المحتمل أن تتمتع أية مؤسسة تخزين ذخيرة بالقدرة على تحقيق الدقة بنسبة  
تشاف  المثال، إذا قام طاقم عمل التخزين بصرف النوع المناسب من الذخيرة، لكن من رقم الحصة أو الدفعة الخطأ، فهناك اختالف تلقائي لحين اك

ابقة وال تكون هناك نية جنائية، في هذا المثال، تكون كمية الذخيرة في حالة التخزين متط الخطأ وتصحيحه خالل عملية دورية لفحص المخزون.
 % لرقم الحصة أو الدفعة المذكور. 100لكن حصر الذخيرة سيكون غير دقيق بسبب فقدان قابلية التطبيق بنسبة 

 

  المراقبة واإلثبات.  07.20انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  11
 ونوصي بضرورة تسليم التقارير شهرياً.  سيتوقف تتابع رفع التقارير على معدالت االستخدام المتوقعة والوضع الحالي للمخزون.12
( والمعايير  IFRSمعايير الدولية لإلبالغ المالي )ويتم دمج المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام في مجموعة من ال  تستخدم مجموعة من الدول المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.13

( للمحاسبة  الجديدة.IASالدولية   ) ( المحاسبية  للمعايير  الدولي  المجلس  قبل  من  للمحاسبة  الدولية  والمعايير  المالي  لإلبالغ  الدولية  المعايير  ونشر  وضع  (  IASBيتم 
(www.iasb.orgوهي مؤس ).سة مستقلة   

http://www.businessdictionary.com/definition/set.html
http://www.businessdictionary.com/definition/rule.html
http://www.businessdictionary.com/definition/convention.html
http://www.investorwords.com/4693/standard.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.investorwords.com/5572/financial.html
http://www.businessdictionary.com/definition/information.html
http://www.iasb.org/
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 )المستوى األول( بطاقات تسجيل التكديس  14.5

يجب أن يرفق بكل عملية   ل دون السرقة.يعد استخدام بطاقات تسجيل التكديس إجراًء فعاالً يدعم دقة حصر الذخيرة ويساعد في التقييم ويحو
 بطاقات تسجيل تقوم بتسجيل المعلومات التالية بشأن لك التكديس:  14تكديس للذخيرة 

a) ألف( إشارة شبكة تحديد المواقع؛ 

b) ( رقم مستودع المتفجرات )باءESH ؛) 

c)  جيم( وصف كامل للذخيرة )راجع الملحق ه(؛ 

d)  ؛17نظام رمز ثروة آخر( )انظر البند دال( رقم الرمز الوصفي لثروة الذخيرة، )أو) 

e) هاء( رقم الحصة و/أو الدفعة )يجب استخدام بطاقة منفصلة لكل رقم حصة و/أو دفعة(؛ 

f)  ؛ 18.1واو( رمز حالة الذخيرة )انظر البند) 

g)  زاء( سجل بالتعامالت الخاصة بذلك التكديس حسب الكمية ورقم الحصة/الدفعة والتاريخ؛ و 

h)   الصرف أو االستالم الخاص بكل تعامل. حاء( إشارة إيصال 

i)  .طاء( سجل عمليات حصر المخزون باللون األحمر 

 على عينة نموذجية لبطاقة تسجيل التكديس المستخدمة.  4يحتوي الجدول 

 بطاقة تسجيل تكديس الذخيرة

 03.10المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة النموذج 

 27C-34638 الرمز الوصفي لثروة الذخيرة  3 مستودع المتفجرات
 GD 0215 217 الحصة/الدفعة  L15ملم شديدة االنفجار 155قذيفة  نوع الذخيرة 

 لالستخدام التشغيلي فقط  مالحظات  A2 رمز الحالة 

 التاريخ 
إيصال  رقم 

 الصرف/االستالم 
 االسم التوقيع  الرصيد  المصدر  المستلم 

إشارة شبكة تحديد  
 المواقع

03/02/16 RV 16/0021 1,036 _______ 1,036  تحقق أدخل التوقيع 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 11حتى ج 5ج

 بوث ديتو 1,036 _______ ________ حصر المخزون 07/04/16
ب4ب ب5،   ،6  ،
 11حتى ج  5ج 

09/05/16 IV 16/0154 ________ 220 816  تحقق ديتو 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 9حتى ج 5ج

15/06/16 RV 16/0102 96 _______ 912  روت  ديتو 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 10حتى ج 5ج

 بوث ديتو 912 _______ ________ حصر المخزون 29/06/16
ب4ب ب5،   ،6  ،
 10حتى ج  5ج 

 
 نموذج بطاقة تسجيل التكديس  :4جدول 

 

عند استيفاء النموذج، أو  وضع بطاقات تسجيل التكديس في مظاريف بالستيكية أو بدائل مناسبة لمنع تلف النماذج ولحمايتها من الرطوبة.يجب 
  10صرف آخر حصة أو دفعة من تلك الذخيرة، يجب حينئذ االحتفاظ ببطاقة تسجيل التكديس لدى إدارة المراجعة التابعة لمستودع الذخيرة لمدة 

المستقبلية لحسابات الذخيرة في حالة ظهور اختالف في المستقبل خالل عملية التقييم أو  بعد إصدار الذخيرة.  سنوات بالتسوية  ذلك  ويسمح 
 المراجعة.

 جرد المخزون ومراجعته )المستوى األول( 14.6

وتعني أن أحد أطقم العمل  السرقة.  جرد المخزون عملية جوهرية في دعم دقة حسابات الذخيرة عن طريق تحديد االختالفات أو الفقدان أو
ي كل المدربة، الذي يفهم بصورة كاملة الطريقة التي تم من خاللها وسم الذخيرة وتعبئتها، يجب أن يقوم بالتلقين المادي والتسجيل للذخيرة ف

 موقع تخزين. 

 

ويمكن أن يتنوع التكديس بين صندوق ذخيرة واحد داخل   التكديس عبارة عن قدر من الذخيرة يتم وضعها في قاعدة محدد موقع شبكة معينة ضمن أحد مستودعات المتفجرات.14
 ت مكانية معينة على مستوى األرض. وحدة مكانية على مستوى األرض، إلى مجموعة من عدة منصات ناقلة مخزونة بصورة رأسية عبر عدد من وحدا
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وهو فقط من خالل   خيرة لكل موقع تخزين.من المبادئ الجوهرية لجرد المخزون الفعال عدم منح طاقم العمل نسخة مما يوضحه حصر الذ 
 التسوية بين حصر الذخيرة وسجل الجرد لكل موقع تخزين خضع لحصر مخزون مناسب.

يجب أن يتم جرد المخزون على األقل كل ثالثة شهور، لكن بالنسبة للمخزونات الكبيرة من الذخيرة ربما يستلزم األمر إجراء عملية فحص  
 "دوري" مستمر للمخزون.

 )المستوى الثاني(قع المخزون ومستودعات المتفجرات مو 15

 ( 06.20مفهوم الوحدات المكانية )راجع أيًضا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  15.1

ويتم توليه بشكل عام بما يخدم األغراض الخاصة بالتخطيط بحيث يكون  يمكن تبسيط موقع مخزون الذخيرة إذا تم تبني مفهوم الوحدة المكانية.
وتؤدي هذه الطريقة إلى تبسيط عملية   طن.  1متر مكعب، ومتوسط الوزن    1حجم معظم المنصات النقالة أو حاويات وحدة الحمل يساوي  

 متفجرات عن طريق إجراء قياس الحجم البسيط.تخطيط تخزين الذخيرة، حيث يمكن بسهولة حساب عدد الوحدات المكانية في أي مستودع  
 يمكن خصم قدر بسيط من المساحة للسماح بما يلي:

a)   أمتار في حالة المنصات النقالة(؛ 4أو   3ألف( الحد األقصى الرتفاع التكديس اآلمن للذخيرة )عادة 

b) م    1.2م لمعدات المناولة الميكانيكية أو    2قل  باء( اتساع الممرات بقدر كاف لنوع معدات المناولة الميكانيكية المستخدمة، )على األ
 لناقالت المنصات النقالة اليدوية(؛ 

c)  مم من الجدار األمامي لمستودع المتفجرات إلى المنصات النقالة للذخيرة؛ و  500جيم( فجوة هوائية 

d)  ة.مم بين الجدران الخارجية لمستودع المتفجرات والمنصات النقالة للذخير 500دال( فجوة هوائية 

وحيث أنه يتعين في الوحدة المكانية أن تكون من عدد صحيح،  بعد ذلك تكون مساحة األرضية المتبقية متاحة للطبقة األولى من المنصات النقالة.
وحينئذ تكون  الهواء(.يتم خصم كسور األمتار )التي تفيد في زيادة مساحة خالية للهواء داخل مستودع المتفجرات ومن ثم تفيد في تحسين توزيع  

( تساوي الوحدات  4أو    3أو    2أو    1مساحة األرض في صورة عدد صحيح مضروبة في ارتفاع التكديس اآلمن في صورة عدد صحيح )
   المكانية، أو المنصات النقالة القياسية التي يمكن تخزينها بشكل مادي في مستودع المتفجرات.

  ر الحمولة على منصات نقالة، لكن من الضروري حينئذ معرفة األبعاد الدقيقة للتعبئة الخارجية للذخيرة.يمكن استخدام طريقة مشابهة للذخيرة غي

 على توضيح لطريقة حساب الوحدة المكانية الخاصة بمستودع المتفجرات.  5يحتوي الجدول 

 مالحظات  # البعد

  ▪ م 6 عرض مخزن المتفجرات 

  ▪ م 8 طول مخزن المتفجرات 

  ▪ م  3.7 مخزن المتفجرات ارتفاع 

  ▪ ³م  177.6 حجم مخزن المتفجرات 

 يقلل ذلك العرض المتاح.   ▪ م 2 ممر معدات المناولة الميكانيكية 

عرض مخزن المتفجرات مطروحاً منه ممر معدات المناولة الميكانيكية وحيز    ▪ م 3 عرض مخزن المتفجرات المتاح 
 م عند طرفي مخزن المتفجرات.  0.5 × 2هوائي 

م عند طرفي مخزن   0.5 × 2طول مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 7 طول مخزن المتفجرات المتاح
 المتفجرات. 

  500مم إلى األرض و 100ارتفاع مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 3 ارتفاع مخزن المتفجرات المتاح 
مقرب إلى أٌقرب متر ألسباب استخدام منصات التخزين   مم حيز هوائي إلى السقف.

 م.  3.1سيكون ارتفاع الرصة إلرخاء البكرة  النقالة.

 وحدة مكانية.  21وحدات مكانية، ارتفاع ثالثة =  7صف من   ▪ 63 الوحدة المكانية النظرية القصوى 

 م.   2ممر معدات المناولة الميكانيكية   ▪

 وحدة مكانية.   42وحدات مكانية، ارتفاع ثالثة =  7صفان من   ▪

 
 

 نموذج حساب الوحدات المكانية :5جدول 
 
 

 شبكة تحديد المواقع 15.2

تمكن من سهولة العثور عليها، حيث أن ذلك سيؤدي إلى تحسين عمليات الصرف يجب تنظيم تخزين الذخيرة في كل مستودع متفجرات بطريقة  
ويمكن استخدام مفهوم بسيط لشبكة تحديد المواقع كطريقة لتحديد مواقع التخزين، والتي يمكن حينئذ تسجيلها في حساب  واالستالم والمراجعة.
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حتفاظ بسجل منفصل لخطة المواقع، في شكل بياني، في صورة ملخص ويجب اال (. 5-14الذخيرة وعلى بطاقات تسجيل التكديس )انظر البند 
 للوحدة المكانية حيث أن ذلك سيحدد مساحة التخزين الخالية. 

 15. 5شبكة تحديد المواقع توضيحي لنموذج مستودع المتفجرات في جدول  6جدول  

 جرين تاون مستودع ذخيرة: 

مستودع  
 المتفجرات 

 23/11/09 التاريخ: 21

 7 6 5 4 3 2 1 الشبكة

        أ

        ب

        ج

        د

        ه

        و

        ز

        ح

        ي

     X   ك 

        ل

        م

 
 نموذج شبكة تحديد المواقع  :6جدول 

 

 
أرضية واحد عن طريق وضعها في التكديس باستخدام )أ( أو )باء(  بعد ذلك تؤدي التصفية اإلضافية إلى تحديد الوحدة المكانية في موقع شبكة 

 K3(c.)باسم  K3لذلك، تتم اإلشارة إلى الوحدة المكانية الثالثة من األرضية في مربع الشبكة  أو )جيم( أو )دال(.

 سيساعد استخدام مفهوم الوحدة المكانية مع شبكة تحديد المواقع لكل مستودع متفجرات في: 

a) الوقت الالزم لتحديد موقع الذخيرة للصرف أو االستالم أو النقل إلى مستودع داخلي؛ ألف( تقليل 

b)  باء( تحسين كفاءة استخدام مساحة التخزين المتاحة؛ 

c)  جيم( المحافظة على دقة حصر الذخيرة؛ و 

d) .دال( ضمان عدم وجود حمل زائد غير معبأ بمستودع المتفجرات 

 بالنوجرافس  15.3

، الذي يتضمن أيضاً تفاصيل الذخيرة المخزونة في كل شبكة تحديد planographsنظام    2-15الشبكة في البند    من األنظمة المشابهة لنظام
 .16بدليل منظمة األمن والتعاون في أوربا ألفضل الممارسات للذخيرة التقليدية على شرح لهذا النظامويحتوي المرفق ب  المواقع.

 ( )المستوى الثانيالمشاكل المتصلة بالتخزين  16

 يجب اعتبار مستودع المتفجرات "ممتلئاً" في حالة:

 

 ". 1وذلك لتجنب الخلط بينه وبين الرقم " " ال يُستخدم،Iالحظ أن الحرف "15
  ;2008،2008منظمة األمن والتعاون في أوروبا  . 6/08، المرفق ب، القرار دليل منظمة األمن والتعاون في أوربا ألفضل الممارسات للذخيرة التقليدية 16
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a) ( تحتوي كل الوحدات المكانية على مخزونات ذخيرة ويندرج صافي كمية المتفجرات )أNEQ المتفجرات ( تحت ترخيص حدود 
 ( الخاص بمستودع المتفجرات المعني.المسافات الكمية ومسافات العزل"" 02.20)انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر رقم 

 "؛ أو bulked outتعرف هذه الحالة باسم "

b) 1فجرات المسموح به بشأن ذخيرة فئة المخاطر  باء( هناك وحدات مكانية خالية متاحة، لكن مستودع المتفجرات وصل إلى حد المت-
وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر السماح بتعبئة الوحدة المكانية المتبقية   ".NEQ outتعرف هذه الحالة باسم " .3-1أو    2-1أو    1

 إذا كانت مساحة التخزين زائدة.  1.4Sبذخيرة فئة المخاطر 

ي الوحدة المكانية فقط على نفس النوع المحدد من الذخيرة الذي يحمل نفس رقم الحصة أو  إذا سمحت مساحة التخزين، فمن المرغوب أن تحتو 
على الرغم من أنه ال يمثل أكثر االستخدامات كفاءة لمساحة التخزين، إال أنه يؤدي إلى جعل عمليات إدارة الذخيرة األخرى أكثر سهولة   الدفعة.

 ليل مخاطر االختالفات في حساب الذخيرة.بشكل كبير، )أي التقييم، المراجعة، الخ(، وتق

 )المستوى الثاني( الرموز الوصفية لثروة الذخيرة  17

وهذا يعني أنه عند اإلشارة إلى الذخيرة   هناك مجموعة كبيرة من أنواع الذخيرة التي تتسم جميعها بأنها محددة بواحد أو أكثر من نظم األسلحة.
   (.Charge Propelling 155mm L18A2أو   Shell 155mm High Explosive L15A1يجب ذكر النوع المحدد، )أي 

شغيلي، كما يتم غالباً تعبئة نفس النوع المحدد من الذخيرة بطرق مختلفة ويتوقف ذلك على نوع نظام التوزيع اللوجستي المقرر في االستخدام الت
)غير   HE Shellحنات الدافعة أو منصة نقالة من  مزودة بصمامة تفجير والش  HE Shell( احتوت على  ULC)أي حاوية لوحدة حمل )

 مزودة بصمامة تفجير فقط((.

وع يشير مستوى التفصيل الوصفي الالزم لضمان أنه تم تسليم النوع المحدد السليم من الذخيرة إلى المستخدم، أو أن مستودع الذخيرة حصر الن
   ارتكاب األخطاء. المحدد السليم من الذخيرة خالل عملية فحص المخزون، إلى سهولة 

ويقوم   لثروة الذخيرة، الذي يمكن استخدامه بديالً عن نص وصفي طويل.  17من بين طرق تبسيط هذه العملية استخدام نظام الرموز الوصفية 
مختلف من  نظام الرموز الوصفية لثروة الذخيرة باستخدام رمز من خمسة أو سبعة أرقام مزود بحرف الحق خياري، وهو محدد بكل نوع  

 يشير هذا الرمز إلى: الذخيرة وطريقة تعبئتها.

a)  ألف( مجموعة المستخدمين للذخيرة المعنية، )أي المشاة، المدفعية، الدبابات الخ(؛ 

b)  ،مم(؛155باء( الصنف النوعي من الذخيرة، )أي قذيفة 

c)  ،مم(؛ و155جيم( الصنف المحدد من الذخيرة، )أي قذيفة إتش إي 

d) أي قذيفة إتش إي،   دال( رقم العالمة أو( .مم، 155الطرازL15A1 .) 

  على نموذج لذلك النظام. 7يحتوي الجدول 

الترتيب  الشكل 
 العددي

 المجموعة 
نوع الرمز الوصفي 

 لثروة الذخيرة

 الذخيرة الخفيفة الشائعة.  ▪ 1 األول
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 ذخيرة المركبات المدرعة.  ▪ 2

 ذخيرة البنادق والمدفعية.  ▪ 3

 ذخيرة الطائرات والمشحونة جواً ودعم الطيران.  ▪ 4

ذخيرة األلغام والمتفجرات والتصفية والتخلص من المعدات المتفجرة   ▪ 5
 والهندسية. 

 والصواريخ والطوربيدات وقنابل األعماق. األسلحة الموجهة   ▪ 6

 مم(. 155باء( الصنف النوعي من الذخيرة، )أي قذيفة،  ▪ 99 - 11 الثاني والثالث 

 مم(. 155جيم( الصنف المحدد من الذخيرة، )أي قذيفة إتش إي،  ▪ 99 - 11 الرابع والخامس 

  (. L15A1مم، 155دال( رقم العالمة أو الطراز. )أي قذيفة إتش إي،  ▪ 99 - 11 السادس والسابع 

 

 رقم بالنسبة لمخزونات الذخيرة الخاصة بها. 13كما تستخدم منظمة حلف شمال األطلسي رقم تعريف مكون من 17
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الترتيب  الشكل 
 العددي

 المجموعة 
نوع الرمز الوصفي 

 لثروة الذخيرة

  طريقة التعبئة )أي حاوية تحميل على منصة نقالة أو وحدة تحميل(.  ▪ ي -أ  الحرف الالحق 

 
 نموذج نظام أنواع الرموز الوصفية لثروة الذخيرة  :7جدول 

 
 

 18: 7مم المستخدمة كنماذج في جدول 155على توضيح لنظام الرمز الوصفي لثروة الذخيرة لمجموعة قذائف  8يحتوي جدول 

 الحرف األول نوع الذخيرة 
الحرفان الثاني  

 والثالث 
الحرفان الرابع 

 والخامس 
الحرفان السادس  

 والسابع
الحرف 
 الالحق 

155mm Shell HE 3 46 38   

 34638الرمز الوصفي النوعي لثروة الذخيرة 

155mm Shell HE L15A1 3 46 38 27  

  34638-27الرمز الوصفي المحدد لثروة الذخيرة 

155mm Shell HE L15A1   على(
 منصة نقالة(

 ج 27 38 46 3

 34638-ج27الرمز الوصفي المعبأ لثروة الذخيرة 
 

 لثروة الذخيرة نموذج الرموز الوصفية  :8جدول 
 
 

  19)المستوى الثاني والمستوى الثالث(تصنيف حاالت الذخيرة  18

تستخدم حالة الذخيرة   21، األمر الذي سوف يتطلب نظام المراقبة واإلثبات المستمر. 20ينبغي تصنيف جميع الذخائر والمتفجرات طبقا لحالتهم
 على استخدامها.  لتحديد درجة القدرة على الخدمة للذخيرة ودرجة أي قيود تُفرض

 يجب على السلطات الوطنية ضمان أن "مدة صالحية" الذخيرة المعلن عنها إشارة إلى إمكانية أداء الذخيرة وليست بالضرورة مجرد إشارة إلى
 سالمتها أو استقرارها في حالة التخزين؛ وال يمكن تحديد ذلك إال عن طريق الفحص المادي ومراقبة الذخيرة. 

السلطات الوطنية وضع نظام يسمح بتحديد حالة الذخيرة بوضوح، ألنها الطريقة الوحيد التي بها يمكن الحفاظ على ظروف    ولذلك ينبغي على
   تخزين آمنة، كما يمكن تحديد أولويات التخلص الالحق أو التدمير.

 مجموعات حاالت الذخيرة  18.1

 نات الذخيرة:يمكن استخدام المجموعات والرموز التالية كوسيلة لتصنيف حالة مخزو

رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

 هناك مخزون صالح للخدمة متاح لالستخدام.  ▪  أ

A1 ▪ .متاح لالستخدام 

A2 ▪ .متاح لإلصدار، ولكن طبقًا لقيود بسيطة 

A3 ▪ .متاح لإلصدار رهنًا بالحصول على موافقة السلطة الفنية الوطنية 

 المخزونات محظور استخدامها بانتظار إجراء تحقيق فني لها. ▪  ب

 محظور استخدامها ولكن مسموح بخضوعها للتخزين والنقل الروتيني.  ▪ 1ب

 محظور إصدارها واستخدام، وغير مسموح بنقلها.  ▪ 2ب

B3 ▪  .بانتظار تقارير ضمان الجودة الخاصة بالشركة الُمصنعة 

B4 ▪  االفتراضي لها. انتهى العمر 

 

 ة التي تستخدمها الدول المطبقة لنظام مشابه.األرقام المستخدمة في نموذج الرموز الوصفية لثروة الذخيرة توضيحية فقط، وال تمثل الرموز الوصفية لثروة الذخيرة الحقيقي18
 .فحص تعبئة الذخيرة 06.80راجع أيًضا المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  19
طر والمجموعة المتوافقة  وتوصي أفضل ممارسة إلدارة الذخائر أيًضا بضرورة تصنيف الذخائر بحسب تصنيف السلع الخطيرة والرقم المسلسل لألمم المتحدة وفئات المخا   20

 للتعرف على المزيد من التفاصيل(.  ات لألمم المتحدةنظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجر  01.50)راجع المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   ورمز تصنيف المخاطر.

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20لمزيد من التفاصيل، انظر أيضاً المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  21
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رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

 المخزونات غير متاحة لالستخدام بانتظار الفحص الفني أو التصليح أو التعديل أو االختبار  ▪  ج

C1 ▪  .يلزم إجراء معالجة بسيطة أو تصليح بسيط فقط 

C2 ▪  .يلزم إجراء معالجة كبيرة أو تصليح كبير 

C3 ▪ .بانتظار الفحص فقط من جانب الوحدة السابقة 

C4 ▪  .بانتظار المعالجة أو التصليح من جانب الشركة المصنعة 

 C5 ▪ .يلزم معالجة إعادة توليد القوى 

 مخزونات للتخلص منها.  ▪  د

D1 ▪ .مخزونات فائضة ولكن صالحة للخدمة 

D2 ▪  .مخزونات غير صالحة لالستعمال 

 
 مجموعات تصنيف حالة الذخائر  :9جدول 

 
 

وسوف تحدد هذه   ، والتي تكون ممارسة إدارة جيدة للمخزونات، فمن الحتمي العثور على عيوب.22والمراقبةعند خضوع الذخائر للفحص  
  العيوب "مجموعة الحالة" التي يتم وضع الذخيرة فيها، وتصنيفها على النحو التالي:

 وضع الذخيرة  نوع العيب

 المناولة أو النقل أو االستخدام. العيوب التي تؤثر على السالمة في حالة التخزين أو   ▪ حرج

 العيوب التي تؤثر على أداء الذخيرة والتي تتطلب اتخاذ تدبير عالجي.  ▪ كبير 

 العيوب التي ال تؤثر على سالمة أو أداء الذخيرة، لكنها من طبيعة تحتم عدم صرف الذخيرة قبل اتخاذ التدبير العالجي.  ▪ صغير

هذه الفئات، لكن يمكن أن يتدهور بشكل ملحوظ ليصير ضمن أي منها في حالة عدم  أي عيب ال يندرج تحت أي من   ▪ ضئيل
 اتخاذ تدبير عالجي. 

 أي عيب يتطلب إجراء مزيد من التحقيق التقني.  ▪ تقني

 
 أنواع عيوب الذخائر  :10جدول 

 

تحت ب المصنفة  الذخيرة  أن  الممكن  من  بأولوية عاج  4لذلك،  الصالحية(، ال تحظى  التقني )انتهاء فترة  التحقيق  أن  منها حيث  للتخلص  لة 
   اإلضافي يمكن أن يزيد من فترة صالحيتها، ومن ثم يمكن إعادة تصنيفها تحت أ لفترة زمنية إضافية.

 

 عشوائية صغيرة نسبيًا من كمية كبيرة الحجم.  وتتحقق المراقبة االقتصادية للذخائر والتقييم الدقيق للجودة، ضمن مستويات الثقة المعروفة من خالل أخذ عينة 22
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 المرفق أ 
 المراجع   

 )المعيارية( 

بالنسبة لإلشارات   تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خالل اإلشارة في هذا النص،  
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، تسري  ث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق اإلصدارات األحد 
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات   النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

a) والتعاون في أوربا ألفضل الممارسات منظمة األمن والتعاون في  . 6/08، المرفق ب. القرار  للذخيرة التقليدية  دليل منظمة األمن 
 ;2008 ،2008أوروبا 

b)  ؛2005 المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. المخازن. :2باء( المعيار الدولي للمحاسبة 

c)   للذخائر التقني  الدولي  التوجيهي  والتعريفات واالختصارات  01.40المبدأ  المصطلحات  ا .مسرد  نزع  مكتب  لشؤون  المتحدة  ألمم 
 ؛2020 السالح.

d)  مكتب األمم المتحدة   .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة  01.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ؛ 2020 لشؤون نزع السالح.

e)  ؛ 2020 األمم المتحدة لشؤون نزع السالح.مكتب  .أخطاء الذخائر وقصور األداء 01.60المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

f)  ؛2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .الحظر والقيود  01,70المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  

g)   المتحدة لشؤون نزع  مكتب األمم   .مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة  20.02المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ؛2020 السالح.

h)  ؛ 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .التحصيص والتصنيف في الدفعات 03.20المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

i)  ؛ 2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .فحص تعبئة الذخيرة 07.30المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

j) و 2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح  .المراقبة واإلثبات 07.10مبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر ال ، 

k) ( موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرةMOSAIC.)  2018األمم المتحدة . 

في   23دة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع الُمستخدمةيحتفظ مكتب األمم المتح ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./ www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

رة ويمكن االطالع عليها من خالل ( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيUNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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 المرفق "ب"
 المراجع   

 )المعيارية( 

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

a)  ؛2005 المملكة المتحدة.  وزارة الدفاع. .إدارة دورة حياة الذخائر كاملة، 762ألف( منشور اإلدارة المشتركة 

b) ( موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرةMOSAIC.)  ؛ و 2018األمم المتحدة 

c)  )جيمSTANAG 4315 األساس العلمي لتقدير دورة حياة الذخيرة كاملة. ( منظمة التقييس التابعة لحلف الناتوNSO .) 

في   24يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع الُمستخدمة ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./ www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

يهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها من خالل ( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجUNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  24
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 المرفق جيم 
 )المعلومات(  

 ( AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) 

 

 تها.بيانات سياسة إدارة الذخيرة إحدى وسائل تحديد وتوزيع السياسة الخاصة بسالمة وفعالية وكفاءة إدارة أحد أنواع الذخيرة عبر مدة صالحي
ذخيرة في ضمان العناية بالذخيرة بصورة صحيحة وبأقصى قدر من فعالية الكلفة خالل مدة صالحيتها، يمكن أن تساهم بيانات سياسة إدارة ال

 وتشمل التخلص النهائي منها.

 يقدم هذا المرفق نموذجاً لتخطيط بيانات سياسة إدارة الذخيرة:

 تصميم الذخيرة  1-ج

ويتم تقديم تفاصيل مشابهة للمكونات مثل الصمامات والبادئات، حتى   والمنتج.تتضمن الفقرة الخاصة بتصميم الذخيرة تفاصيل جهة الوصول  
 إذا كانت موضوع بيانات سياسة منفصلة.

 عام 2-ج

 وصف عام   1-2-ج

 يتم وصف الذخيرة بصورة موجزة ويتم تحديد األوزان واألبعاد التقريبية. 

 األدوار المخططة والنشر  2-2-ج

 ة مع نشرها.يتم تفسير الدور المخطط للذخير

 المعدات المرتبطة   3-2-ج

 يتم وصف المعدات المرتبطة بصورة موجزة مع، إذا كان مناسباً، استخدامها. 

 النشر واالستخدام من قبل دول أخرى  4-2-ج

)بدالً من ذخيرة مشابهة من يتم إدراج مشتريات المعدات المعروفة أو المتوقعة من قبل دول أخرى، التي قد تستخدم ذخيرة من نفس التصميم  
 نفس العيار(. 

 دورة الحياة المخططة  3-ج

 التاريخ العملي   1-3-ج

 (.ISDيتم تحديد التاريخ العملي )

 مدة صالحية التصميم   2-3-ج

 يتم ذكر تقدير المصمم لمدة الصالحية الدنيا للذخيرة )مدة صالحية التصميم(.

 مدة الصالحية المقدرة   3-3-ج

 لصالحية المقدرة على نحو اإلعالن عنها من قبل السلطة التقنية الوطنية المعنية أو تحديد النقاط الرئيسيةيتم ذكر مدة ا

 زيادة مدة الصالحية   4-3-ج

 يتم إدراج زيادة مدة الصالحية في صورة تعديالت عند إجراءها.

 الترتيبات الخاصة بالدوران في التدريب   5-3-ج

 الخاصة بتوجيه دوران الذخيرة من العملياتية واحتياطي الحرب إلى التدريب. يتم ذكر تفاصيل موجزة للسياسة
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 المراقبة  4-ج

 يتم تحديد استراتيجية المراقبة العملية واختبار الصمود على نحو اإلفادة بها من قبل السلطة التقنية الوطنية المعنية. 

 نظام جودة الخدمة   1-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.SQRالخدمة )يتم التعبير عن متطلب جودة 

 الجودة المقيدة وظيفياً   2-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.FLQيتم التعبير عن الجودة المقيدة وظيفياً )

 الجودة المقيدة تشغيلياً   3-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.OLQإذا تقرر ذلك، يتم التعبير عن الجودة المقيدة تشغيلياً )

 الح الذخيرة سياسة صيانة وإص 5-ج

 السياسة   1-5-ج

 يتم تحديد سياسة الصيانة. 

 األدوات والمعدات والمواد   2-5-ج

 يتم إدراج األدوات والمعدات والمواد المطلوبة للصيانة واإلصالح ويتم منح إشارة للنشر المخطط ومصادر سياسة إدارة التوريد والمعدات.
  مرفق ببيانات سياسة إدارة الذخيرة.يمكن إدراج المعلومات، إذا كانت مطولة، في صورة 

 التخزين  6-ج

 صافي كمية المتفجرات 1-6-ج

 ( الكلية لكل طبيعة ذخيرة. NEQيتم ذكر صافي كمية المتفجرات )

 رمز تصنيف المخاطر   2-6-ج

 ( الكلية لكل طبيعة ذخيرة. HCCيتم ذكر رمز تصنيف الخطر )

 القيود على درجة الحرارة  3-6-ج

  يتم ذكر الحدود العليا والدنيا لحرارة الذخيرة للتخزين واالستخدام والمناطق المناخية التي يتم تخليص الذخيرة من أجلها.

 القيود على التكديس   4-6-ج

 يتم ذكر أية قيود على التكديس.

 متطلبات التخزين الخاص   5-6-ج

 أو قيود على تخزين الذخيرة في ظروف التخزين الطبيعية أو الميدانية.  يتم ذكر أية متطلبات تخزين خاصة

 قابلية النقل   7-ج

 المتطلبات الخاصة والقيود على النقل   1-7-ج

 يتم تفصيل أية متطلبات خاصة بشأن، أو قيود على، نقل الذخيرة عن طريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الجو. 

 صنف تعبئة الشحن   2-7-ج

 يتم ذكر صنف تعبئة شحن الذخيرة مع أية قيود. 



IATG 03.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
20 

 اإلنزال الجوي   3-7-ج

 يتم ذكر مالئمة الذخيرة لإلنزال الجوي.

 التخلص   8-ج

 الطلقات الفردية وغير المعبأة   1-8-ج

 مير الذخيرة.يتم تحديد الطرق البديلة للتخلص من الذخيرة الفردية وغير المعبأة وتتم اإلشارة إليها مع اإلجراءات التقنية لتد 

 نزع الصبغة العسكرية   2-8-ج

 يتم تحديد الطرق المقترحة للتخلص من الكميات غير المعبأة الخاضعة للرقابة )نزع الصبغة العسكرية(.

 مطبوعات تقنية  9-ج

 يتم إدراج كافة مطبوعات المراجع.

 التعبئة  10-ج

 عبوات االستخدام المصرح بها 1-10-ج

 االستخدام المصرح بها. يتم إدراج عبوات 

 التعبئة االستهالكية/القابلة إلعادة االستخدام 3-10-ج

 يتم تمييز التعبئة وحشوة التعبئة القابلة إلعادة االستخدام. 

 التعبئة التجارية  4-10-ج

 يتم وصف أية تعبئة غير خدمية أو تجارية بصورة موجزة. 

 الموظفون  11-ج

ويتضمن ذلك المراقبة والتخلص   العمل بشأن نظام الدعم اللوجستي للذخيرة، ويشمل صيانة النظام العملي.يتم تحديد ردود أفعال كافة طاقم  
 النهائي.

 متطلبات التدريب  12-ج

 الدورات   1-12-ج

 يتم تحديد أية متطلبات خاصة لتدريب الطاقم التقني على الذخيرة مثل المتطلبات الخاصة بدورات النظام. 

 يب مواد التدر   2-12-ج

 ر. يتم إدراج مواد التدريب، وتشمل احتياجات الطلقات اإلرشادية العرضية الخامدة أو المالبس اإلضافية أو المعدات مع مصدر التوريد والنش

 السالمة  13-ج

 ا الطبيعية. يتم تحديد أية مخاطر تتعلق بالسالمة أو بالصحة مرتبطة بالذخيرة، بخالف مخاطر المتفجرات الواضحة، التي تتضح من وظيفته

 التصنيف األمني   14-ج

 يتم تحديد التصنيف األمني للذخيرة واإلشارة، إذا كان مالئماً، إلى القيود ذات الصلة في أية قائمة وطنية للمعدات المصنفة. 

 مسؤوليات اإلدارة 15-ج

 يتم تفصيل المؤسسات والوكاالت المنوطة بمسؤوليات عن نظام الذخيرة. 
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 معلومات إضافية 16-ج

ويمكن أن تتضمن معلومات عن أمور   يتم استخدام هذه الفقرة، عند الضرورة، بشأن معلومات اإلدارة التي ال يناسب إدراجها في أي قسم آخر.
  مثل المشاكل التقنية التي أدت إلى إجراء تغييرات على التصميم، أو المشاكل التي تؤثر على تخزين أو استخدام الذخيرة.
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 الملحق دال 
 )معياري(  

 ( AMPSمثال لنموذج بيانات سياسة إدارة الذخيرة )
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 الملحق هاء 
 )معياري(  

 دليل لكيفية تسجيل الذخيرة  -تصنيف الذخيرة 

عنصر بنفس االسم من قبل جميع  للتأكد من أن نظام المحاسبة، سواء كان مكتوبًا أو قائًما على تكنولوجيا المعلومات، يعمل ، يجب تسمية كل  
   المشغلين، وهو ما يتيح للنظام أن يكون قادًرا على التعرف عليه ومطابقته مع العناصر المماثلة على الحساب.

وكمثال على المكان الذي   للسماح لهذه الوظيفة بالعمل بشكل صحيح، سيتعين على كل مستخدم استخدام نفس طريقة تسجيل تفاصيل الذخيرة،
( باسم "طلقة" )يُستخدم هذا  SAAن أن يحدث فيه الخطأ، قد يسمي مشغل في المملكة المتحدة عنصًرا كاماًل من ذخيرة األسلحة الصغيرة )يمك

وفي  وقد يسمي مشغل بالواليات المتحدة هذا الشيء باسم "خرطوشة"، المصطلح عند وجود الرصاصة وعلبة الخرطوشة والغطاء / الفتيل(،
 للخلط بين األمور أكثر، فإن المشغل بالمملكة المتحدة قد يطلق على العنصر الفارغ لذخيرة األسلحة الصغيرة اسم "خرطوشة"،الوقت نفسه، و

ولكي نتجنب ذلك، يجب أن تكون هناك قائمة بمصطلحات موحدة يجب   وكما هو واضح فإن هذا من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة على النظام،
الذخيرة باستخدام هذه المصطلحات،استخدامها، ويجب على جمي المستخدمين تسمية عناصر  وطالما تُستخدم نفس المصطلحات بالضبط،  ع 

 ستعمل إدارة الذخيرة بسالسة فيما يتعلق بعناصر الذخيرة الفردية. 

الكامل في نظام المحاسبة،  فإذا تم إدخال االسم   ثمة مشكلة أخرى تتمثل في طول بعض أسماء الذخائر )األسماء الكاملة( لعناصر الذخيرة،
فسيكون هناك الكثير من الكلمات التي ال تتطابق تماًما مع إصدار شخص آخر، ويحتاج النظام إلى فترات أقصر من أجل مطابقة العناصر 

اول. هذه قائمة وللتأكد من أن نظام المحاسبة يمكن أن يعمل بشكل صحيح، هناك أمثلة لألسماء واالختصارات الُموحدة في أحد الجد  بنجاح،
والتي يجب تعديلها لتعكس كيفية تحديد الدولة لذخيرتها ، ويجب أن تكون متوافقة مع أنواع الذخيرة التي تمتلكها   -بأسماء الذخيرة البريطانية  

 الدولة. 

قسم اسم قسم العنصر في جميع وسائل التعريف إلى   ُُ أو بواسطة نظام محاسبة قائم  مناطق مميزة يمكن مطابقتها جميعًا يدويًا    4وبالتالي، ًي
وحتى إذا تمت تسمية أحد األجزاء بشكل مختلف بواسطة شخص ما، فستظل هناك إمكانية للتعرف عليه باستخدام  على تكنولوجيا المعلومات،

وسيكون من األسهل استخدام نظام ترقيم كتالوج، كما هو الحال في قوائم الجرد الوطنية )في المملكة المتحدة ، أرقام   األجزاء الثالثة األخرى،
(، ولكن هناك احتمالية بأن تكون غالبية الذخيرة في العديد من المناطق من أصل Tالرمز الوصفي لثروة الذخيرة( أو قوائم جرد الناتو )أرقام  

 ومع ذلك، يمكن تخصيصها من قبل سلطات الذخيرة. غير معروف لذلك لن يكون لديك أرقام كتالوج، سوفييتي أو صيني أو

 سيتم ملء األقسام "القابلة للمطابقة" في عمود "عنصر الذخيرة" باستخدام الترتيب التالي:

 نوع الذخيرة )مثل قذيفة، طلقة، قنبلة يدوية(.  .1

 مم(. 7.62ار أو األشياء المماثلة )مثل باليد، بندقية، طريقة التسليم أو اسم العنصر أو العي .2

 تأثير أو غرض أو محتوى الذخيرة )مثل دخانية، مضيئة، مهيجة، دخان وفوسفور أبيض، شديدة االنفجار(.  .3

 (. L2A2، M1، DM34رقم الطراز ) مثل  .4

(" يمكن استخدامه إذا لم باإلمكان ملء  nkيار "غير معروف )إذا تم العثور على عناصر ال يمكن ملء جميع األقسام األربعة معها، فهناك خ
 المعلومات األخرى، والتي يجب أن تكون معلومات كافية لمطابقة الذخيرة مع نفس الذخيرة الموجودة بالفعل في الحساب. 

 للحصول على التسمية الصحيحة، عليكم استخدام ما يلي: 

وإذا            خدم العالمات الموجودة على الصندوق،إذا كانت الذخيرة في صندوق ُمغلق، يمكنكم است
وإذا كانت   كانت الذخيرة في صندوق غير ُمغلق، فعليكم إفراغ المحتويات والتحقق مما إذا كانت هي نفسها كما هو الُمحدد على الصندوق،

نكم استخدام العالمات الموجودة على الصندوق  كذلك، عليكم إعادة تعبئتها ووضع عالمة توضح العدد الصحيح للعناصر على الصندوق، ثم يمك
 وإذا كانت هذه العالمات مختلفة، عليكم إعادة تعبئتها في صناديق منفصلة لعناصر مختلفة واستخدام العالمات من الذخيرة،  لتسجيلها،

 وإذا كانت الذخيرة مفكوكة، فعليكم استخدام عالمات من الذخيرة.             

 صاف واالختصارات والتركيبات الُمقرر استخدامها.قائمة باألسماء واألو

  يحتوي جدول التالي على األسماء والمصطلحات التي سيتم استخدامها والعناصر التي تشير إليها:

العمود األول  
االسم/  -

 المصطلح 

إضافتها إلظهار  أمثلة )أرقام الطراز تكون في بعض األحيان وهمية ويتم  عناصر الذخيرة التي تُستخدم معها
 األمثلة(
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)قنبلة   قنبلة 
قنبلة  أو  مور 

AC) 

لقوى   الخاضعة  غير  المتفجرة،  الذخيرة 
الطرد المركزية والتي تتميز بزاوية سقوط 
تكاد تكون رأسية، وتُلقى عادة من طائرة أو 
الطرد   )ذخائر  هاون  مدفع  بواسطة 

 المركزي(. 

 كيلو جرام 1,000بوزن  GPقنبلة طائرات 

 HE L18ملم  81ن قنبلة هاو

خرطوشة  
 )عربة(

خرطوشة   مثل  دفع،  حشوة  بدون  عنصر 
وهي   الفارغة،  الصغيرة  األسلحة  ذخيرة 
عبارة عن علبة خرطوشة ووقود وغطاء؛ 
دفع مدفعية بدون حشوة دفع   أو خرطوشة 
والوقود   العلبة  تخزين  يتم  لذلك  فتيل،  أو 
القذيفة   عن  منفصل  بشكل  األولية  والمادة 

 والصمام.

 L35عادية  Fdمم  105خرطوشة دفع 

 L1A4مم  7.62خرطوشة فارغة 

 GP L1A1أونصة  13Pr 8خرطوشة فارغة 

 الشحنة 

(Chg) 

ُمخصصة   دافعة  شحنة  تكون  أن  يمكن 
الهاون   ومدافع  المدفعية  مع  لالستخدام 
كعنصر  استخدامها  يمكن  أو  والصواريخ، 

 من عناصر محركات الصواريخ.

 HESH L3A2م للدبابات م 120شحنة دفع 

العبوات 
الناسفة 

(Chg 
Dem ) 

ُمعين. لغرض  ُمصممة  ُمعدة  ناسفة   عبوة 
 غالبًا ما تُعرف باسم عامي. 

 Beehiveبوصة من فئة   6مقاس  1عبوة ناسفة رقم 

 Nestingرطل من فئة  30بحجم  11عبوة ناسفة رقم 

الملحقات 
الناسفة 

(Dem 
Acc) 

عمليات   في  لالستخدام  المصممة  العناصر 
النسف، مثل سلك الكشف وصمام األمان و  

ISFE  وPE4  وما إلى ذلك 

 صمام أمان كهربائي للمشغل

 L2A1سلك التفجير 

 المفجر

(Det) 

الغرض  حساسة  متفجرة  مادة  تحتوي  أداة 
 منها إنتاج موجة تفجير استجابة لمحفز ما.

ر، أو قد وقد تكون مصممة لتنفجر على الفو
 تحتوي على عنصر للتأخير. 

 L2A1مفجر ناسف كهربائي 

 L1A1مفجر ناسب قابل لالشتعال 

أدوات الذخائر 
المتفجرة 

(EOD) 

من  التخلص  في  الُمستخدمة  العناصر 
الذخيرة. أو  المتفجرة  ما   األجهزة  غالبًا 

عامي. باسم  في   تُعرف  تتمثل  أن  يمكن 
المستخرج القاذف أو القاطع أو المعرقل أو  

 أو القاطع أو الملقم

 Pigstickمن فئة  L2A1ملقم الخرطوشة 

 L2 (Flatsword )قاذف الذخائر المنفجرة 

قطاًرا   صمام تفجير  يطلق  جهاز  على  العثور  يمكن 
متفجًرا على مقذوفات متفجرة لجعلها تعمل 
ونقطة  والقرب  الوقت  مثل  الحاجة،  عند 

 التفجير. 

 L2صمام تفجير مصادم بالنقر 

 L36القنبلة اليدوية ذات الصمام 

 المولد

(Gen) 

تم تصميم مولد الدخان إلنتاج تراكم سريع  
للغاية من سحابة كثيفة من الدخان األبيض 

 عن طريق االحتراق ألغراض الفرز. 

 L1مولد الدخان 

لتُطلق   القنبلة اليدوية  أو  باليد  لتُرمى  ُمصْممة  ذخيرة 
أو موزع.  بواسطة تستثنى من ذلك   بندقية 

الطرد   )صواريخ  الصاروخية  القنابل 
يعني   APمالحظة: االختصار  المركزي(.

 مضاد لألفراد. 

  HE AP L38مم  40بندقية قنابل يدوية 

 HE AP L2قنبلة يدوية 

 L3A4موزع قنابل مصفي للدخان 

صاروخ  
 موجه

محركات   من  الموجهة  الصواريخ  تتكون 
دفع،   حربية  ذات  برؤوس  مجهزة  وهي 

 )القوس الطويل(  AGM 114Lصاروخ موجه 

 J103صاروخ موجه ميالن هيت 
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آخر،   نشط  عامل  أو  قوي  متفجر  تحتوي 
 ومجهز بأدوات توجيه إلكترونية.

أسفل،   اللغم توضع  لكي  متفجرة ُصممت  ذخائر 
أو  األرض  سطح  من  بالقرب  أو  على  أو 
أو   بوجود  تُفعّل  وأن  األخرى،  األسطح 

قتراب أو مالمسة فرد أو مركبة برية أو ا
طائرة أو سفينة، بما في ذلك سفن اإلنزال،  

 لها.

 M18A1لغم مضاد لألشخاص 

 L7لغم مضاد للدبابات 

ذخيرة ذاتية االحتواء، موضوعة في غالف   الشعيلة 
وسيلة   وتوفر  لإلطالق،  آلية  أو  خرطوشة 

 إلشعال الشحنة الدافعة.

 L17شعيلة مصادمة 

 L10شعيلة كهربائية 

الصاروخ  صاروخ  محرك  تشمل  ذخيرة  إلى  يشير 
حربياً  رأساً  تكون  قد  والتي  وحمولته، 

أخرى. أداة  أو  يشتمل   متفجراً  أن  ويمكن 
على صواريخ موجهة وغير موجهة، على  
الرغم من أنها عادة ما تكون صواريخ غير 

 موجهة.

 L5A4لة مضيء صاروخ شديد االشتعال يُحمل بمظ

 L14مم شديد االنفجار مضاد للدبابات  66صاروخ 

 L1A2 (CSمحصور المساحة عالي األداء    AT4مم    84نظام صواريخ  
HP) 

إلطالقه  القذيفة ُمصمم  الذخيرة  من  كامل  عنصر 
من سالح، فعلى سبيل المثال بالنسبة لذخيرة 
)الرصاصة(،   القذيفة  الصغيرة  األسلحة 

والغطاء؛  وعلبة   الدفع  وحشوة  الخرطوشة 
المملوءة   القذيفة  للمدفعية،  وبالنسبة 
كيس   أو  وعلبة  والصمام،  )المقذوف(، 

األنبوب. أو  والشعيلة  والدافع   الخرطوشة 
اليدوية   القنابل  مع  استخدامها  أيًضا  ويمكن 

 الكاملة لالستخدام مع قاذفة. 

كرة   5.56قذيفة   ملم 
L1A1 

مم باك هاويتزر   105قذيفة 
 L65 (PH Trg )لتدريب ل

للدبابات   120قذيفة   مم 
HESH M21A3 

المدفعية  القذائف لنوع  أساسي  بشكل  تُستخدم 
)المقذوف(  القذيفة  تكون  حيث  والدبابات، 
منفصلة عن الشحنة الدافعة ويمكن أن تكون  

 ُمزودة بصمام أو غير ُمزودة بصمام.

 L45A2دخانية لتلقيم القاعدة  Fdمم  105قذيفة 

 HESH L31A7مم للدبابات  120قذيفة 

مقذوف بدون طريقة دفع حمولته غير قابلة  الطلقات
 لالنفجار، أي سالح طاقة حركية. 

 APFSDSمم للدبابات  120طلقة 

ذات  العناصر 
الغرض 
الخاص  

والعناصر 
 الهجومية

مثل   المتخصصة،  لألغراض  عناصر 
العوائق  وتدمير  األلغام  حقول  اختراق 

 التفاعلي المتفجر وما إلى ذلك. والدرع 

 Giant Viperنظام  - L5معدات إزالة األلغام المضادة للدبابات 

 مجموعة المتفجرات السريعة ألعمال الحفر 

يتم تركيبها في مؤخرة    ذخيرة قائمة بذاتها األنبوب 
البندقية عند استخدام عبوات معبأة، أي ما 
االشتعال   سريعة  غير  ذخيرة  يعادل 

إشعال    بشعيلة. وسائل  الشحنة يوفر 
 .الدافعة

)عبارة عن أنبوب رغم استخدام مصطلح الشعيلة في    M82شعيلة مصادمة  
 الواليات المتحدة( 

 L4A2مم  13فتحة تهوية أنبوبية كهربائية 

 استكمال التسميات ألنواع الذخيرة المحددة. 

 فيما يلي بعض التركيبات المحتملة: 

االسم أو المصطلح  
 األول 

االسم أو المصطلح  
 الثاني

رقم   
 الطراز

  أمثلة على عناصر الذخيرة المطابقة للوصف
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االسم أو المصطلح  
 الثالث

أو  
 العالمة

 قنبلة هاون

)مثل   مم،    81العيار 
بوصة(،    3مم،    60

  وبالتالي:

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

شديدة  متفجرات 
 االنفجار 

M1A1 

L1A1 

Mk 6  
 وغيرها

 شديدة االنفجار )الصمامات والعربات المجهزة(. قنبلة 

 الدخان قادم إما من هيكل القنبلة أو أوعية الدخان المقذوفة.   تصفية الدخان

 الوعاء المضيء المقذوف في الرحلة  قنبلة مضيئة 

 
بالفسفور   دخانية  ذخائر 

 األبيض 
قنبلة متفجرة تحتوي على الفسفور األبيض مصممة إلنتاج   

 مصفاة دخان فورية.

 ينبعث الدخان من الثقوب الموجود في هيكل القنبلة.  انبعاث الدخان  

 ذخائر صلبة أو مجوفة مع عنصر ُمذنب  ذخائر التدريب 

 
لم تُعد تُستخدم في جيوش الناتو ولكن العديد منها تم تصنيعه    الذخيرة العنقودية

بموجب   حظرها  تم  وقد  أخرى،  أماكن  األمم  في  اتفاقية 
 المتحدة بشأن الذخائر العنقودية 

 ACقنبلة 

وحدة   أي  أو  الوزن 
)مثل   أخرى  حجم 

  1000كجم،    500
 رطل(، وبالتالي: 

 _ _ _ _ كجم 

 _ _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 ذخائر شديدة االنفجار عادية )ُمزودة بصمام(   ذخائر لألغراض العامة 

 مزودة / غير ُمزودة بصمام

 

شديدة متفجرات  
 االنفجار 

 ذخائر شديدة االنفجار سائبة )ُمزودة بصمام( 

 مزودة / غير ُمزودة بصمام

 حامل ذخائر عنقودية أو أحمال أخرى.  حامل 

 عربة 

)مثل   الحجم  أو  العيار 
بوصات،   8ملم،    105
  25بوصة،    1.5

 رطل(، وبالتالي: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ قُطر

 غير معروف 

االشتعال،    الدفع  بطيئة  أو  االشتعال  سريعة  للطلقات  بالنسبة 
 المقذوف

  المدفعية  الذخائر الفارغة  
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 أو ذخيرة األسلحة الصغيرة، بدون حشوة دفع 

 
علبة    بندقية  من  يتجزأ  ال  جزء  الطلقة  ألن  خراطيش  تسميتها  تم 

 الخراطيش. 

 تطلق شعلة إشارة   ذخيرة اإلشارة  

 تطلق شعلة مضيئة ومظلة   المضيئةالذخيرة  

 يطلق إشارة مضيئة والدخان   الذخائر الدخانية لإلشارة   

 لقذائف الهاون   الذخائر المتزايدة  

   الذخائر األساسية 

 الشحنة 

)مثل     155المعيار 
 مم(، ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

للمدفعية، وعادة ما تكون العبوات الناسفة المعبأة في حقائب   القاذف
 من العيارات الكبيرة 

 العبوات الناسفة  

الوزن أو الحجم أو رقم 
)مثل     8الطراز 

رطل(،    1أوقيات،  
 ولذلك: 

 _ _ كجم

 _ _ _رطل  

 _ _ أوقية 

 غير معروف 

 نوع المتفجرات، ولذلك:

 متفجرات محتملة 

 صفائحية 

 غير معروف 

 PE4أوقيات  8عبوة ناسفة  

 PE3أوقيات  8عبوة ناسفة 

 المتفجرات الصفائحية 

 

عبوات ناسفة غير مصممة لهدف محدد، لذا فهي تُستخدم 
 ألغراض عامة

ومخازن   ملحقات 
 النسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينقل موجة التفجير   التفجير  فتيل 

 االشتعال سلك سريع االحتراق إلشعال صواعق   تفجير لحظي  الصمام

 سلك بطيء االحتراق إلشعال صواعق االشتعال   األمان 

 رأس إشعال تعمل بالكهرباء تمرر اللهب إلى المنصهر   صمام أمان كهربائي  مشعل

 حجم عبوة القطع الخطية في عمود التعليقات  قطع خطية عبوة

 حجم الشفرة في التعليقات   شفرة شريط القطع المتفجر

 الحجم ُموضح في التعليقات   للقطع خطية    عبوة ناسفة 

 مشغل صمام أمان  مقبض نسف  مجموعة أداة إطالق 

 غير معروف 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 
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ومخازن   ملحقات 
 )تابع( النسف 

 

 

 

 

 نسف مفجر 

 يشغل موجة التفجير، التي تُشعل بالكهرباء   كهربائي 

 التفجير، التي تُشعل بالتفجير يشغل موجة   الحارق )العادي( 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 

الذخائر  أدوات 
 (EODالمتفجرة )

 يعطل الحزم  ملقم  عربة 

 تعمل على تحييد األلغام والذخائر خفيفة الوزن  مركّبات متفجرة مشعل

 المرتفعة عن طريق الحرقيدمر المتفجرات المنخفضة أو   الحارق  المدمر

 يقطع النوافذ  النافذة  القاطع 

الذخائر  معطل 
 المتفجرة

 معطل التخلص من جهاز تفجيري ارتجالي   ألفا كريت 

 تهاجم من خالل النافذة   الشظية 

 يزيل األشياء المعبئة الثقيلة   باوباو، بوبلين مستخرج 

 القاذف
ميني   أو  فالتسوورد 

 فالتسوورد 
 يقطع من خالل العناصر ذات الغالف الصلب  

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العيار وأكثر

 ذخائر بنظام تلقيم القاعدة الدخانية، أنواع التشظي، الناقل   الوقت

 الهاون شديدة االنفجارالتفجير الفوري لقنابل   نقطة التفجير 

 التفجير المتأخر لقنابل الهاون شديدة االنفجار  الفعل المتأخر

بالنسبة للذخائر من النوع شديدة االنفجار والمضادة لألفراد،    القرب 
 يسمح باالنفجار فوق األرض عند االرتفاع األمثل 

 

 

 

 العيار والمدفعية

 

 

  - القاعدة الدخانية، أنواع التشظي، الناقل  ذخائر بنظام تلقيم    الوقت
القيام بوظائف بعد الوقت المبرمج، والضبط لضمان تحقيق 

 أفضل النتائج

 التفجير الفوري للقذائف شديدة االنفجار  نقطة التفجير 

  التفجير المتأخر للقذائف شديدة التفجير والقذيفة التشظية  الفعل المتأخر

لألفراد،    القرب  والمضادة  االنفجار  شديدة  النوع  من  الذخائر 
 االنفجار فوق األرضي 
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 صمام تفجير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العيار والدبابات 

 

 

 

 بالنسبة لتلقيم القاعدة للذخائر المضيئة والدخانية  الوقت

 التفجير الفوري للقذائف شديدة االنفجار المضادة للدبابات   نقطة التفجير 

 المتأخر للقذائف شديدة االنفجار التفجير   الفعل المتأخر

/   القرب  للوقت  لألفراد  والمضادة  االنفجار  شديدة  الذخائر  أنواع 
 االرتفاع األمثل لالنفجار 

بانفجار الذخائر    الفعل المتأخر للقاعدة  في صورة "فطيرة" في    HESHللسماح 
 الهدف قبل البدء 

 غير معروف 

 مفيدة تم العثور عليها اكتب أي معلومات   غير معروف 

 تراكم كبير وبطيء نسبيًا للدخان   الطراز دخان  المولد

 

 

 

 

 

 القنبلة اليدوية 

 

 

 

 

 

 

 

 من موزعات المركبات المدرعة  دخان  موزع 

 يدوي

االنفجار  شديدة  الذخائر 
 الدفاعية 

 أقصى تشظي  -يتم إلقاؤها عند الدفاع في الغطاء  

شديدة   االنفجار الذخائر 
 الهجومية

تشظي صغير، انفجار    - يتم إلقاؤها عند الهجوم بدون غطاء   
 بشكل أساسي 

تراكم بطيء للدخان، تُستخدم غالبًا ألغراض    -يتم إلقاؤها    انبعاث الدخان 
 إرسال اإلشارات

الدخانية  الذخائر 
 بالفوسفور األبيض 

 كمية كبيرة من الدخان الفوري -يتم إلقاؤها  

 يتم إلقاؤها  ذخائر التدريب

 بندقية 

 تُضرب   شديدة االنفجار

 تُضرب   دخان 

 تُضرب   ذخائر التدريب

 تُطلق 

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  شديدة االنفجار

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  دخان 

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  ذخائر التدريب
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 معلومات مفيدة تم العثور عليها اكتب أي   غير معروف  غير معروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاروخ موجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهدف،   على  التأثير 
 ولذلك: 

 مضادة للدبابات

 

 سالح مشاة، ناقلة جنود مدرعة   ميالن

 سالح مشاة أمريكي   جوفلين

 سالح مشاة، ناقلة جنود مدرعة   سوينغ فاير 

 جو )سام( -أرض 

السرعة   عالي  صاروخ 
(HVM ) 

ناقلة جنود    تُطلق باستخدام المدفعية، محمولة على الكتف، 
 مدرعة أو قاذفة متعددة، قصيرة المدى 

 تُطلق باستخدام المدفعية، طويلة المدى  رابير 

 أرض  -جو 

 تقهر دروع الهيلكوبتر الهجومية  هيل فاير 

 تقهر دروع الهيلكوبتر الهجومية  لونجبو 

متعدد  نظام صاروخي 
 اإلطالق 

 

الرأس الحربي شديد  موجه إلى حد معين.  -"صاروخ" كامل    كامل  -أحادي 
 االنفجار 

شديدة   الصغيرة  الذخائر 
 الكاملة -االنفجار 

 ذخيرة صغيرة 644صاروخ" كامل مع  

 )إصدار الناتو( للحمل   M77 × 644  الذخيرة الصغيرة

 (GPSالمواقع العالمي )أمامي، ُموجه بنظام تحديد   قسم التوجيه

 حمل الذخيرة الصغيرة

(PaySM) 

 644 × M77   )إصدار الناتو( 

 كجم 25الوسط، الرأس الحربي شديد االنفجار، حوالي   ( PaySقسم الحمل )

 صلب  -قسم الدفع الخلفي   ( ProSقسم الدفع )

 أو الدافع السائل 

 غير معروف 

 مفيدة تم العثور عليها اكتب أي معلومات   غير معروف 

 

 

 

 

 اللغم

 المضاد لألفراد

 صغير، مصمم للتشويه وليس القتل  المعدني

 صغير، مصمم للتشويه وليس القتل  غير المعدني 

 مضاد للدبابات 

 كبير، قد يكون ُموجًها  المعدني

 كبير، قد يكون ُموجًها  غير المعدني 

 تشظية الكتلة الُموجهة -نوع كليمور، األمر   األوامر فقط دفاع منطقة القاذف
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 تشظية الكتلة الُموجهة -نوع كليمور، األمر أو الضحية   األمر أو الضحية 

 غير معروف 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 

 الشعيلة 

 الدافع  القدح

 البرغي 

 بدء تشغيل دافع في علبة عربة  

 بدء تشغيل دافع في علبة عربة   كهربي 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 صاروخ 

( شديد    66العيار  مم 
مضاد   االنفجار 

بوصة    1.5للدبابات،  
االشتعال(،   شديد 

 ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

 إرسال اإلشارات  شعلة

 إشارة ُملونة   ذخيرة اإلشارة 

 المنطقة المضيئة  قنبلة مضيئة 

عديمة االرتداد،    -مضادة للدبابات ومضادة لألفراد ونحوها    شديدة االنفجار
 تُطلق من على الكتف

 يتم إشعالها  الحارق 

 القذيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مم،   5.56العيار 
 76بوصة،    303

 مم(، ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 قتل  كرة

 تتبع مسار القذيفة   العنصر الُمذنب

 يتم إشعالها  الحارق 

 التدريب  فارغة 

 درع خفيف   خارق للمدرعات

مزيج عنصر مذنب على  
 شكل كرة

المثال    الخليط، على سبيل  لمدفع    4B1T ، 1B1Tكمية 
 رشاش

األسلحة  مراقب 
 (SAAspالصغيرة )

 يحدد الهدف 

  الذخائر شديدة االنفجار السائبة  شديدة االنفجار

االنفجار  شديدة  الذخائر 
 المضادة للدبابات 

 قذيفة ُمشكلة، مضادة للدروع  

ذخائر دخانية بنظام تلقيم  
 القاعدة 

 تراكم بطيء لمصفاة الدخان  

 المنطقة المضيئة  مضيئة قنبلة 

HESH   مضادة للدروع، تتسطح على الهدف 
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 )تابع(القذيفة 

للمدرعات  خارقة 
 ومتساقطة األجزاء

 مخترق حركي عالي السرعة  

خارقة للمدرعات وثابتة 
ومتساقطة  الزعانف 

 األجزاء

 مخترق دقيق للغاية وعالي السرعة 

الدخانية  الذخائر 
  بالفوسفور األبيض

 سريعتراكم دخان  

 تحديد الهدف  رصد الرمي 

الخارق   الثانوي  التأثير 
 للمدرعات

 العنصر الُمذنب، اللون، المنشأ  

الحارق   الثانوي  التأثير 
 الخارق للمدرعات

 العنصر الُمذنب، اللون، المنشأ  

 

 

 

 القذائف

 

 

 

  105العيار أو الوزن ) 
مم،    76بوصة،    8مم،  
 رطل( ولذلك:  25

 _ _ _مم

 بوصة _ _ _ 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 الذخائر شديدة االنفجار السائبة المزودة بصمام  شديدة االنفجار

 غير الُمزودة بصمام /

االنفجار  شديدة  الذخائر 
 المضادة للدبابات 

 قذيفة ُمشكلة، مضادة للدروع  

ذخائر دخانية بنظام تلقيم  
 القاعدة 

 تراكم بطيء لمصفاة الدخان  

 المنطقة المضيئة  مضيئة قنبلة 

HESH   مضادة للدروع، تتسطح على الهدف 

الدخانية  الذخائر 
  بالفوسفور األبيض

 تراكم دخان سريع 

 تحديد الهدف  رصد الرمي 

 الطلقات

  105العيار أو الوزن ) 
مم،    76بوصة،    8مم،  
 رطل( ولذلك:  25

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 مخترق حركي   طلقات صلبة

للمدرعات  خارقة 
 ومتساقطة األجزاء

 مخترق حركي عالي السرعة  

خارقة للمدرعات وثابتة 
ومتساقطة  الزعانف 

 األجزاء

 مخترق دقيق للغاية وعالي السرعة 

 

 

 

 العبوات الناسفة 

متفجرة   بحشوة  ألغام 
(BaTor ) 

 الختراق العوائق مثل األسالك الشائكة  

المتفجرات   مجموعة 
الحفر   ألعمال  السريعة 

(EKRC) 

 لعمل ثقوب كبيرة في الطرق والمدارج وغيرها 
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ذات  العناصر 
الخاص   الغرض 
 والعناصر الهجومية

 

 

الجسور  نسف  نظام 
 (RBDSالسريع )

 ذخائر نسف الجسور  

التفاعلي  الدرع 
 ( ERAلالنفجارات )

 الخارجي يتفاعل مع االنفجار   ال ينطبق

 Giant Viperنظام 

 يسحب الخرطوم من الخرطوشة   صاروخ 

محشو بذخائر شديدة االنفجار، ينظف حقول األلغام المضادة     الخرطوم
 للدبابات

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 األنبوب 

 الدافع  القدح

 البرغي 

 معبئة بدء تشغيل دافع في شحنة  

 بدء تشغيل دافع في شحنة معبئة   كهربي 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 

، فإن الخيارات الُمتاحة يجب أن تكون بالمليمتر )مم( أو البوصة أو الكيلوجرام )كجم( أو 2مالحظة: عند استخدام وزن أو قياس في العمود  
 مم، وهكذا.  120يجب كتابة الرقم قبل وحدة القياس، على سبيل المثال  الباوندر أو األوقية.الرطل أو  
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

وني كترتم 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 

فبراير   01 0
2015 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة 

مارس   31 1
2021 

 . IATGمن   3إصدار الطبعة 
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