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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  
  .مشروعة وتحويلها إلى أسواق غير

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

 اإلطالق. 

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

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

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

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

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

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

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

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

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

 

 

 

  

 

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

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

شئ أنها قد  قد تتدهور الذخيرة والمتفجرات بصورة أسرع أو تتلف ما لم يتم تخزينها ومناولتها ونقلها بشكل صحيح، بإضافة إلى التأثير النا
ولذلك فمن األهمية بمكان القدرة على تحديد موقع  تتعطل عن العمل كما تم تصميمها وقد تصبح خطرة في التخزين والمناولة والنقل واالستخدام.

 ذه األنشطة.األصناف النوعية للذخيرة والمتفجرات بشكل سريع في النظام بحيث يمكن اتخاذ التدبير العالجي المناسب لضمان السالمة خالل ه 
  ونظام التحصيص وتصنيف الدفعات هو عنصر هام لهذه اآللية للسالمة.

وعادة ما تكون قد ُصنعت في نفس الوقت، وذلك  إن التحصيص وتصنيف الدفعات هو وسيلة يمكن بها تحديد كمية متفردة ومتجانسة للذخيرة.
وتعتمد مالءمة استخدام مصطلح   وبالتالي قد يكون من المتوقع أن تقدم أداًء موحدا ومماثال. باستخدام نفس المواد الخام وباستخدام نفس العملية  

 الحصة أو الدفعة لعنصر ذخيرة على مدى تعقيد الذخيرة )أي عدد العناصر المختلفة( وهذا يتطلب حكًما تقنيًا. 

 ي وموثوق به للتسريبات بسبب الفقد أو السرقة. كما أن التحصيص وتصنيف الدفعات مهم من أجل حصر المخزونات ويسمح بتحديد آن
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 التحصيص وتصنيف الدفعات 

 النطاق  1

مفهوما لتحصيص وتصنيف دفعات الذخيرة ويقدم نظاما يمكن استخدامه    IATGتقدم هذه الوحدة من المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
 لدعم إدارة آمنة وفعالة وكفء للذخيرة التقليدية. 

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

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

 .وقف اختياري لصرف واستخدام الذخيرة، عادة أثناء التحقيق التقنييشير المصطلح "تحريم" إلى 
 

عة من عنصرين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد العناصر هو العنصر ا يشير تعبير "الدفعة" إلى لحاكم األساسي(،  كمية منفصلة من الذخيرة الُمجّمّْ
 ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية.  .ومتجانسة بقدر اإلمكان، ويُنتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداًء موحداً 

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

 
 .فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو التفتيش على ذخيرةيشير مصطلح "قيد" إلى 

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

 يتم تصنيع الحصة من نفس المواد الخام، وذلك باستخدام نفس تقنية اإلنتاج وبنفس تشغيل اإلنتاج. عادةً ما  .أداًء موحداً 
 

هذا العنصر يحكم حجم  عنصر في دفعة، والذي يعتبر ذي أهمية كبرى للعمل الصحيح للقذيفة.يشير مصطلح "عنصر حاكم أساسي" إلى 
 وقد يشار إليه أيًضا باسم عنصر التصنيف.  حدة فقط من العنصر الحاكم.وتحتوي دفعة الذخيرة مجموعة وا وتجانس وهوية الدفعة.

 
والذي يعتبر ثانويًا من حيث األهمية في األداء الصحيح للقذيفة بعد العنصر الحاكم  عنصر في دفعة،يشير مصطلح "عنصر حاكم ثانوي" إلى 

 وقد يشار إليه أيًضا باسم عنصر تصنيف الدفعة الفرعي.  األساسي.
 
 

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

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

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) م لتعبيرات اإلمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخد   :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 
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 المعلومات األساسية   4

ات  ال يمكن تقييم سالمة المتفجرات أثناء تخزين ومناولة واستخدام ونقل الذخائر دون معلومات تقنية مفصلة عن كل صنف للذخيرة ضمن المخزون
( المحشوة بنفس النوع من المتفجرات  1وسيلة لتحديد كافة أصناف الذخيرة، على سبيل المثال: وينبغي أن تشتمل هذه المعلومات على  الوطنية.

( تحتوي على نفس العنصر المصنوع في نفس تشغيل اإلنتاج من 2أو حشوة الدفع المصنوعة من نفس تشغيل اإلنتاج بنفس المواد الخام، أو  
 للتحصيص وتصنيف الدفعات. ولتحقيق ذلك، ينبغي استخدام نظام نفس المواد الخام.

يتم إنتاج العناصر الفارغة التي تتكون من واحد أو أكثر لقطع مصنعية )أي أجسام القذائف بدون محتوى انفجاري( على هيئة حصص فارغة، 
سؤوال عن  وينبغي إعطاء الحصص الفارغة أرقام حصص فارغة ألغراض التحديد )أي إذا كان القصور الفلزي م وتعتبر كل حصة متجانسة.

 حادث بسبب الذخيرة، فجميع الذخائر المصنوعة من تلك الحصة المحددة يمكن تحديدها ويتم اتخاذ التدبير العالجي المناسب(. 

، والتي إن المتفجرات شديدة االنفجار وحشوة الدفع السائبة يتم تصنيعها من مواد مكونة فردية، وينبغي إعطاء المنتج النهائي رقما فريدا للحصة
 مكن اعتبارها عنصرا حاكًما أساسيا عندما يتم استخدامها لحشو عناصر الذخيرة الفارغة )أي أجسام القذائف(. ي

وينبغي أيضا أن تكون المادة المتفجرة  تصبح الحصص الفارغة للعناصر محشوة عندما يتم حشوها بتركيبات انفجارية أو دافعة أو متفجرة.
للتعريف  حصة متجانسة للمتفجرات.المستخدمة في حشو عنصر فارغ من   ثم ينبغي إعطاء العناصر المحشوة رقما فريدا للحصة المحشوة 

 المستقبلي وتستخدم السجالت المحفوظة ألرقام الحصص للعنصر الفارغ والمادة المتفجرة لتكّون الحصة المحشوة. 

ت ينبغي  الحساسة،  العناصر  من  أكثر  أو  اثنين  من  الذخائر  تجميع  يتم  الحاكمين األساسي عندما  بالعنصرين  األكثر حساسية  العنصرين  سمية 
 وينبغي استخدام العنصر الحاكم األساسي لتحديد حجم الدفعة.  (، وينبغي تصنيف دفعة البند.8والثانوي )راجع البند 

 

 متطلبات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات  5

 متطلبات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات ينبغي أن تكون: 

a) مية متجانسة للذخيرة ينبغي أن تعطي أداًء موحدا في ظل ظروف مشابهة لالستخدام؛تحديد ك 

b)  ،باء( تبسيط تحديد األصناف المعينة أو قذائف أصناف الذخيرة عندما يتم رفع تقرير غير مرضي )نتيجة لحادث بسبب الذخيرة
 قصور أو خطأ في األداء( عن حصة محددة أو دفعة من الذخائر؛

c) تتبع في التخزين والسحب الالحق أو االستبدال لتلك العناصر التي ثبت أنها غير مرضية أو أصبحت منتهية الصالحية جيم( تبسيط ال
 أو تم استبدالها بعالمات تجارية وطرز وأنواع أحدث منها؛

d) تي من المحتمل أن تؤثر  لتمكين الكميات األصغر من تتبع "تاريخها"، أي مكان تخزينها وظروفه، وكيف تم نقلها والعوامل األخرى ال
 على وضعها في المستقبل؛ 

e)  دال( تحديد كمية محددة فيها نتائج التفتيش واإلثبات واالختبار تمثيلية؛ 

f)  و  3تيسير إنشاء المراقبة والسجالت التقنية واالحتفاظ بها؛ 

g) .واو( تقليل كمية الوسم على حاويات الذخيرة 

ويعتمد استخدام المصطلح على مدى تعقيد  تستخدم جميع مصطلحات الحصة والدفعة والدفعة الفرعية لتحديد كميات متفردة ومتجانسة للذخيرة.
 الذخيرة )عدد أجزاء العنصر(، وعلى السلطة التي تقوم بالتصديق في نهاية المطاف.

 ( 2)مستوى  مسؤوليات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات 6

 ينبغي على السلطة المختصة داخل منظمة إدارة الذخيرة على نطاق أوسع أن: 

a)  ؛ 5ألف( تضع وتنفذ نظاما للتحصيص وتصنيف الدفعات، أو ما شابه ذلك، من أجل استيفاء متطلبات البند 

b)  باء( تحدد بالضبط الذخيرة التي ينبغي تحصيصها والتي ينبغي تصنيفها لدفعات؛ 

c)   شديدة االنفجار، حشوة الدفع، صمامة تفجير، ما إلى ذلك( التي ينبغي أن تتحكم في تحصيص أو تصنيف  تحديد العناصر )أي حشوة
 دفعة ذخيرة، و 

 

 ن. وهذا يساعد أيضا في التحقيق في حاالت تحويل مسار الذخيرة للمستخدمين غير الشرعيي3
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d)  والدفعة الفرعية والدفعة اللوجستية. 4تعيين األحرف األولى للمصنعين مرقومة على نحو متشابك ورموزا وأرقاما للحصة والدفعة 

 ( 2 )المستوىنظام ترقيم الحصص والدفعات  7

 رقم الحصة  7.1

 إن رقم الحصة هو رقم تعريفي فريد مخصص لحصص الذخيرة الفردية وقت التصنيع أو التجميع أو التعديل والذي يحدد حصصة بعينها.
يُخصص العنصر عندما يتم إنشاؤه إما من عنصر رئيسي واحد فقط أو   وعادة ما يرتبط بهوية عنصر مهم رئيسي، )أي عنصر التحصيص(.

  مركب بسيط إلى حد ما.
 

 رقم الدفعة  7.2

 إن رقم الدفعة هو رقم تعريفي فريد مخصص لدفعات الذخيرة الفردية وقت التصنيع أو التجميع أو التعديل. 
عندما   أدناه(. انظر   -يتم تخصيصه وفقًا لهوية العنصر الرئيسي المهم )العنصر الحاكم األساسي( والعنصر الحاكم الثانوي )للُدفعة الفرعية  .7

 ال يعمل هذا النظام إال عند تسجيل جميع عناصر األصناف المجمعة في نظام الحصر. يتغير رقم دفعة العنصر األساسي، يتغير رقم الُدفعة أيًضا.
 الطريقة الموثوقة للحصول على هذه المعلومات أن تكون من الشركة المصنعة للذخيرة في حزمة بيانات تقنية كاملة. 

 فعة الفرعية رقم الد 

حالة عندما تكون الكمية لعنصر الحاكم المستخدم كبير بحيث أنه في حالة حدوث قصور لعنصر آخر لن تُقبل الكمية االجمالية للقذيفة كاملة في 
 الدفعة الفرعية.  ومن أجل تقليل درجة المخاطرة، ينبغي استخدام العنصر الثانوي للحكم على حجم الخطر، ينبغي تقسيم الدفعة إلى دفعات فرعية.

 وينبغي استخدام إضافة حرف الحقة لرقم الدفعة لتحديد الدفعة الفرعية.
 

 تخصيص أرقام الحصص )باستثناء الحشوة الدافعة(  7.3

 وبالنسبة للذخيرة التي تم شراؤها من الخارج، عادة ما ينبغي إصدار أرقام الحصص بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة الذخيرة.
 يجوز قبول رقم الحصة الذي خصصه المنتج وقت اإلنتاج. 

 :1وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول رقم  ينبغي وضع نظام ترقيم يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الحصة.

 
األحرف األولى 

 للمصنعين
 مالحظات  الحقة  رقم تعريف فريد  تاريخ التجميع أو التصنيع

  ■ حرف واحد ▪ حتى ستة أرقام  ▪ ■ على نسق شهر، سنة ▪ ثالثة أرقامحتى  ▪ الشرط

  HG 0817 005 D مثال

 ألف إلى ياء  ▪ المدى 

 ▪  ■000001  
 999999إلى 

▪  ■A  إلىX  
 (r Rأو B)باستثناء 

  Rأو  B■ تستخدم  ▪
على نحو فريد ألرقام  

حصص الحشوات  
 الدافعة.

 HG 0817 005D مثال على رقم الحصة 

 
 على نظام ترقيم ذخائر ومتفجراتمثال  :1جدول 

 
 

 تخصيص أرقام الحصص )الحشوة الدافعة(  7.4

ما ينبغي إصدار أرقام حصص الحشوات الدافعة بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة الذخيرة. وبالنسبة للذخيرة التي تم   عادةً 
 المنتج وقت اإلنتاج.  شراؤها من الخارج، يجوز قبول رقم الحصة للحشوات الدافعة الذي خصصه

 :2وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول رقم  ينبغي وضع نظام ترقيم يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الحصة.

 
األحرف األولى 

 للمصنعين
تاريخ التجميع أو 

 التصنيع
 مالحظات  الحقة  رقم تعريف فريد

 حتى ثالثة أرقام   ▪ الشرط
■ على نسق   ▪

 شهر، سنة 

رقم واحد إلى األمام   ▪
 (6)حتى 

  ■ حرف واحد  ▪

  )ب( BD 0817 004 مثال

 

 لتصنيف الدفعات اللوجستية.  7.8راجع البند 4
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األحرف األولى 

 للمصنعين
تاريخ التجميع أو 

 التصنيع
 مالحظات  الحقة  رقم تعريف فريد

  ألف إلى ياء ▪ المدى 

 

 999999إلى  1■  ▪
▪  ■B  أوR  أو أو ال

 شيء فقط 

إلى   B■ تشير   ▪
أن الحشوة الدافعة  

تم إعادة خلطها في  
مرحلة من مراحل  

 دورة حياتها.

إلى   R■ تشير  ▪
أن الحشوة الدافعة  

تم تعديلها في  
مرحلة من مراحل  

 دورة حياتها.

■ الالحقة ليست   ▪
 إلزامية. 

 BD 0817 004 مثال على رقم الحصة 

 
 مثال على نظام ترقيم حصة حشوات دافعة  :2جدول 

 أرقام الدفعاتتخصيص  7.5

وال يجوز استخدامها إال لعيار ونوع الذخيرة  عادة ما ينبغي إصدار أرقام الدفعات بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة المخزونات.
  الصادرة لها.

 :3وارد في الجدول رقم وقد يشبه هذا النظام المثال ال ينبغي وضع نظام ترقيم للدفعات يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الدفعة.

 
األحرف األولى 

 للمصنعين
 مالحظات  رقم تعريف فريد تاريخ التجميع أو المصنع 

 ■ على نسق شهر، سنة  ▪ حتى ثالثة أرقام  ▪ الشرط
■ رقم واحد إلى   ▪

 األمام
▪  

 ■ من المفيد أن تبدأ األرقام بالصفر. ▪ GD 0817 020 مثال

  ألف إلى ياء ▪ المدى 
إلى   01■  ▪

999999 
▪  

 GD 0817 020 مثال على رقم الدفعة 

 
 مثال على نظام ترقيم الدفعة  :3جدول 

 
 

يمكن تحديد رقم الدفعة   ( أثناء الحصر وغيرها من عمليات إدارة المخزون.BKIغالبا ما يُعرف رقم الدفعة أيضا باسم الهوية الرئيسية للدفعة )
 عالمة عليه فوق الحاويات وأجسام الذخيرة. من خالل وضع خط تحته عند كتابته في نص وعند وضع 

 كما توجد قواعد محددة ينبغي اتباعها أثناء تخصيص أرقام الدفعات:

a) يجب أن يكون تاريخ التجميع أو التصنيع هو الشهر الذي بدأ فيه اإلنتاج؛ 

b)  23وانتهى في  2017أغسطس  01يجوز استخدام ذلك التاريخ للتجميع أو التصنيع لمدة أقصاها ثالثة أشهر، )أي إذا بدأ اإلنتاج في  
 باعتبارها التاريخ(؛ و  BI 0817، فتستخدم هوية الدفعة 2017أكتوبر 

c) ،7فال بد من استعمال رقم جديد للدفعة.  جيم( إذا تجاوز تجميع أو تصنيع دفعة مدة ثالثة أشهر، حتى إن كان عملية مستمرة . 

 ذخيرة األسلحة الصغيرة -حالة خاصة  7.6

ة  بالنسبة لذخيرة األسلحة الصغيرة، ينبغي أن يتكون رقم الحصة )أو تاريخ العمل كما هو معروف غالبًا( من األحرف األولى للمصنعين مرقوم
  (:4على نحو متشابك وتاريخ العمل كما هو موضح في جدول رقم )

 
األحرف األولى 

 للمصنعين
 مالحظات  تاريخ بداية الحشو

  ▪ ■ على نسق يوم، شهر، سنة  ▪ حتى ثالثة أرقام  ▪ الشرط

  FG 011115 مثال

■ تتيح اآلن نظم وسم الليزر لذخيرة األسلحة الصغيرة باستخدام   ▪
 . 3رقم كامل للدفعة وفقا للجدول رقم 

ويجوز استخدام الحقة لتحديد الحصص المختلفة )تشغيل   ▪
 اإلنتاج( التي بدأت اإلنتاج في نفس اليوم.

  ▪  ألف إلى ياء ▪ المدى 

 FG 011115 مثال على رقم الدفعة 

 
 SAAمثال على نظام ترقيم حصة لذخيرة األسلحة الصغيرة  :4جدول 
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 ( 3)المستوى تصنيف الدفعات اللوجستية  -حالة خاصة  7.7

بالذخيرة أثناء العمليات ويضمن دق ة  وتصنيف الدفعات اللوجستية هو نظام لتصنيف الدفعات يسمح بتعزيز الكفاءة التشغيلية لوحدات اإلمداد 
المثال، عندما يتم توريد قذائف شديدة االنفجار وخراطيش دافعة وصمامات تفجير إلى وحدة مدفعية أثناء العمليات، إذا نفد  على سبيل   الحصر.

ومن أجل ضمان عدم حدوث ذلك، قد  صنف واحد )أي صمامات التفجير(، فال بد من توقف إطالق النار حتى يتم إعادة توريد هذا الصنف.
منصات نقالة مجهزة من قبل تحتوي على جميع أصناف الذخيرة الفردية الالزمة لعمل قذيفة كاملة لالستخدام يكون من المرغوب فيه وجود  

دافعة وفتيل إشعال وصمامات تفجير(. بالنسبة للمستخدم، فإنه يخلق مشاكل  )أي قذيفة شديدة االنفجار وخرطوشة  وإن كان هذا يحل مشكلة 
إما أن يتم  مختلفة وفريدة.  BKIsة الفردية على المنصة النقالة سيكون لها هويات رئيسية للدفعات  لمدير الذخائر، ألن جميع أصناف الذخير

 والمنصة النقالة، وهذه مهمة شاقة، أو الحاجة لوضع نظام بديل لتصنيف الدفعات. BKIحصر عنصر الذخيرة حسب الهوية الرئيسية للدفعة 

وينبغي أن يكون رقم الدفعة اللوجستية مماثال   ية، والذي يجوز أن يقرر مديرو الذخيرة اختياره.هذا النظام هو استخدام تصنيف الدفعات اللوجست
عادة ما ينبغي إصدار أرقام الدفعة اللوجستية فقط من قِبل منظمة إدارة الذخيرة وتسجيل   لرقم الدفعة ولكن مع وجود اختالفات في تركيبته.

    ل دفعة لوجستية المسجلة في نظام حصر الذخيرة.الفردية في ك BKIالهوية الرئيسية للدفعة 

وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول   ينبغي وضع نظام ترقيم للدفعات اللوجستية يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الدفعة الللوجستية.
 : 6رقم 

 
األحرف األولى 

للمجمعين مرقومة على  
 5نحو متشابك 

 مالحظات  تعريف فريدرقم  تاريخ التجميع 

 الشرط
رقم واحد حتى ثالثة   ▪

 أرقام 
  ▪ ■ ستة أرقام  ▪ ■ على نسق شهر، سنة  ▪

■ يجوز استخدام الحقة لتحديد أرقام  ▪ TTN 1117 000035 مثال
 الدفعات الفرعية اللوجستية. 

 المدى 
■ تُوضع من اسم   ▪

  TTNمثال  المستودع.
 . Toytownعن 

 
إلى   000001■  ▪

999999 
▪  

 TTN 1117 000035 رقم الدفعة مثال على 

 
 مثال على نظام ترقيم دفعة لوجستية  :6جدول 

 
 

 كما توجد قواعد محددة ينبغي اتباعها أثناء تخصيص أرقام الدفعات اللوجستية: 

a)   الدفعة اللوجستية؛ ألف( ينبغي أن تكون الدفعة اللوجستية متجانسة قدر اإلمكان من حيث أرقام الحصة والدفعة ألصناف الذخيرة داخل 

b) ينبغي تعبئة دفعة لوجستية واحدة فقط في كل منصة نقالة أو في كل حاوية للذخيرة قدر اإلمكان؛ 

c) .الُدفعة اللوجيستية الفرعية  ال ينبغي تعبئة أكثر من دفعتين فرعيتين لوجستيتين منفصلتين على كل منصة نقالة أو في كل حاوية للذخيرة
 الذخيرة الموضوعة على منصات، ضمن دفعة لوجستية تتشكل عند تغيير العنصر الحاكم الثانوي؛ و هي كمية محددة مسبقًا من 

d)  الفرعية الدفعة  أو  اللوجستية  الدفعة  تشكل  التي  الذخيرة  الذخيرة ألصناف  لعناصر  والدفعة  الحصة  أرقام  تفاصيل  ينبغي وسم  دال( 
 بصورة واضحة على المنصة النقالة أو على حاوية الذخيرة. 

 وسم الحاويات أو المنصات النقالة اللوجستية للدفعات  .7.7.1

 ينبغي وسم المنصة النقالة أو الحاوية اللوجستية التي تحتوي على دفعة لوجستية أو دفعة فرعية بما يلي لسهولة التعريف: 

a) ألف( الكمية؛ 

b)  ملم مع تغيير مواد الدفع(؛  152نوع الذخيرة حسب القذيفة الكاملة )أي قذيفة شديدة االنفجار 

c)  الطراز أو العالمة التجارية، )إن وجد(؛ 

d)  دال( رقم الدفعة اللوجستية أو رقم الدفعة الفرعية اللوجستية؛ 

 

 عادة ما يكون مستودع الذخيرة الذي حدث فيه تجميع المنصات متعددة األصناف.5
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e)  هاء( األحرف األولى للمجِمع مرقومة على نحو متشابك؛ 

f)  واو( تاريخ التجميع 

g) 8 .7( تفاصيل أصناف الذخيرة التي تشكل الدفعة اللوجستية أو الدفعة الفرعية )انظر الفقرة زاي (d .)) 

 ( 2)المستوى العناصر الحاكمة الحصصية أو الُدفعية  8

ل  من أجل توفير التوجيه بشأن األنواع العامة للذخيرة التي ينبغي تحصيصها أو تصنيفها لدفعات وكذلك العنصر الحاكم األساسي، يوضح الجدو 
  نظاما يجوز اعتباره لالستخدام من قِبل منظمة إدارة المخزونات: 7رقم 

 نوع القذائف العامة 
حصصية أم  

 دُفعية
 ر الحاكم الثانويالعنص العنصر الحاكم األساسي 

  قنبلة مضيئة محشوة  حصصية قنبلة مضيئة 

  حصة محشوة  حصصية قنبلة )يدوية(

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  قنابل )دفع صاروخي(

 صمامة تفجير  خرطوشة أساسية  دُفعية  ملم(  60)<قنبلة مدفع هاون شديدة االنفجار 

 خرطوشة أساسية  خرطوشة متزايدة  دُفعية  ملم(  160 -ملم  81)قنبلة مدفع هاون شديدة االنفجار 

 خرطوشة متزايدة  خرطوشة أساسية  دُفعية  ملم( 60)<قنبلة مدفع هاون دخانية 

 خرطوشة أساسية  خرطوشة متزايدة  دُفعية  ملم( 160 -ملم  81)قنبلة مدفع هاون دخانية 

 شعيلة  حشوة الدفع دُفعية  ملم(  30 -ملم  20)مدفع قذائف شديدة االنفجار 

 )أنبوب( )أولي( TVE حشوة الدفع دُفعية  قذيفة دبابات شديدة االنفجار

 )أولي( TVE حشوة الدفع دُفعية  قذيفة دبابات دخانية 

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  ملم( 155)<قذيفة مدفعية شديدة االنفجار )قذيفة كاملة( 

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  ملم( 155)<قذيفة مدفعية دخانية )قذيفة كاملة( 

  قذيفة محشوة  حصصية ملم( 155)<قذيفة مدفعية شديدة االنفجار 

  قذيفة محشوة  حصصية ملم( 155)<قذيفة مدفعية دخانية 

  حشوة الدفع حصصية ملم( 155)<عبوة دافعة )منفصلة( 

F صمامة تفجير محشوة  حصصية صمامات تفجير مصادمة العبرود  

  صمامة تفجير محشوة  حصصية صمامات تفجير زمنية ميكانيكية العبرود 

  شعيلة محشوة  حصصية شعيلة مصادمة 

  شعيلة محشوة  حصصية شعيلة كهربائية 

  حصة محشوة  حصصية صمام تفجير للسالمة 

  حصة محشوة   حصصية صمامة تفجير لحظي 

  حصة محشوة  حصصية فتيل تفجير 

  حصة محشوة  حصصية ُمفجر ال كهربائي 

  حصة محشوة  حصصية ُمفجر كهربائي 

  حصة محشوة  حصصية عبوة قطع خطية 

  حصة محشوة  حصصية شديدة االنفجار عبوة تدمير 

  حصة محشوة  حصصية لغم مضاد للدبابات 

 
 مثال على نظام التحصيص والتصنيف لدفعات والعناصر الحاكمة حسب النوع العام  :7جدول 

 
 

 ( 2)المستوى توافر البيانات التقنية للذخيرة  9

الذخيرة في المخزونات الوطنية هو أمر أساسي لوضع نظام إدارة فعال وعملي وآمن وسليم إن توافر البيانات األساسية التالية ألنواع معينة من 
 لمخزونات الذخيرة: 

a)  ألف( أرقام حصص الذخيرة؛ 

b)  باء( أرقام دفعات الذخيرة )إن وجد(، و 

c)  جيم( الرسومات التقنية 

 الذخيرة، فنزاهة نظام اإلدارة الشاملة للذخيرة منقوصة بشكل خطير.إذا كانت هذه البيانات األساسية التقنية غير متوفرة لكل صنف معين من  
وبدون هذه البيانات،  وهذه هي البيانات األساسية التي تسمح باتخاذ التدبير العالجي الفعال والمناسب عندما يحدد التحقيق التقني خطأ في الذخيرة.

نوع معين من الذخيرة على النحو المحدد بأنه في خطر والذي تم تصنيعه في  فإن الخيار الوحيد هو اتخاذ تدبير عالجي على كل صنف فردي ل
ملم تشتعل تلقائيا أثناء التخزين، حيث يحدد البيان الوحيد المتاح سنة اإلنتاج بأنها   60)على سبيل المثال، حشوة الدفع لمدفع هاون   العام نفسه.
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ون التدبير العالجي الوحيد الممكن والفعال في هذه الحالة هو تدمير كل الحشوات  كما هو موسوم على القذائف والعبوات، وينبغي أن يك 1967
 (. 1967الدافعة لجميع قذائف الهاون حيث أن الوسم على الذخيرة هو عام 

بالبيانات التقنية أعاله لكل صنف من أصناف الذخيرة، فالحل الوحي د على المدى بالنسبة لتلك المنظمات إلدارة المخزونات والتي ال تحتفظ 
ثم ينبغي اتخاذ القرارات   % لجميع الذخائر وتسجيل جميع العالمات على تلك الذخيرة وعبوتها.100القصير هو إجراء جرد للمخزون بنسبة  

المستنيرة حول إنشاء نظام للتحصيص وتصنيف الدفعات على أساس مبادئ تصنيف الدفعات اللوجستية، والذي يتكامل مع نظام الحصر عن  
قد تكون هذه مهمة ضخمة، والتي تعتمد على   خيرة والذي يسمح لمديري الذخائر بدرجة من وضوح كامل المخزونات لنوع الذخيرة الفردية.الذ 

 ام. ة واالستخد حجم المخزونات، ولكنه السبيل الوحيد لتحقيق السيطرة الفعالة على الذخيرة ولتقليل المخاطر الكامنة المتفجرة أثناء التخزين والمناول
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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  مطبوعات.المؤرخة، ال تسري التعديالت أو المراجعات الالحقة ألي من هذه ال

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

 مؤخراً:

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

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAلشؤون نزع السالح )يحتفظ مكتب األمم المتحدة   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    6الُمستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السالحUNODA  بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
اإللكتروني: ا الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكن  لذخيرة 

www.un.org/disarmament/ammunition /.   األخرى المعنية  والمنظمات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على  يجب 
  رة التقليدية.الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخي

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  6
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

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

b) IATG 01.60 ؛2020 السالح.مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع  .أخطاء الذخائر وقصور األداء 

c)  و 2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح  .الحظر والقيود  01,70المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر ، 

d)   معايرة وزارة الدفاع البريطاني. .3 - 1األجزاء   .تحصيص الذخيرة وتصنيفها إلى دفعات  96-13معيار الدفاع للمملكة المتحدة 
2009. 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. ينبغي استخدام  
الموقع:    7الُمستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السالحUNODA  بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
اإللكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكن  الذخيرة 

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

 
 
  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7

http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

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

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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