
 

   

 المبادئ التوجيهية   
 التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 

IATG 
04.10 

 
 

 الطبعة الثالثة   
xx-xx-2020 

 
 
 
 
 
 
 

  
 التخزين المؤقت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
IATG 04.10:2020[E] 

 
© UNODA 2020 



IATG 04.10:2020[E] 
 (xx-xx-2020الطبعة الثالثة )

 

 
i 

 

 

 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين على   التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
األمم المتحدة لحماية المبادئ التوجيهية  مشروع  وللتحقق من حالة الوثيقة هذه، ينبغي على المستخدمين الرجوع إلى   صفحة الغالف.

 ن خالل موقع مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح على الشبكة العنكبوتية وعنوانه:التقنية الدولية بشأن الذخيرة م
 

www.un.org/disarmament/ammunition .  
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ   المتحدة. هذه الوثيقة هي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وخاضعة لحقوق التأليف والنشر من قِبل األمم  
أو تخزين أو نقل هذه الوثيقة وال أي مقتطف منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض آخر دون إذن كتابي 

  مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، نيابة عن األمم المتحدة.

  هذه الوثيقة ليست للبيع.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 2904 367 917 1+ هاتف: 
 1757 367 917 1+ الفاكس:

 

 

 

 

 لصالح مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

 

، رفع فريق الخبراء الحكوميين التابع لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة تقريرا بشأن المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات  2008في عام  
والحظ الفريق أن التعاون فيما يتعلق بإدارة المخزونات الفعلية يحتاج إلى إقرار نهج "إدارة دورة الحياة كاملة"، بدءا من نظم   1الذخيرة التقليدية.

إلى النظم األمنية المادية، وبما في ذلك إجراءات المراقبة  -الضرورية لضمان المناولة اآلمنة والتخزين ولتحديد الفائض  -التصنيف والحصر 
  ار لتقييم استقرار وموثوقية الذخيرة.واالختب

 قدم الفريق توصية رئيسية بوضع مبادئ توجيهية تقنية إلدارة مخزونات الذخيرة ضمن إطار األمم المتحدة. 

د "المبادئ وقد وفر هذا الوالية لألمم المتحدة إلعدا 2رحبت الجمعية العامة في وقت الحق بتقرير الفريق وشجعت الدول بقوة على تنفيذ توصياته.
 .ذخيرةالتوجيهية التقنية إلدارة المخزون االحتياطي من الذخيرة التقليدية"، المعروف اآلن باسم المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال 

المتحدة   األمم  برنامج  إطار  في  التوجيهية  المبادئ  هذه  وتنقيح  واستعراض  إعداد  أعمال   United Nations  SaferGuardوأجريت 
Programme   وغير والحكومية  الدولية  المنظمات  من  بدعم  األعضاء،  الدول  من  خبراء  من  المكون  التقني  االستعراض  فريق  قِبل  من 

  الحكومية.

رحب بتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة واستمر في تشجيع الدول    3، اعتمدت الجمعية العامة قراًرا  2011في ديسمبر  
تنفيذ توصيات فريق الخبراء الحكوميين؛ تضمن تقرير فريق الخبراء الحكوميين توصية بأن استخدام الدول للمبادئ التوجيهية التقنية   1على 

بهدف   التابع لألمم المتحدةقرار الدول أيًضا على التواصل مع برنامج الضمانات المعززة  وشجع ال الدولية بشأن الذخيرة يتّم على أساس تطوعي.
 تطوير التعاون والحصول على المساعدة التقنية.

يرحب بالتطبيق المستمر للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الميدان، بما   4، اعتمدت الجمعية العامة قراًرا  2015في ديسمبر  
على اإلدارة السليمة والمأمونة لمخزونات الذخيرة في التخطيط لعمليات حفظ   -في هذا الصدد -يشمل برامج التنفيذ ومواد التدريب؛ ويشجع  

التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛  السالم وتنفيذها، وذلك من خالل تدريب موظفي الس السالم باستخدام المبادئ  لطات الوطنية وحفظة 
مخاطر  ويشجع القرار أيًضا الدول الراغبة في تحسين قدراتها الوطنية على إدارة المخزونات، ومنع زيادة فوائض الذخيرة التقليدية والحد من ال

واصل مع برنامج الضمانات المعززة، وكذلك الجهات المانحة الوطنية المحتملة والمنظمات و/أو التخفيف منها على نطاق أوسع من أجل الت
 بهدف تطوير التعاون، بما يشمل الخبرة التقنية عند االقتضاء؛  -حسب االقتضاء-اإلقليمية 

 

رسات المتنامية الخاصة بإدارة مخزونات الذخيرة، يتم مراجعة هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بانتظام لتعكس المعايير والمما
  ( 2015اإلصدار الثاني )يشكل هذا المستند جزًءا من   ولدمج التغيرات الناجمة عن التعديالت الُمدخلة على اللوائح والمتطلبات الدولية المناسبة.

ة الثانية من قبل فريق خبراء الذخيرة التابع لمكتب األمم  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، والذي خضع للمراجعة الخمسي
ويمكن العثور على أحدث نسخة لكل مبدأ توجيهي، باإلضافة إلى معلومات حول أعمال فريق االستعراض التقني   المتحدة لشؤون نزع السالح.

 . www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionعلى العنوان التالي 

   

 

  

 

 

 )تقرير مجموعة الخبراء الحكوميين(. .2008تموز/يوليو  28 .عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية ، المشاكل الناشئةA/63/182قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1
 . 2006كانون األول/ديسمبر    6 .التقليديةالمشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة ، A/RES/61/72وكُلف الفريق بموجب القرار 

 . 2008كانون األول/ديسمبر  2 .المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية ،A/RES/63/61( UNGAقرار الجمعية العامة )2
 . 2012يناير  12ومؤرخ   2011ديسمبر  2اعتُمد في  .يديةالمشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقل،  A/RES/66/42 (UNGAقرار الجمعية العامة ) 3
 2015ديسمبر    11، المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية.A/RES/70/35 (UNGAقرار الجمعية العامة ) 4
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 مقدمة 

ينما تتوفر طريقة تخزين الذخيرة المثالية واألكثر كفاءة في مستودعات الذخيرة المبنية ألغراض لضمان سالمة المتفجرات، يمكن ضمان  ب
ومع ذلك، قد يكون ثمة مساوئ للتخزين الميداني والمؤقت يتمثل في أن   سالمة وفعالية وكفاءة تخزين الذخيرة التقليدية في الظروف المؤقتة. 

يجب أن تخضع  ويمكن أن يقلل الدوران السريع لمخزونات الذخيرة من هذه العيوب. حية الذخيرة من المحتمل أن يتم تقليلها بشكل بالغ.مدة صال
وهذه هي الطريقة  5الذخيرة المخزونة في ظروف التخزين المؤقت لفترات زمنية أطول لبرنامج تقني فعال للمراقبة واختبار الصمود العملي.

 لضمان عدم تدهور الذخيرة ووصولها إلى حالة تهدد األداء أو السالمة أثناء التخزين. الوحيدة

( كما هو مستخدم في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية OQDمن حيث األساس، يستخدم مفهوم التخزين المؤقت هذا المسافات الكمية الخارجية ) 
وبالتالي توفير نفس الدرجة من الحماية للجمهور، والموظفين غير المرتبطين والمنشآت ،  المسافات الكمية والفاصلة  02.20بشأن الذخيرة  

(، مع ما يصاحبها من مخاطر على سالمة  IQDوهناك مستوى أعلى إلى حد ما من المخاطر فيما يتعلق بالمسافات الكمية الداخلية ) 6الرئيسية.
 كجم كحد أقصى. 4000ظة وتحديد صافي كمية المتفجرات في أي موقع بـ يتم تحسين ذلك من خالل قواعد التجميع المتحف البعثة.

التشغيلي. أو غير  للتخزين طويل األجل  مبسطة غير مخصصة  المؤقت جداول  التخزين  الكمية   يستخدم  المسافات  مع جداول  الخلط  لتجنب 
  (.TDجداول المسافات المؤقتة )التخزين المؤقت ، يستخدم IATG 02.20المستخدمة في 

مواقع االنفجار المحتملة مقيدة   (.ES( والمواقع المكشوفة )PESتستخدم جداول التخزين المؤقتة نطاقًا أقل بكثير من مواقع االنفجار المحتملة )
ات الكمية بالنسبة للمساف-المواقع المكشوفة  على المرافق المعززة وشبه المعززة والمفتوحة/الخفيفة، مع تعديالت على المتاريس عند االقتضاء.

إمكانيات المسافات الكمية الخارجية مقيدة بشكل  مقيدة كذلك، مع إضافة منطقة معالجة الذخيرة، سواء كانت مزودة بمتاريس أم ال.  -الداخلية
  .7هذا نظام مختزل لألغراض التشغيلية أكبر: األفراد المرتبطون بالبعثة والمدنيين غير المحميين.

دائمة،  لمؤقت للتطبيق في المعسكرات في البعثات المنتشرة.ينبغي النظر في التخزين ا إذا كان المعسكر قد يتحول إلى منشأة تخزين ذخيرة 
 ، وليس المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذا. 02.20يُنصح باستخدام المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 

 

 المراقبة واإلثبات.  07.20انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة 5
الل مضاعفة المسافة  ن الحماية اإلضافية الممنوحة للمباني المعرضة للخطر في المسافات الميدانية، ولكن عند االقتضاء، يمكن توفير مستوى الحماية هذا من خال يتم تضمي  6

 الموصى بها لألفراد غير المرتبطين. 

( وتوجيهات حلف شمال األطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات  AASPT-5منشورات حلف شمال األطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الخامس( ) 7

 AASTP-5مطبوعات  مجموعة واسعة من أزواج مواقع االنفجار المحتملة/المواقع المكشوفة في تلك المركبات المدرجة. AASTP-5تقدم مطبوعات  أو عمليات االنتشار.
 متوفرة مجانًا على اإلنترنت. 
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 التخزين المؤقت 

 النطاق  1

لتقليدية في  تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مدخالً وشرحاً لمتطلبات سالمة وفعالية وكفاءة تخزين الذخيرة ا
   ظروف التخزين المؤقت.

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يغطي التخزين المؤقت متطلبات التخزين عندما ال يتوافر هيك ل  وألغراض هذه الوحدة من 
مع لمجتأساسي مناسب وآمن للتخزين في المستودعات، أو عندما يبلى ذلك الهيكل األساسي لحالة ال تقدم فيها حماية فعالة لمخزونات الذخيرة أو ل

 المدني المحلي. 

 المراجع المعيارية  2

أما المراجع غير  بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال تسري إال النسخة المذكورة. إن الوثائق المرجعية التالية ال غنى عنها الستعمال هذه الوثيقة.
 المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها )وتتضمن أية تعديالت(.

 .لمرفق ألف على قائمة من المراجع المعيارية التي تُعتبر وثائق هامة تتم اإلشارة إليها في هذا المبدأ التوجيهي وتشكل جزءاً من بنودهيحتوي ا

  خزين توجد قائمة بمراجع المعلومات في المرفق باء على شكل بيبلوغرافيا تُدرج الوثائق اإلضافية التي تحتوي علي معلومات مفيدة أخرى عن الت
 الميداني والمؤقت للذخيرة التقليدية. 

 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

 .إلى مصدر محتمل لألذىيشير تعبير "خطر" 
 

يشير إلى مخزن، خلية، تكديس، شاحنة أو مقطورة محّملة بالذخيرة، أو ورشة للمتفجرات، أو مبنى مأهول، أو مكان مصطلح "موقع مكشوف" 
 .المحتمل قيد البحثتجّمع أو طريق عام للمرور مكشوف لتأثيرات أي انفجار )أو حريق( قد يقع في موقع االنفجار 

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

 .خليط من احتمال حدوث األذى وشدة ذلك األذىيشير تعبير "المخاطرة" إلى 

 .االستعمال المنظم للمعلومات المتوفرة للتعرف على األخطار وتقدير المخاطرمصطلح "تحليل المخاطر" إلى  يشير

من األمثلة على ذلك اتباع قواعد   يستخدم مصطلح تخفيف المخاطر لوصف التدابير المتخذة للحد من اآلثار في حالة حدوث انفجار أو اشتعال.
تأثيرات االنفجار، وإبقاء البنايات المعمورة خارج الخط الخلط بين المجموعات المتوافقة لم نع عنصر في مجموعة غير متوافقة من مفاقمة 
 األصفر )مسافة البنايات المعمورة(.

في   .اإلجراءات المتخذة للتقليل من االحتماالت أو النتائج السلبية المرتبطة بمخاطر معينة، أو كليهما  يشير مصطلح "الحد من المخاطر" إلى
 ها.إدارة الذخائر، "الحد من المخاطر" هو المصطلح المستخدم لوصف تلك التدابير التي يجب اتخاذها لتقليل مخاطر انفجار الذخيرة أو اشتعال

اكل ومن األمثلة على ذلك المراقبة المستمرة للذخائر لضمان الكشف عن أي مش ويشير أيًضا إلى األساليب المستخدمة لجعل الذخائر أكثر أمانًا.
 تتعلق بالسالمة في مرحلة مبكرة، وتخزين الذخائر في أفضل الظروف في المناطق والبنايات اآلمنة.

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

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

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



IATG 04.10:2020[E] 
 (xx-xx-2020الطبعة الثالثة )

 

 
6 

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

 المعلومات األساسية  4

وتقل درجة التأكد   لتخزين المؤقتة كوسيلة للتخزين اليومي للمخزون، مع استمرار ضمان السالمة.وتقل الرغبة في تخزين الذخيرة في ظروف ا 
 والدورة النهارية في الظروف المؤقتة.8من تأثير التخزين المؤقت على الحياة العملية للذخيرة، حيث قد تقل فعالية الحماية من الظروف البيئية 

يجب مراعاة هذا االنقسام في الغرض عند قراءة وحدة المبادئ التوجيهية  في تصميم وإدارة موقع التشغيل.  ويمكن أيًضا استخدام التخزين المؤقت
   التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

من المبادئ   إال إذا تم تحديد ذلك في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتم التقيد بمتطلبات كافة الحدات األخرى
ن  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من أجل المحافظة على معايير السالمة األكثر صرامة والمحافظة على الثروات خالل ظروف التخزي

  المؤقت.

الد  التقنية  التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  الذخيرة  في  المتخصصين  قبل  من  المؤقت  التخزين  مناطق  تخطيط وتشغيل  دائماً  الذخيرة  يجب  بشأن  ولية 
، نظراً لضرورة إجراء عملية إدارة مخاطر رسمية كجزء من عملية التخطيط الخاصة بإنشاء المسافات كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 01.90

   الفاصلة اآلمنة.

 (2)المستوى قبول المخاطر  5

وإذا تعرضت السالمة للتهديد يتم إخضاعها لتقييم   تشغيل والموارد. قد يتطلب التخزين المؤقت للذخيرة التقليدية التوازن بين متطلبات السالمة وال
للمبادئ الواردة في المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة رقم    ،"مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر(  02.10مخاطر رسمي )وفقاً 

يجب إبالغ السلطات   والملحق ز(.   13.4، البند  02.10ن الذخيرة  وحاالت السالمة من االنفجار )وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأ
كما يتم   خطر متزايد على الجمهور العام. المدنية المختصة )عادة وزارتي الداخلية والدفاع( بالمخاطر بالتفصيل، ال سيما إذا كانت تنطوي على 

وإذا   ر التي يمكن تحملها.للحد من المخاطر أو تخفيفها إلى مستوى المخاطإبالغ السلطات المناسبة بالموارد التي تطلبها مؤسسة إدارة الذخائر 
  لم يتم توفير الموارد الواردة بالتوصية ألي سبب، يجب حينئذ قبول المخاطر المتبقية بشكل رسمي على المستوى الوزاري، ويتم تسجيل قبول 

 (. QDsاآلمنة من الكمية)  ويجب التفويض بأي معايير سالمة يتم تقليلها في المراحل المتقدمة لكل تقليل في المسافات المخاطر بصورة مناسبة. 

 ( 2و 1)المستوى مناطق التخزين المؤقت  6

المبادئ  مجلد  )انظر  المستودعات  في  للتخزين  مناسب وآمن  أساسي  يتوافر هيكل  المؤقتة عندما ال  التخزين  في ظروف  الذخيرة  اعتبار  يتم 
جتمع (، أو عندما يبلى ذلك الهيكل األساسي لحالة ال تقدم فيها حماية فعالة لمخزونات الذخيرة أو للم5التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة رقم  

وفي بعض الظروف قد تستمر ظروف التخزين المؤقتة لبعض الوقت إذا كانت الموارد محدودة أو غير متوفرة لتطوير الهيكل  المدني المحلي.
 األساسي المناسب للتخزين في المستودعات. 

لتجنب الخلط   جل أو غير التشغيلي.على النحو الموضح في المقدمة، يستخدم التخزين المؤقت جداول مبسطة غير مخصصة للتخزين طويل األ
تستخدم جداول التخزين   (.TDجداول المسافات المؤقتة )  التخزين المؤقت، يستخدم IATG 02.20مع جداول المسافات الكمية المستخدمة في  

ملة مقيدة على المرافق المعززة مواقع االنفجار المحت (.ES( والمواقع المكشوفة ) PESالمؤقتة نطاقًا أقل بكثير من مواقع االنفجار المحتملة )
مقيدة كذلك،  -بالنسبة للمسافات الكمية الداخلية-المواقع المكشوفة  وشبه المعززة والمفتوحة/الخفيفة، مع تعديالت على المتاريس عند االقتضاء.

جية مقيدة بشكل أكبر: األفراد المرتبطون إمكانيات المسافات الكمية الخار مع إضافة منطقة معالجة الذخيرة، سواء كانت مزودة بمتاريس أم ال.
  .9هذا نظام مختزل لألغراض التشغيلية بالبعثة والمدنيين غير المحميين.

(، مع االحتفاظ بنفس المسافات الكمية الخارجية 7.4تسمح ظروف التخزين المؤقت باستخدام المسافات الكمية الداخلية المخفضة )انظر البند  
ويجب استخدام المسافات اآلمنة من الكمية المصغرة في أضيق حد، ويتم بذل كافة الجهود لضمان تطبيق المسافات اآلمنة من   بشكل أساسي.

للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    الكمية ال يتم استخدام  ."المسافات اآلمنة من الكمية والمسافات الفاصلة"  02.20الطبيعية وفقاً 
ي المسافات اآلمنة من الكميةالمصغرة كمبرر لتوزيع الموارد المحدود أو المصغر بشأن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية في الهيكل األساس

في حالة عدم إمكانية تحقيق مسافات الكمية المخفضة، يتم تجميع حالة أمان االنفجار وفقًا للمبادئ التوجيهية  ستودعات الذخيرة الدائمة المناسبة.لم
 والملحق ز.  13.4، البند 02.10التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 

 يرة والمتفجرات للتغير في درجة الحرارة ما بين النهار، والليل وتبدل فصول العام. تعّرض الذخ 8

( وتوجيهات حلف شمال األطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات  AASPT-5منشورات حلف شمال األطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الخامس( ) 9

 AASTP-5مطبوعات  مجموعة واسعة من أزواج مواقع االنفجار المحتملة/المواقع المكشوفة في تلك المركبات المدرجة. AASTP-5 تقدم مطبوعات أو عمليات االنتشار.
 متوفرة مجانًا على اإلنترنت. 
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ولذلك يجب أن يكون التخطيط مركزاً وأن  عب تصويبها في تاريخ الحق.خالل تخطيط مناطق التخزين المؤقت، يتم اتخاذ القرارات التي قد يص
وخالل عملية التخطيط، يجب إدراج بند يتضمن أولئك األفراد المسئولين عن تخزين وإدارة الذخيرة التي سيتم تخزينها   يقوم به أفراد مؤهلون.

حيث أنهم سيتحملون المسؤولية عن أية أعمال إنشاء قد تكون    ويجب على المهندسين التعاون بشكل قوي في مرحلة التخطيط، في الموقع.
 مطلوبة.

 موقع مناطق التخزين المؤقت  6.1

  .1وتتضح هذه العوامل في جدول   هناك مجموعة من العوامل التي يجب وضعها في االعتبار عند اختيار أحد المواقع لمنطقة التخزين المؤقت.

 المتطلبات العوامل الحيوية 

 األرض 

  مخاطر تحت سطح األرض، مثل خزانات وخطوط أنابيب النفط أو الغاز.ال  ▪
 طن( حتى في ظروف الطقس القارصة.  14أرض صامدة قادرة على تحمل المركبات الثقيلة )تصل إلى  ▪
  بشكل مثالي، يجب أن تكون األرض جافة ومصفاة جيداً ومنفذة للمياه ومستوية بشكل جيد. ▪
لوقائية الطبيعية التي تشكلها التالل من حجم المنطقة المطلوب ومن المخاطر من المرغوب أن تقلل الحواجز ا  ▪

  للمناطق المجاورة.
 تتيح المحاجر أو مجموعة المزارع الكبيرة مناطق تخزين مؤقت مالئمة.  ▪

 النشر 

  يجب السماح بمساحة كافية لنشر المخزون والعزل بين مواقع االنفجار المحتملة المختلفة. ▪
واع معينة من الذخيرة بين موقعين على األقل لمنع فقدان كل المخزون من طبيعة معينة في حادث  يجب تقسيم أن ▪

 واحد.

 التمدد 

  يجب تخطيط مساحة إضافية تسمح بالتمدد في حالة ضرورة االحتفاظ بمستويات زائدة من المخزون. ▪
المنطقة المستخدمة غير مناسب نتيجة  يمكن استخدام تلك المساحة اإلضافية بصورة بديلة إذا أصبح جزء من  ▪

 لظروف طقس قارصة أو لقطع المسارات بسبب مركبات تحمل شحنات ثقيلة.

 االتصاالت 

يجب توفير استخدام مناطق التخزين المؤقت للطرق أو السكك الحديدية الرئيسية، على أن تبعد بقدر كاف بحيث ال  ▪
 تمثل مخاطر انفجار. 

 يدة على مداخل، وفي، المنطقة.يتطلب األمر وجود طرق صغرى ج ▪

 الحماية الطبيعية من الحريق 
  تعد الخنادق الحائلة للحريق الطبيعية لمنع انتشار الحريق من موقع انفجار محتمل إلى آخر من المزايا. ▪

 بصورة مشابهة، يمكن استخدام الطرق كحوائل فعالة للحريق. ▪

 األمن 

 ويمثل األمن أحد االهتمامات. مناطق التخزين المؤقت بالضرورة كبيرة  ▪

 يمكن منع الدخول بصورة مؤقتة عن طريق استخدام الحراسة المسلحة وكالب الحراسة. ▪

سيكون مطلوباً وجود هياكل أساسية أكثر استدامة مثل أسوار السلك الشائك لالستخدام على المدى األبعد كمناطق   ▪
 تخزين مؤقت. 

 العزل
 المؤقت بجوار أو قرب مناطق تخزين أو مطارات أو مستشفيات رئيسية أخرى. يجب عدم وضع منطقة التخزين  ▪

 يجب أن تكون في موقع بعيد بشكل مناسب عن أية أجهزة إرسال السلكي كبيرة.  ▪

 .10يجب أن يكون الموقع المحدد قابالً للتحسين إذا كان سيصبح منطقة تخزين دائم ▪ التحسين 

 
 التخزين المؤقت معايير موقع منطقة  :1جدول 

 
 

  ويجب أن تتضمن هذه المجموعة: يمكن أن تتطلب منطقة التخزين المؤقت مجموعة من مرافق وأنشطة الدعم لضمان كفاءة تشغيلها.

 المتطلبات المرفق أو النشاط 

 المنطقة اإلدارية 

 يجب أن تشترك في موقعها مع منطقة التحكم في الدخول إلى الموقع. ▪

مسافة آمنة خارجية مناسبة بين المنطقة اإلدارية وأقرب مواقع تخزين ميداني لضمان الحد من  يجب تنفيذ  ▪
 المخاطر على عمال الموقع أو تخفيفها. 

 يجب أن تتوفر بالمنطقة اإلدارية اتصاالت من خطوط ثابتة إلى الخطوط المدنية. ▪

 منطقة التخلص
تدمير الذخيرة غير اآلمنة التي تمثل خطراً مباشراً  يجب التعرف على منطقة تخلص صغيرة يمكن استخدامها ل ▪

 للتفجير أو االشتعال. 

مجموعة الذخيرة المرتجعة 
(RAG) 

يجب االحتفاظ بموقع انفجار محتمل واحد على األقل خالياً واستخدامها لتخزين الذخيرة المرتجعة من  ▪
 الوحدات. 

 بشكل طبيعي أو إعادة استخدامها. ستتطلب هذه الذخيرة إجراء فحص تقني قبل إمكانية تخزينها  ▪

 منطقة معالجة الذخيرة

 يمكن أن تشمل المهام، على سبيل المثال، إعادة التعبئة أو نزع الفتيل أو إعادة التفجير أو التفتيش. ▪

 يجب االحتفاظ بموقع انفجار محتمل واحد على األقل خالياً واستخدامها لتخزين الذخيرة بانتظار المعالجة. ▪

 .معالجة الذخيرة، 07يجب أن يتوافق هذا مع متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، المجلد  ▪

 

في    02.20لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إذا كان من المحتمل تطوير منطقة تخزين مؤقت إلى منطقة تخزين دائم، فيجب مراعاة تنفيذ المسافات الكمية وفقًا المبادئ ا  10
 أقرب وقت ممكن. 
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 المتطلبات المرفق أو النشاط 

 التحكم في الدخول إلى الموقع 

 يجب عدم السماح بدخول منطقة التخزين المؤقت أو موقع االنفجار المحتمل إال لألفراد المصرح لهم.  ▪

 الدخول. يجب تنفيذ نظام صارم للتحكم في   ▪

يجب أن يضمن نظام التحكم في الدخول عدم السماح بالمواد المحظورة )التدخين والثقاب والقداحات والهواتف   ▪
 المحمولة الخ( في منطقة التخزين.

 دوائر المرور 

يجب وضع الفتات إعالنية بشأن دوائر المرور في منطقة التخزين المؤقت وجعلها في اتجاه واحد متى كان   ▪
 . ذلك ممكناً 

 يجب توفير خريطة تخطيطية خاصة بمنطقة التخزين المؤقت لسائقي مركبات الذخيرة. ▪
 

 مرافق وأنشطة منطقة التخزين المؤقت  :2جدول 
 

 

 سالمة المتفجرات  7

 ( 2)المستوى قواعد الخلط  7.1

التي تنتمي إلى مجموعة متوافقة ) وفي حال وجب خلط   11واحدة. (  CGبصورة مثالية يجب أن يتكون موقع التخزين المؤقت من الذخيرة 
  .3المجموعات المتوافقة، تسري القواعد الواردة في جدول 

 ش ن ل ك ي ح ز و هـ د ج ب أ مجموعة التوافق

 ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال نعم  أ

 نعم  ال ال ال ال ال (1) (1) (1) (1) (1) نعم  ال ب

 نعم  (5) ال ال ال ال (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) ال ج

 نعم  (5) ال ال ال ال (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) ال د

 نعم  (5) ال ال ال ال (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) ال هـ

 نعم  ال ال ال ال ال (2,3) نعم  (2) (2) (2) (1) ال و

 نعم  ال ال ال ال ال نعم  (2,3) (3) (3) (3) (1) ال ز

 نعم  ال ال ال ال نعم  ال ال ال ال ال ال ال ح

 نعم  ال ال ال نعم  ال ال ال ال ال ال ال ال ي

 ال ال ال نعم  ال ال ال ال ال ال ال ال ال ك 

 ال ال (4) ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ل

 (6) (7) ال ال ال ال ال ال (5) (5) (5) ال ال ن 

 نعم  (6) ال ال نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال ش

 
 مجموعات التوافق قواعد خلط  :3جدول 

 
NOTE 1 ا المجموعة المتوافقة  يمكن تخزين صمامات المجموعة المتوافقة باء مع المواد التي تنتمي إليها، لكن يتم تكديس صافي كمية المتفجرات والتعامل معها باعتباره

 واو. ويتم تخزين ذخيرة المجموعة المتوافقة باء )بخالف الصمامات( في موقع منفصل. 

NOTE 2   نفس المنطقة في حالة عزلها بطريقة فعّالة لمنع االنتشار. يجوز التخزين في 

NOTE 3  .يتم توفير مجموعة التوافق زين في عبوتها الخارجية المعتمدة ووفقًا لتقدير السلطة الوطنية 

NOTE 4   مجموعة التوافق الم األخرى. يجب دائماً تخزين سلع مجموعة التوافق الم بشكل منفصل عن سلع مجموعات التوافق األخرى، وأيضاً بشكل منفصل عن سلع 

NOTE 5 سلع مجموعات   ال ينبغي تخزين سلع مجموعة التوافق نون مع سلع مجموعات التوافق األخرى، باستثناء المجموعة قاف. مع ذلك، إذا تم تخزين هذه السلع مع
توافق دال وينبغي تطبيق قواعد خلط مجموعات التوافق  التوافق جيم ودال وهاء، ينبغي اعتبار سلع مجموعة التوافق نون على أنها تتمتّع بخصائص مجموعة ال

 وفقاً لذلك. 

NOTE 6  شين على أنه يتمتّع بخصائص مجموعة التوافق نون.  1.6نون و 1.6يمكن اعتبار أي خليط من ذخائر فئة الخطر 

NOTE 7  .)مسموح )انظر التعليق 

 

 نظام ورموز اأُلمم المتحدة لتصنيف المتفجرات.  50.01انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 11
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 ( 1)المستوى الذخيرة التي تحتاج إلى تخزين منفصل  7.2

(، هناك أنواعاً معيّنة من الذخيرة التقليدية التي يجب دائماً تخزينها في موقع انفجار محتمل على حدة، 1-7فقرة  باإلضافة إلى قواعد الخلط )ال
 )أو في ظل ظروف معينة(، بعيداً عن أنواع أخرى من الذخيرة:

 

a) ( الفوسفوروز األبيض )ألفWP.)  ًللغاية من مصدر للمياه، أو حاوية مياه  يجب أن يكون موقع االنفجار المحتمل لهذه الذخيرة قريبا
إن -ويجب تخزين ذخيرة الفوسفوروز األبيض   كبيرة بقدر يكفي للقبول الكامل ألكبر حاوية ذخيرة يتطلب األمر وجودها في الموقع.

 في وضع عمودي والقاعدة في أقرب موضع من األرض؛  -كان غير معبأ

b) .نوع في موقع انفجار محتمل مزود بمتاريس واتجاه الرؤوس الحربية بعيداً عن يجب تخزين هذا ال باء( الصواريخ في وضع دفعي
وفي حالة عدم توافر المتاريس، يجب تخزينها في موقع انفجار محتمل بالقرب من  مخزونات الذخيرة األخرى وبعيًدا عن المدنيين.

يجب توجيهها إلى األسفل قليالً نحو الهيكل  األمن.  المحيط الخارجي لمنطقة التخزين المؤقت، حتى لو أدى ذلك إلى تعقيد متطلبات
 وأكياس الرمل وما إلى ذلك؛  1.4Sالذي سيعطل طيرانها، مثل بالتات الذخيرة 

c) .إذا تم اعتبارها غير آمنة للتخزين، يجب تدمير الذخيرة التالفة في أقرب فرصة مناسبة؛  جيم( الذخيرة التالفة 

d) يجري تخزينها على مسافة كافية تمنع وصول أثر انفجارها إلى  نشأ مجهول أو خارج عبوتها.الذخيرة في حالة غير معروفة أو من م
 المخزونات األخرى؛ 

e)  هاء( الذخيرة التي تنتظر التخلص منها أو إزالة الصبغة العسكرية عنها؛ 

f)   أو حظر استخدامها؛ و 12الذخيرة التي تم قيد 

g) يتم تخزين هذه الذخيرة بشكل منعزل ويتم تدميرها في أقرب فرصة   راً.هاء( الذخيرة التي تدهورت حالتها وأصبحت تشكّل خط(
 مناسبة(.

 ( 1)المستوى قواعد التجميع  7.3

يجب أن يكون   .1.1على أنها فئة الخطر    1.4، يجب معاملة كل الذخيرة باستثناء فئة الخطر  7.4عند استخدام المسافات الكمية في الفقرة  
وبخالف ذلك، يجب تطبيق قواعد المسافات الكمية والتجميع وفقًا للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   كجم أو أقل. 4000المجموع 
 .المسافات الكمية ومسافات الفصل 02.20

 

 13( 2)المستوى المسافات الكمية ومسافات الفصل  7.4

ويمكن أن يؤدي العزل غير الكافي من موقع آلخر أن يتسبب في   ريق.تكون الذخيرة في مناطق التخزين المؤقت عرضة بشكل خاص للح
مسافات كمية كافية بين  14ولذلك من المهم األخذ في االعتبار استخدام  خسائر كبيرة من خالل تأثير ثانوي مثل االنفجارات التي تبدأها الحريق.

ويمكن أن يكون استخدام المسافات اآلمنة المصغرة من   ذلك ممكناً.المواقع وضمان استخدام متاريس وقائية طبيعية وغطاء إضافي متى كان  
به خضوعاً "المسافات اآلمنة من الكمية والمسافات الفاصلة"    02.20المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  تلك الواردة في   مسموحاً 

"المسافات اآلمنة من   02.20مبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة الويجب الرجوع إلى   للموافقة الرسمية من قبل الهيئة الوطنية المناسبة.
البند. هذا  في  بها  المسموح  المصغرة  اآلمنة  المسافة  تحديد  المراحل خالل  كافة  في  الفاصلة"  تفصيل   الكمية والمسافات  إلى  البند  هذا  يهدف 

وفي كل الحاالت، يتم قياس المسافات  الذخيرة في مناطق التخزين الميداني.  المسافات اآلمنة من الكمية المصغرة التي يمكن التصريح بها لتخزين
لمعرفة القيود على االستخدام    7.4.2)انظر البند   اآلمنة من الكمية من أقرب نقطة لموقع االنفجار المحتمل إلى أقرب نقطة للموقع المكشوف.

 شبه الدائم للمسافات الكمية المصغرة لمناطق التخزين المؤقت(. 

وهذا لضمان أن حادث  (.NEQكجم من صافي كمية المتفجرات )  4000( ما ال يزيد عن  PESيجب أال يخزن كل موقع انفجار محتمل )
فراد والمواد، ويقلل من آثار التفجيرات/ردود الفعل غير المقصودة أثناء التخزين ( يتفادى أو يقلل من فقدان األMCEالتفجير األقصى موثوقية )

 IATGكجم، فسيتم تطبيق المبدأ التوجيهي  4000إذا تم تجاوز حادث التفجير األقصى موثوقية بمقدار  والنقل والمناولة أو نتيجة لعمل العدو.
 ."المسافات الكمية ومسافات الفصل" 02.20

يق المسافات الكمية المؤقتة )انظر أدناه( في موقف معين، فيجب البحث عن مشورة خبير سالمة المتفجرات، إلجراء دراسة سالمة إذا تعذر تحق
 المتفجرات باستخدام تقنيات تقييم المخاطر والبرامج المتاحة تجاريًا.

 

 حاجة إلى تخزين منفصل.يجب أن توضح طبيعة التقييد ال ال يلزم تخزين كل الذخيرة التي تم تقييد استخدامها بشكل منفصل. 12
 )راجع المرفق باء من المراجع المعياريّة( .2مستمد من مطبوعة المعدات المتفجرة للخلفاء لمنظمة حلف شمال األطلسي، الجزء  13
تمنع المسافات الكمية   المعلومات حول مفهوم إدارة المخاطر.والمسافات الفاصلة" لمزيد من "المسافات اآلمنة من الكمية    02.20انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 14

 انتشار التفجير الودي الفوري، والتفتت األولي والتدفق الحراري، وال يوجد ضمان بعدم حدوث تأخر في االنتشار من نتائج الحريق. 
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 (TDالمسافات المؤقتة ) .7.4.1

"المسافات الكمية ومسافات  IATG 02.20فات الكمية المضمنة في المبدأ التوجيهي ( للتمييز بين المساTDتم تقديم مصطلح المسافة المؤقتة )
( مسافة بين اثنين من مواقع االنفجار  1المسافة المؤقتة هي؛  والمسافات الكمية المخفضة المسموح بها بواسطة المبدأ التوجيهي الماثل. الفصل"

أو   بالتأثير؛  التفجيرات  تجنب  يتم  بحيث  ا2المحتملة  المؤقتة على  (  المسافة  محتمل وموقع مكشوف حيث ستحافظ  انفجار  موقع  بين  لمسافة 
 مستويات حماية كافية. 

 المسافة المؤقتة الموصى بها في هذا المبدأ التوجيهي؛

a)  .يجوز تخفيض المسافة  تعتمد على موقع االنفجار المحتمل والموقع المكشوف وصافي كمية المتفجرات وفئة الخطر ونوع الذخيرة
 (؛ 7.5المؤقتة باستخدام حواجز مصممة بشكل مناسب، )البند 

b)  ؛ و 1.4، باستثناء فئة الخطر 1.1يتطلب أن تعتبر جميع الذخيرة من فئة الخطر 

c) مواد الفردية توفر مستوى عاليًا من الحماية ضد التفجير بالتأثير، ولكن قد تحدث أنواع أخرى من التفاعل، مثل االنفجارات العرضية لل
 ( أو االنفجارات الجماعية المتأخرة.1.3(، أو االشتعال الجماعي )فئة الخطر 1.2)فئة الخطر 

يتم اعتبار موقع االنفجار المحتمل كومة   لعدم وجود حماية للمخزونات عن طريق هيكل أساسي مناسب في ظروف التخزين المؤقتة،  نظراً 
 .مفتوحة أو كومة مفتوحة )مزودة بمتاريس(

 

 )المستوى الثاني(المسافات الكمية الداخلية المخفضة  .7.4.2

هو مرجع المسافة الكمية المؤقتة الذي  TDفي منطقة التخزين المؤقت. 6و 5( المصغرة في جدولين TDيمكن تطبيق المسافة الكمية الداخلية )
   .6سيتم استخدامه في جدول 

ES   الهياكل التي(
 تحتوي على متفجرات(

 2  1موقع االنفجار المحتمل )الهياكل(  

 
 مفتوح/خفيف 

 غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس   

 TD1 TD1    معزز 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس غير 
   TD1 TD2 

 مفتوح/خفيف

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 مفتوح/خفيف

 غير مزود بمتاريس 
   TD1 TD3 

 4منطقة معالجة الذخيرة 

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 منطقة معالج الذخيرة

 غير مزود بمتاريس 
   TD1 TD3 

 
 التخزين المؤقت ( لمناطق TDالمسافة الكمية الداخلية )  :5جدول 

 
NOTE 1 مل، ما لم يتم إنشاؤها ال يجوز استخدام المباني غير المغطاة بالتراب التي يمكن أن تولد حطاًما مثل الهياكل الخرسانية أو الطوب باعتبارها موقع انفجار محت

 . 7.5وفقًا للبند  

NOTE 2  .يمكن تنفيذ المسافات المخفضة إذا سمحت بذلك السلطة الوطنية 

NOTE 3 يف. الهياكل المعززة محصَّنة بحكم التعر 

NOTE 4 .بالنسبة لمنطقة معالجة الذخيرة باعتبارها موقع انفجار محتمل، استخدم عمود نوع هيكل موقع االنفجار المحتمل المناسب. فقط لألفراد ذوي الصلة بالذخيرة  
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صافي  
كمية 

المتفجرا 
 ت

 ( )م(TDالمسافة الكمية الداخلية )

TD1 TD2 TD3 

25 4 7 14 

50 4 9 18 

75 4 10 20 

100 4 11 22 

150 4 13 26 

250 4 15 30 

500 4 19 38 

750 4 22 44 

1000 4 24 48 

1500 7 28 55 

2000 8 30 61 

2500 8 33 65 

3000 9 35 69 

4000 10 38 76 

 
 ( )باألمتار( لمناطق التخزين المؤقتTDالمسافة الكمية الداخلية )  :6جدول 

 

 ( 2)المستوى ( TDالمسافة الكمية الخارجية ) .7.4.3

   في منطقة التخزين المؤقت. 8و 7( في جدولين TDيمكن تطبيق المسافة الكمية الداخلية )

TD  8هو مرجع المسافة الكمية المؤقتة الذي سيتم استخدامه في جدول .  

ES   الهياكل التي(
 تحتوي على متفجرات(

 موقع االنفجار المحتمل )الهياكل(  

 معزز 
 مفتوح/خفيف شبه معزز 

 غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس  غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس 

 TD4 TD4 TD4 TD4 TD4 معزز 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس 
TD4 TD4 TD4 TD4 TD4 

 شبه معزز 

 غير مزود بمتاريس 
TD5 TD5 TD6 TD5 TD6 

 مفتوح/خفيف

 مزود بمتاريس 

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

 مفتوح/خفيف

 غير مزود بمتاريس 

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  
TD9  

TD8 

 1TD7  
TD9  

 مفتوح

 األفراد المرتبطون بالبعثة 

TD8 

 2TD7  

TD8 

 2TD7  
TD9  

TD8 

 2TD7  
TD9  

 TD8 المحميين المدنيون غير 
TD9 

 3TD8  
TD9  

TD9 

 3TD8  
TD9  

 
 ( لمناطق التخزين المؤقت TDالمسافة الكمية الخارجية ) :7جدول 

 
NOTE 1  إذا كانت الحماية العلوية تحمي من الشظايا المتساقطة، فيمكن تطبيقFD7 . 
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NOTE 2  .يمكن تنفيذ المسافات المخفضة إذا وافقت السلطة الوطنية على هياكل التخزين  

NOTE 3   تُطبَّقTD9  باستثناء قذائف المدفعية ذات العيار الثقيل المخزنة في وضع رأسي والتي يمكن تطبيقTD8 .بشأنها 

صافي  
كمية 

المتفجرا 
 ت

 ( )م( TDالمسافة الكمية الخارجية )

TD4 TD5 TD6 
TD7 TD8 TD9 

25 12 18 23 23 100 130 

50 15 22 30 33 100 212 

75 17 25 34 40 100 260 

100 19 28 37 46 100 294 

150 21 32 43 56 100 342 

250 25 38 51 73 100 400 

500 32 48 64 103 155 400 

750 37 55 73 118 203 400 

1000 40 60 80 130 235 400 

1500 46 69 92 149 283 400 

2000 51 76 101 164 320 400 

2500 54 82 109 177 352 400 

3000 58 87 116 188 381 400 

4000 64 95 127 207 400 400 

 ( )باألمتار( لمناطق التخزين المؤقت TDالمسافة الكمية الخارجية ) :8جدول 

 

 ( 2)المستوى المتاريس  7.5

 عام .7.5.1

إذا تم اعتبار المتاريس غير فعالة،   للهياكل المحصنة وجود متاريس فعالة.  7.4.3و  7.4.2( الموضحة في البندين  TDتفترض المسافة الكمية )
ويمكن الحصول على معلومات بشأن المتطلبات الخاصة بالمتاريس  ( المفتوحة/الخفيفة.TDفيجب استخدام المسافة الكمية للكومة غير المحصنة )

، والتي يجب الرجوع إليها قبل استخدام المسافة  "المتاريس"  05.30ن الذخيرة  الفعالة المبنية ألغراض في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأ
 فيما يلي معلومات عن الحواجز المؤقتة التي يمكن استخدامها.  ( للكومة غير المحصنة المفتوحة/الخفيفة.TDالكمية )

اع منخفض من حادث انفجار مجاور في موقع انفجار  يؤدي المتراس الفعال في أي موقع مكشوف إلى منع المقذوفات ذات السرعة العالية بارتف
كما يؤدي وجود متراس مواجه رأسياً واقع بشكل مالصق لموقع انفجار محتمل  ( وبذلك يتم تخفيف مخاطر االنتشار المباشر.PESمحتمل )

  إلى الحد من قذف العبوات والمتفجرات والركام المتحرق.

ويمكن السماح بالمسافات  .1-1قائية بين أكوام المتفجرات في حالة تخزين المتفجرات في فئة المخاطر  تتمثل الميزة الرئيسية لوضع الحواجز الو
ولهذا السبب البسيط  ( بصورة كبير مقارنة بالموقف الذي ال يحتوي على متاريس، وبذلك تسمح بكثافة تخزين أكبر بكثير.TDالكمية المخفضة )

  على أساس التخزين المحصن بالمتاريس.يجب إنشاء كافة مناطق التخزين المؤقت 

ويعد إنشاء المتاريس المناسبة من مهام الهندسة المدنية   يمكن استخدام المتاريس المؤقتة إذا كان استخدام المتاريس المبنية ألغراض غير عملي.
ائية المؤقتة بصورة منتظمة لضمان استمرار ويجب صيانة الحواجز الوق الرئيسية، بينما يمكن تجهيز المتاريس المؤقتة بصورة سريعة نسبياً.

   فعاليتها.

 أنواع المتاريس المؤقتة  .7.5.2

 الخيارات األكثر واقعية للحواجز الوقائية المؤقتة بترتيب تصاعدي للتكاليف. 9يلخص جدول 
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 مالحظات  المتطلبات خيار المتاريس 

 مم(.  20مملوءة بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من  ▪ براميل النفط المهدر
 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪

▪  

إطار من السلك المعدني المملوء بالرمل أو التراب أو الحصى   ▪ باستيون/جابيون
 مم(.  20)بقطر أقل من 

 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪

قفص يمكن وضع مواد  الجابيون عبارة عن   ▪
حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل  

والتراب(، ويستخدم لبناء الجدران  
 والمتاريس والحواجز الواقية. 

 تُمأل بالماء. ▪ حواجز أو حوائط خزانات المياه
 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪
 يمكن إعادة استخدامها.  ▪

أو   MRPأنظمة المنتجات المسجلة )مثل  ▪
Waterwall)15  متاحة بتكلفة منخفضة

 نسبياً.
تتطلب إضافات مقاومة للتجمد في المناخ   ▪

 البارد. 

 .مم(  20بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من تُمأل  ▪ حاويات األيزو

 عرض مضاعف. ▪

 تكدس ضعف االرتفاع. ▪

▪  

 مم. 450العرض  ▪ 1.4Sالذخيرة من فئة الخطر 
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪

 عملية فقط في مواقف محدودة.  ▪

 مم. 450العرض  ▪ الحوائط الخرسانية )الثخينة( 
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪

▪  

انظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن   ▪ الذخيرة. تتطلب تعزيزاً ترابياً على الجانب بعيداً عن  ▪ الحوائط الخرسانية )الرقيقة( 
 بشأن متطلبات األتربة.  05.30الذخيرة 

 مم(.  20مملوءة بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من  ▪ حاويات الذخيرة الفارغة 
 مم. 450العرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300االرتفاع  ▪

 عملية فقط عند وجود تمديد كاف. ▪
 المؤقت األقل عملياً.الخيار  ▪

 
 الخيارات للمتاريس المؤقتة  :9جدول 

 

 ال يؤدي المتراس بالضرورة إلى منع االنتشار أو التلف الالحق الناتج عن انفجار أو مواد متطايرة أو حطام أو حرائق ثانوية. 

 تكوين حواجز الجابيون .7.5.3

يجب استخدام تكوينات الجابيون الموضحة في الشكل   المؤقتة، لذلك يتم تقديم نصيحة محددة.الجابيون هو النوع األكثر استخداًما من المتاريس 
   فقط بين مواقع االنفجار المحتمل المجاورة. 9مع القياسات المذكورة في جدول  1

 

 تكوينات المتاريس المؤقتة )بجوار مواقع االنفجار المحتمل( :1الشكل 
 

  :1فقط في كل موقع انفجار محتمل لتكوينات الشكل  10صوى الموضحة في جدول يجب تخزين مستويات المخزون الق

 تكوين المتراس -  1الشكل 
صافي كمية المتفجرات 

 األقصى )كجم( 

1 100 

2 + 1 1000 

2 + 2 4000 

 

 

15. http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.phpor  suk.com/ballistic.htmlhttp://www.mrpsystem   الدولي المبدأ التوجيهي 
 . التقني للذخائر ال يعتمد هذه المنتجات بشكل خاص، فتستخدم لتوضيح أحد مفاهيم الحماية

http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.php
http://www.mrpsystemsuk.com/ballistic.html
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 ( لتكوينات المتاريس NEQمستويات المخزون القصوى ) :10جدول 

 

ولكنها يمكن أن تنتج حركة كتلية أكبر    1حماية أكثر من تلك التكوينات الموجودة في الشكل  2ال توفر تكوينات المتاريس الموضحة في الشكل 
 ة. فقط أمام فتحة الحاوي  2لذلك، يجب استخدام التكوينات الموضحة في الشكل   على حاوية التخزين المجاورة، والتي قد ال تكون مفيدة بالضرورة.

 

 

 تكوينات المتاريس المؤقتة )أمام مواقع االنفجار المحتمل( :2الشكل 
 

  :1فقط في كل موقع انفجار محتمل لتكوينات الشكل  11يجب تخزين مستويات المخزون القصوى الموضحة في جدول 

 تكوين المتراس -  2الشكل 
صافي كمية المتفجرات 

 األقصى )كجم( 

3 + 2 4000 

3 + 2 + 1 4000 

 
 ( لتكوينات المتاريس NEQمستويات المخزون القصوى ) :11جدول 

 

 الحماية العلوية .7.5.4

تتمتع الحماية العلوية أيًضا   (، في ظل ظروف معينة، لتقليل تأثيرات االنفجار والحماية من نيران العدو.OHPيمكن استخدام الحماية العلوية )
 أي برنامج حماية علوية مقدم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية؛ (.8.2بميزة إضافية تتمثل في توفير تظليل للذخيرة )انظر البند 

a)   علوية في صف من مواقع انفجار محتمل مفصولة بمتاريس مزودة بحماية علوية، يجب أن يكون لكل موقع انفجار محتمل حماية
 مستقلة خاصة به؛

b) يجب عدم استخدام المواد القابلة لالحتراق في الحماية العلوية؛ 

c) .يجب أن تكون مواد الحشو خالية من المواد   يجب أال تكون مواد الحشو للحماية العلوية خطرة على البيئة المحيطة إذا حدث إطالق لها
  مم؛ 20العضوية وتتكون من رمل أو تراب أو حصى بقطر أقل من 

d)  مم على األقل ويجب أن تغطي كامل مساحة سطح موقع االنفجار المحتمل؛ 600يجب أن تكون مادة الحشو بعمق 

e)  مم بين قمة المتراس والحماية العلوية للسماح بالتنفيس السريع للضغط الزائد الناتج عن االنفجار. 600يجب توفير فجوة ال تقل عن 
 إضافية؛ وتضيف هذه الفجوة أيًضا مزايا تهوية 

f) .يمكن إدخال أي أعمدة مطلوبة كدعم للسقف المقطعي داخل المتراس 

 . 3أحد التصميمات الموصى بها للحماية العلوية موجود في الشكل 
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 تصميم الحماية العلوية الموصى به  :3الشكل 

 

 الحماية  7.6

 على جميع مناطق التخزين المؤقت. رات""حماية منشآت المتفج IATG 02.40تسري متطلبات الحماية وفقًا للمبدأ التوجيهي 

 (1)المستوى حماية المخزون من العوامل البيئية  8

 تحلل المتفجرات والطقس 8.1

 يمكن أن تؤدي آثار الطقس وارتفاع درجات الحرارة واإلشعاعات الشمسية والتغيرات اليومية في درجات الحرارة )الدورة النهارية( وارتفاع
والذخيرة معدة لالستخدام في الظروف المناخية المذكورة، وسيتم تخفيض   سريعة إلى تحلل أداء وسالمة المتفجرات.مستويات الرطوبة بصورة  

وفي بعض الحاالت يمكن أن تصبح الذخيرة  مدة صالحيتها بصورة بالغة إذا تم تخزينها في ظروف مناخية لم يتم إعدادها على هذا النحو. 
  16وأن يمثل استخدامها خطراً. بصورة سريعة غير صالحة لالستخدام

ض على الرغم من سالمة تخزين الذخيرة في ظروف مؤقتة، إذا تم تلبية الشروط المناسبة، إال أنه من غير المعتاد حيث يؤدي عادة إلى التخفي
وجود تقلبات درجة الحرارة بصورة  ويتمثل أسوأ ظرف لتخزين المتفجرات في ظروف مؤقتة في   بصورة بالغة من مدة صالحية الذخيرة اآلمنة.

   ملحوظة من النهار إلى الليل، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

على المزيد من المعلومات التقنية بشأن تحلل المتفجرات   "المراقبة واختبار الصمود"  07.20يحتوي المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
وكمثال، سيراعي هذا المبدأ التوجيهي التقني   رجوع إليه قبل الشروع في التخزين الميداني أو المؤقت للذخيرة.بسبب الظروف المناخية ويجب ال

   (.9الدولي بشأن الذخيرة تأثير ارتفاع درجة الحرارة واإلشعاع الشمسي المباشر )أيضاً انظر البند 

درجة مئوية إلى  22درجة مئوية في شهور الشتاء ومن + 31ة إلى +درجة مئوي 1-في الشرق األوسط تنوعت درجات الحرارة المسجلة بين 
  029مئوية في شهور الشتاء و+  031وهذا يعني أن الذخيرة قد تعرضت للدورات النهارية اليومية حتى + درجة مئوية في شهور الصيف.  51+

ومع ذلك،   من المتوقع انخفاضاً في مدة الصالحية. وتعتبر هذه المستويات عادة تنوعات شديدة للذخيرة، وسيكون   مئوية في شهور الصيف.
   فدرجات الحرارة المذكورة درجات حرارة الهواء المكتنف وال تراعي آثار اإلشعاع الشمسي المباشر على الذخيرة أو على الذخيرة المعبأة.

مئوية فوق    050أوضحت االختبارات أن، عند التعرض للشمس بشكل كامل، يمكن لدرجة الحرارة على السطح الخارجي للذخيرة أن تصل إلى  
مئوية في  0101وهذا يعني أن الذخيرة يمكن أن تصل من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي  درجة حرارة الهواء المكتنف.

ال يمكن المبالغة في الخطر  مئوية؛ 080ويجب مالحظة أن نقطة انصهار المتفجرات القائمة على ثالث نتريت التولوين حوالي  الشرق األوسط.
 الحقيقي الستخدام الذخيرة المعبأة بثالث نتريت التولوين في هذا المستوى من درجات الحرارة.

 

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20يمكن الحصول على تفصيل تقني إضافي حول هذا الموضوع في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 16
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 (1)المستوى خيارات الحماية من المناخ  8.2

 ية مخزونات الذخيرة في مناطق التخزين المؤقت من الظروف المناخية محدودة إال إذا توفر هيكل أساسي غير مكشوف.الخيارات الخاصة بحما
 ويجب أن يتوقف الخيار الذي يتم انتقاؤه على نوع الحماية المطلوبة.  الخيارات المتاحة. 13ويلخص جدول 

 مالحظات  التأثير الخيار 

بالتربولين )أو ما مباشرة التغطية بطريقة 
 يعادلها( بشكل متصل بالذخيرة. 

 يحمي الذخيرة من األمطار والرياح. ▪

  05تصل درجة الحرارة على األسطح الخارجية للذخيرة حتى  ▪
 مئوية أكبر من حالة تركها دون حماية. 

يمكن أن يؤدي التكثيف الناتج عن ضعف التهوية إلى دخول   ▪
 الحرارة. الرطوبة في مناخ شديد 

يجب عدم استخدام هذا الخيار   تحذير. ▪
 في المناخ الحار. 

عن طريق شبكات أو ألواح  التظليل 
 تمويه مرفوعة أعلى الذخيرة. 

 يحمي الذخيرة من الحرارة اإلشعاعية.  ▪
الذخيرة سريعة التأثر باألمطار والرياح ومن ثم يمكن دخول  ▪

 الرطوبة. 
في المناخ الحار، يمكن خفض درجة الحرارة على األسطح  ▪

مئوية مقارنة بالذخيرة غير  023الخارجية للذخيرة حتى 
 المحمية. 

يجب رفع الشبكات أو األلواح إلى   ▪
مم على األقل فوق  500مم إلى   300

 سطح عبوة الذخيرة. 
أفضل بصورة كبيرة من التغطية   ▪

 المباشرة. 

عن األرض عن طريق استخدام  الرفع
 الحشوة. 

 يحمي الذخيرة من دخول الرطوبة.  ▪
يسمح ذلك بدوران الهواء الحر، مما يحد من توسع الرطوبة   ▪

 والتكثيف.

 مم. 75يجب تحقيق ارتفاع  ▪
الصيانة الدورية مطلوبة لضمان عدم   ▪

توسع الرمال واألتربة الخ حول قاعدة  
 الذخيرة. 

 الذخيرة من الحرارة اإلشعاعية واألمطار والرياح. يحمي  ▪ حاويات األيزو

 يتم توصيلها باألرض. ▪
ال يحدث تالمس بين الذخيرة وحوائط   ▪

 أو سطح الحاوية. 
تُدهن الحاويات باللون األبيض لتقليل   ▪

 الحمل الحراري 
 ينبغي رفعها عن األرض.  ▪

مثل الخيمات الكبيرة،  الهياكل المحسنة 
 الخ. المالذ المهيكلة محلياً،  

يجب أن يكون متطلب الحد األدنى   ▪ يحمي الذخيرة من الحرارة اإلشعاعية واألمطار والرياح.  ▪
 للذخيرة في التخزين المؤقت. 

 
 خيارات حماية مخزون الذخيرة من درجات الحرارة المرتفعة  :12جدول 

 
 

 (1)المستوى األولويات للتخزين غير المكشوف  .8.2.1

المكشوف لكافة المتفجرات في مناطق التخزين المؤقت، يجب منح األولوية لألنواع المحتمل أن تتدهور في أسرع عند عدم توفر التخزين غير 
وقد يجب تعديل األولويات بحيث تراعي، على   ومع ذلك، يمكن أال يكون التقيد الصارم بالمبادئ التوجيهية الثابتة قابالً للتنفيذ بشكل دائم. وقت.

على سبيل المثال، في المناخ شديد الحرارة، يمكن أن يتعين منح القذائف التي تحتوي على الفوسفوروز  نواع الفردية.سبيل المثال، تعبئة األ
  األبيض، التي تكون قوية بطبيعة الحال، أولوية عالية للتخزين غير المكشوف ألن الظروف ال تسمح بتخزينها بشكل عمودي.

 ية متطلبات أخرى، يجب تطبيق الترتيب التالي لألولوية للتخزين غير المكشوف:على افتراض معيار طبيعي للتعبئة، دون أ

a) ألف( المتفجرات التي يتم تفعيلها عن طريق المياه؛ 

b)  باء( األسلحة والطوربيدات الموجهة؛ 

c) جيم( الذخيرة المضادة للدباباث وذخيرة ضبط المدى وذخيرة رصد الرمي ؛ 

d)  دال( الشحنات الدافعة؛ 

e)  المتفجرة؛ هاء( المركبات 

f) واو( ذخيرة الهاون؛ 

g) زاي( القنابل اليدوية واأللغام؛ 

h) حاء( القذيفة المعلبة؛ 

i) ( ذخيرة األسلحة الصغيرة )طاءSAA؛ و) 

j) .ياء( القذيفة غير المعبأة 
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 (3والمستوى  2)المستوى المراقبة واختبار الصمود العملي  9

الذخيرة بشكل كبير إذا كان من المخطط االحتفاظ بها في ظروف التخزين المؤقت من المحتمل بصورة كبيرة أن يتم تخفيض مدة صالحية  
وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تدهور  ويجب إخضاعها لبرنامج تقني فعال للمراقبة واختبار الصمود العملي. لفترات زمنية مطولة.

  ة والتخزين والنقل.الذخيرة ووصولها إلى حالة تهدد األداء أو السالمة أثناء المناول

عندما يتم تخزين وقود الدفع في بيئات ذات درجة حرارة عالية   من أمثلة تأثير ظروف التخزين المؤقت على الذخيرة التدهور الكيميائي للدافع.
على سبيل  المساعد أعلى بكثير.لفترات طويلة، يتم استنفاذ المثبت بشكل أسرع ويصبح احتمال االحتراق التلقائي بسبب اإلشعال الذاتي للعامل  

درجة مئوية،   25عاًما عند تخزينها عند درجة حرارة ثابتة تبلغ    40إلى    15يكون لمعظم مواد وقود الدفع فترة صالحية ال تقل عن  المثال،  
بالثبات الكيميائي لمدة تصل إلى   بالتنبؤ  17تسمح الطرق المثبتة لتحديد العمر التخزيني اآلمن   وتكون هذه الفترة أطول في المناخات المعتدلة.

درجة، قد يتضاعف   25درجات فوق خط األساس البالغ    10عند  ,هذه هي أطول فترة موصى بها قبل إجراء عملية إعادة الفحص. سنوات.  10
  12فسيكون هذا ما يعادل  درجة مئوية لمدة عام واحد،    50على سبيل المثال، إذا تم تخزين وقود دفع عند   معدل التدهور بمقدار ثالثة أضعاف.

سنوات، فإن هذه الشهادة تصبح    10درجة مئوية. لذلك، إذا كان وقود الدفع حاصل على شهادة بالثبات الكيميائي لمدة    25عاًما من التخزين عند  
ال يعني  لوقود الدفع لم تعد معروفة ويجب إعادة فحصه.  السالمةدرجة مئوية، مما يعني أن حالة   50من التخزين عند    18متقادمة بعد عام واحد 

 ذلك بالضرورة أن وقود الدفع غير آمن، ولكن يجب إعادة إنشاء حياة التخزين اآلمنة.

 
 

مئوية في الشرق األوسط، على    0101إلى إمكانية وصول الذخيرة من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي    8-1أشار البند  
وال تسامت بين تحلل الدافع واستنفاذ المثبت، وينخفض معدل التحلل خالل   غم من أن درجات الحرارة الداخلية ستكون أقل بشكل جوهري.الر

ومع ذلك من الواضح أن ظروف التخزين المؤقت للدافع في هذه األنواع من شدة درجات الحرارة لن تكون فكرة  الليل عند برودة الذخيرة.
 وإذا كان التخزين المؤقت ضرورياً من الناحية العملية، يجب فصل الدافع عن الذخيرة األصلية متى كان ذلك ممكناً. اص.معقولة بشكل خ

على معلومات تقنية إضافية بشأن تحلل المتفجرات    "المراقبة واختبار الصمود"  07.20يحتوي المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
   الشروع في التخزين المؤقت للذخيرة. ويجب الرجوع إليه قبل

 (1)المستوى التدابير االحتياطية لمنع الحرائق  10

ة الذخيرة التي يتم تخزينها في مناطق التخزين المؤقت أكثر عرضة للحريق من الذخيرة التي يتم االحتفاظ بها في مستودعات الذخيرة المبني
 إجراءات منع الحرائق ومكافحة الحرائق.ولذلك، سيتم إضفاء أهمية أكبر على  ألغراض.

ا بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  في  الواردة  الحرائق  الحرائق ومكافحة  لمنع  التدابير االحتياطية  بمبادئ وإجراءات  االلتزام  لذخيرة  يتم 
  ألقصى صورة مناسبة من الناحية العملية. "التأمين ضد الحريق" 02.50

 ( 02.50نع الحرائق )تكميلية للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة التدابير االحتياطية لم .10.1.1

وباإلضافة إلى ذلك، يجب التحكم في كافة أشكال الزراعة  م، حول كل مواقع االنفجار المحتمل.2يتم االحتفاظ بخنادق حائلة للحريق، بعرض  
 فها وقص األعشاب.م من مواقع االنفجار المحتمل بشكل صارم عن طريق تخفي10في حدود 

 (02.50مكافحة الحرائق )تكميلية للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  .10.1.2

" بتمديد كاف من طفايات الحريق التأمين ضد الحريق"  02.50يتم تكملة توصيات المعدات في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
ريق والمجارف والماكيتات الخ في كل موقع انفجار محتمل للتعامل مع حرائق األدغال والشجيرات )التي تعمل بالماء والمسحوق( ومكافحات الح

 الخفيضة كثيفة األغصان التي ال تحدث بصورة طبيعية في مستودعات الذخيرة. 

 يجب أن يوجد نظام تمديد بالمياه للطوارئ في كل موقع انفجار محتمل.

حريق التكميلية المناسبة على قوائم في مداخل كل موقع انفجار محتمل، على الرغم من إمكانية استخدام  يتم عرض الفتات قسم الحريق والفتات ال
ويتم استخدام الالفتات البرتقالية القياسية في مناطق التخزين المؤقت بعد   اإلصدارات التكتيكية السمراء والخضراء إذا سوغتها البيئة العملية.

  عام واحد.

المتفجرات مشتركة في الحريق أو إطفاء  يجب مكافحة كل الح رائق التي تندلع في المناطق المجاورة للذخيرة حتى تصير أكوام الذخيرة أو 
 إذا أصبحت الذخيرة مشتركة في حريق، يتم عزل األفراد على الفور من الموقع إلى مواقع/مسافات آمنة. الحريق.

 

17 STANAG 4620  وAOP 48 وSTANAG 4582 
درجة    90يوًما عند    3.43درجة مئوية ... أو    55يوًما عند    191درجة مئوية، و  50يوًما عند    301يتقادم في  درجة مئوية    25سنوات عند    10يكرر االختبار القياسي    18

  مئوية.
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نسحاب الطارئ التي سيضعونها بينهم وبين الذخيرة في حالة ثبوت عدم فعالية مكافحة الحريق يتم إخطار كل األفراد بالمسافة اآلمنة المناسبة لال
 م. 800وال تقل هذه المسافة اآلمنة عن  الفورية للتحكم في انتشار النيران.

م من أي حريق يتضمن ذخيرة ومتفجرات   300يمتنع األفراد الذين تتطلب منهم مهامهم مكافحة الحرائق الثانوية عن االقتراب في حدود  
متر على األقل أو مسافة البناية المأهولة، أيهما   800ويقومون على الفور باالنسحاب إلى المسافة اآلمنة المحددة، ) .4باستثناء فئة الحريق  

 ، عندما تنسحب فرق مكافحة الحريق في موقع الذخيرة.أكبر(

 بعد إطفاء حريق ذخائر، ينتظر األفراد ست ساعات على األقل قبل الدخول إلى المنطقة لفحص نتائج الحريق.

 ( 1)المستوى الوقاية من الصواعق  10.2

المتوسط )< سنتين( لتخزين الذخيرة يجب استنفاذ الوقاية من  في الحاالت التي يحتمل فيها أن تكون مناطق التخزين المؤقت حالً على األجل  
المناسبة. الذخيرة   الصواعق  بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  لمتطلبات  وفقاً  الحماية  تثبيت  للتمديدات  "  05.40ويجب  السالمة  معايير 

 ."الكهربائية

من األشجار وأعمدة التلغراف وأبراج اإلرشاد من أجل تقليل الومض   م على األقل15في كل الحاالت يجب أن تقع أكوام الذخيرة على بعد  
 الجانبي في حالة وقوع عاصفة برق في المنطقة. 

 (2و 1)المستوى  األمن 11

 المتفجرات.تثار المشاكل دائماً بشأن تأمين مناطق التخزين المؤقت بسبب المنطقة األرضية الواسعة التي يجب أن تغطيها ألسباب تتعلق بسالمة  
"،  مبادئ ونظم األمن"  09.10وعلى الرغم من ضرورة تنفيذ العديد من مبادئ األمن الواردة في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  

نية غير مناسبة على  السياجات األم  4إلى    1فإنه من الواضح أن العديد من المبادئ التوجيهية بشأن نظم الحماية التقنية مثل أجهزة اإلنذار، الفئة  
 األساس المالي وحده. 

يجب أن يحظى تأمين المنطقة المحيطة باألولوية القصوى ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام مزيج من الحراسة المسلحة والدوريات وكالب 
غير مهرة وتحديثها عبر المستويات   نماذج للسياجات المؤقتة التي يمكن تشييدها عن طريق عمال  4ويوضح الشكل   الحراسة والسياجات المؤقتة.

 متى أصبحت الموارد متاحة.  3و  2و 1

 

 خيارات السياجات المؤقتة :4الشكل 
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 المرفق أ 
 المراجع   

 )المعيارية( 

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

 مؤخراً:

a)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

b) IATG 01.50مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .، رموز ونظام تصنيف مخاطر المتفّجرات الخاّصة باألمم المتحدة 

c) IATG 01.90.مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 

d) IATG 02.20مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .المسافات الكمية ومسافات العزل 

e) IATG 02.50مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح: .السالمة من الحرائق 

f) IATG 05.30مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .المتاريس 

g) IATG 05.40مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و .معايير السالمة للتمديدات الكهربائية 

h) IATG  مكتب  .معالجة الذخيرة 07المجلد( األمم المتحدة لشؤون نزع السالحUNODA.) 

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

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
موقع   خالل  من  عليها  اإللكتروني: االطالع  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  19
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 معيارية( )ال 

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

i)   المنشور الخامس( )منشورات( حلف شمال األطلسي المتعلقة بتخزين الذخيرة ونقلهاAASPT-5  الطبعة )وتوجيهات  3، اإلصدار  1 ،
 (.NSOمنظمة التقييس التابعة لحلف الناتو ) .مال األطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات أو عمليات االنتشارحلف ش
   ؛2016يونيو 

j)   2013يناير   وزارة الدفاع البريطانية. .11الفصل   .لوائح المتفجرات لوزارة الدفاع،  4، اإلصدار  482منشور الخدمة المشتركة   -  
في   التحديث  explosives-mod-482-www.gov.uk/government/publications/jsp-.  2017أبريل    10تم 

. regulations 

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

بشأن الذخيرة ويمكن    ( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنيةUNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
اإللكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20

http://www.gov.uk/government/publications/jsp-482-mod-explosives-regulations
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 أمثلة على الهياكل المعززة وشبه المعززة والخفيفة  

   

 

 أمثلة على الهياكل المعززة.

 

  

   

 أمثلة على الهياكل شبه المعززة. 
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 أمثلة على الهياكل الخفيفة.
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 سجل التعديالت 

 الذخيرة إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

للمراجعة الرسمية كل خمس سنوات، وال يعوق ذلك إجراء التعديالت خالل فترات الخمس سنوات ألسباب   IATGتخضع المبادئ التوجيهية  
 تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. 

تم إعطاؤها رقًما وتاريًخا وتفاصيل عامة للتعديل كما هو موضح في  عند إجراء تعديالت على المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، سي
سيظهر التعديل أيًضا على صفحة غالف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل تضمين تاريخ اإلصدار للعبارة   الجدول أدناه. 

   .وما إلى ذلك" 1"دمج رقم )أرقام( التعديل 

سيتم دمج التعديالت   ستكمال المراجعات الرسمية لكل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فقد يتم إصدار طبعات جديدة.نظًرا ال
بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى لحين إجراء   حتى تاريخ اإلصدار الجديد في اإلصدار الجديد وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

        مراجعة أخرى.

الويب   موقع  على  نشرها  يتم  التي  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  إصدارات  هو  موجود،  وبالتالي  تعديل،  أحدث  سيكون 
SaferGuard   على المتحدة  لألمم  التابع  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

.  www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/ 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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