
 

   

 المبادئ التوجيهية   
 التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 

IATG 
05.10 

 
 

 الطبعة الثالثة   
 2021مارس 

 
 
 
 
 
 
 

  
 تخطيط منشآت المتفجرات واختيار مواقعها 

 

  
IATG 05.10:2021[E] 

 
© UNODA 2021 

  



IATG 05.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
i 

 

 

 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

ال يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
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.UNODAلسالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

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

 اإلطالق. 

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

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

دارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إ2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

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

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

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

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

التو المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  االطالع  على يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  جيهية 
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 

والموافقة توضح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات واإلجراءات العامة الخاصة بالتخطيط واختيار الموقع  
تتباين هذه اإلجراءات بشكٍل كبير بناًء على ما إذا كانت المتطلبات خاصة بمنشأة جديدة كبيرة مثل منطقة   الجديدة.الالحقة لمنشآت المتفجرات  

( أو أي تغيير كبير وجذري  APB( أو مبنى معالجة الذخيرة )ESH(، أو منشأة جديدة فردية مثل مستودع المتفجرات )ASAتخزين الذخيرة )
ًضا تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بأثر رجعي على ويمكن أي في البناية الحالية.

 المنشآت الحالية باإلضافة إلى تشجيع هذا األمر.

ائل النقل أو بينها، موقع يجب مراعاة أن يكون للذخيرة العابرة والتي تتوقف ألكثر من محطة مؤقتة، أو التي يتم تحميلها أو تفريغها من وس
أن الذخيرة،  يعتبر منشأة متفجرات أو موقع يفي بمتطلبات التخطيط وتحديد المواقع الواردة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بش

 ميع حاالت التعرض المحيطة.(، على نحو ما يتم مناقشته في هذه الوحدة، مطبقة على جQDكما يجب أن يكون لها مسافات كمية مناسبة )
ى  تشمل أمثلة ذلك مراكز النقل مثل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية ومناطق التغيير متعدد الوسائل )على سبيل المثال من سكة حديد إل

مالجئ اآلمنة )أماكن التوقف شاحنة أو من سفينة إلى شاحنة أو من شاحنة إلى سكة حديد أو سفينة(، ومناطق االحتجاز اآلمنة لنقل الذخيرة وال
تهدف هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية   لالحتجاز المؤقت اآلمن والسليم لنقل الذخيرة في طريقها إلى وجهتها النهائية(، وما إلى ذلك.

 ة إلنشاء المنشأة المطلوبة بأمان. الدولية بشأن الذخيرة إلى شرح هذه اإلجراءات بالتفصيل لتمكين القارئ من تنفيذ جميع اإلجراءات الالزم
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 تخطيط منشآت المتفجرات واختيار مواقعها 

 النطاق  1

  والمتطلبات الالزمة لتخطيط منشآت المتفجرات واختيار مواقعها.تعرض هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبادئ  

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 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

تنفيذ اإلعداد المرخص  يشير مصطلح "منطقة تخزين الذخيرة"   إلى المنطقة المستخدمة في تخزين الذخيرة والمتفجرات والتي قد يتم داخلها 
 )قارن منطقة المتفجرات(. 3للذخائر أو القذائف باإلضافة إلى عمليات الفحص واإلصالح.

إلدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكّلفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  أّيٍ من امصطلح "السلطة التقنيّة الوطنيّة" يشير إلى 
   تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة.

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

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

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

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

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

 اعتبارات اختيار الموقع 4

قبل    يجب اختيار مكان أو موقع المتفجرات، سواء كان موجوداً أو مقترحاً، رسمياً من قبل لجنة اختيار الموقع التي تم تشكيلها واعتمادها من
التخطيط لموقع جديد، فمن الضروري إشراك جميع األطراف المعنيين منذ المراحل المبكرة في اإلجراءات وأخذ  عند   الهيئة الفنية الوطنية.

  المشورة حسبما يلزم من الخبراء الفنيين المناسبين.

تشغيل هذه المنشأة  عند اختيار موقع منشأة متفجرات، سواء كان فوق سطح األرض أو تحته، فإنه ينبغي مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على 
ومن غير المرجح أن تكون هناك منطقة أو موقع تتوافر به جميع المتطلبات وبالتالي البد من استهداف أفضل   في جميع الظروف واألحوال.

المنشأة. لتشغيل  توافرها  الالزم  للمتطلبات  بالنسبة  مقبول  إلى حل وسط  توافرها والوصول  مزايا مرغوب  الحاجة إل مجموعة  جراء  وتعتبر 
  توسيعات مستقبلية محتملة من المتطلبات األساسية.

 

. 
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( الكبرى تعتبر ضرورية  ASAكما أن مراعاة الدقة والصحة في عمليات التقييم والتخطيط واختيار الموقع واإلنشاء لمناطق تخزين الذخيرة )
 لالعتبارات التالية:

 الة؛ألف( التحقق من إمكانية تشغيلها بطريقة آمنة واقتصادية وفعّ  

 التحقق من توافر مستوى مقبول من الحماية للعامة واألفراد ممن ليس لهم صلة بمناطق تخزين الذخيرة؛  

 4االحتفاظ بالمخاطر الناتجة عن مواقع المتفجرات على مستوى يفضل أن تكون ال تذكر، ولكن بأدنى حد معقول عملياً؛ 

 ية أو المدبرة؛ دال( الحد من فقدان المخزون بسبب أحداث التفجير العرض 

توفير بيئة تخزين ومناولة يمكن فيها االحتفاظ بالذخيرة في حالة صالحة لالستخدام لتمكين المستخدمين من توفير الظروف المعتمدة   
 لتخزين المتفجرات في الزمان والمكان المناسبين؛ و

 المحتملة الحالية. واو( التحقق من عدم المساس بتراخيص المتفجرات لمواقع المتفجرات  

 ( 1)المستوى  المسافات الكمية 4.1

 5ينبغي أن يكون االعتبار الرئيسي عند اختيار موقع انفجار محتمل هو ضمان أن تكون المسافات اآلمنة من الكمية في الداخل والخارج كافية 
ينبغي أن  6ة المعرضة لقيود االحتياط والوقاية،  وحرًصا على تحقيق هذه األهداف وتقليل المنطق ومن تحقيق أفضل استخدام للمنطقة المتاحة.

( في وسط المنطقة، أما بالنسبة الختيار موقع المخازن األقل خطورة 1.1يكون موقع االنفجار المحتمل ألكثر المخازن خطورة )فئة الخطر  
للمسافات البينية لمخازن الذخيرة بين  وبموجب ضمان الحفاظ على األحد األدنى   ( فينبغي أن تكون عند أقرب حد خارجي.1.4)فئة الخطر  

 مواقع المتفجرات، فإن حادث التفجير األكثر موثوقية سوف يكون محدوداً مما ينتج عنه تقليل المسافات الكمية الخارجية المطلوبة. 

إال أن اختيار مجموعة   اة بالتراب.قد يتم تحقيق السالمة والمرونة القصوى الستخدام المباني من خالل اجتياز جميع بنايات المتفجرات غير المغط
ألرض  األنواع المثلى من إنشاء موقع انفجار محتمل، وكميات المسافة وإنشاء مستودعات المتفجرات يتطلب توازناً بين تكاليف اإلنشاء وتكلفة ا

خزينها ينبغي أيضاً أخذها في االعتبار فئة الخطر ومجموعة التوافق الخاصة بطبيعة الذخيرة التي سيتم ت وتكلفة الذخيرة التي سيتم تخزينها.
ومن ثم فإن أكثر معلومة مهمة يحتاجها المخططون هي طبيعة وكمية الذخيرة التي  نظراً ألن بعض مجموعات التوافق تتطلب تخزيناً خاصاً.

 سيتم تخزينها. 

التي يمكن استخدامها في   7خريطة المسافة الكميةتتضمن مجموعة األدوات الخاصة بدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر أداة  
 . HD1.1ن كمية معينة من فئة مخاطر الذخيرة مراحل التخطيط المبكرة من أجل تحديد المنطقة المعرضة للخطر م

المسافات الكمية المدرجة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في موقف معين، فيجب استشارة خبير سالم ة إذا تعذر تحقيق 
 جاريًاالمتفجرات، إلجراء دراسة سالمة المتفجرات باستخدام تقنيات تقييم المخاطر والبرامج المتاحة ت

 الموقع 4.2

وفي حالة إجراء أي تعديالت على موقع انفجار محتمل، تنطبق  في حالة بناء منشأة جديدة كليًا، يجب أن يُشكل مكان المنشأة هذه أهمية كبرى.
 بعض العوامل اآلتية.

 العزل  .4.2.1

المسافات اآلمنة من ولية التقنية بشأن الذخيرة،  من المبادئ التوجيهية الد   02.20حرصاً على تلبية متطلبات المسافة اآلمنة الواردة في الوحدة  
ينبغي عدم اختيار مكان موقع االنفجار المحتمل على  ، فمن الضروري توفير درجة محددة من العزل للمنشأة الجديدة. الكمية ومسافات العزل

ن هناك طريق خارجي يوفر إمكانية وصول متًرا بحيث يكو 50متر من سور منطقة تخزين المتفجرات وينبغي زيادتها إلى  25مسافة أقل من 
 8المركبات إلى خط السور. 

 

 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.  02.10راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 4
 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  5
 .تتأمين مناطق تخزين المتفجرا 02.40راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 6
7 saferguard/map-www.un.org/disarmament/un  
،  02.40جيهية الدولية التقنية للذخائر  المسافات اآلمنة من الكمية أكبر بصفة عامة من الحد األدنى الموصى به للسور ومن ثم ينبغي أن تكون المنطقة محمية وفقاً للمبادئ التو8

 .حماية منشآت المتفجرات

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/Subjects%20-%20Ammunition/2-IATG/IATG%20V3/IATG%20Volumes%2004-06/Formatted%20modules/05.10%20Planning%20and%20Siting%20Explosives%20Facilities/www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
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محيط  يعتبر تجاوز المبنى الجديد ضمن المسافات اآلمنة خارج محيط المتفجرات ممكناً دائماً عندما تمتد المسافات اآلمنة من الكمية إلى خارج
 9دة لمنع هذه التجاوزات أو ينبغي إجراء ترتيبات الحماية المناسبة. وحيثما أمكن ذلك، ينبغي شراء األرض المقصو منطقة االنفجار المحتمل.

 كما ينبغي إعطاء اهتمام خاص للمواقع المكشوفة التي تعتبر "مباٍن معرضة للخطر".

ختيار موقع المنشأة ينبغي تجنب األنظمة العلوية لمصادر الطاقة والشبكات والتجهيزات المتصلة بها ولكن في حالة عدم إمكانية ذلك، فإنه ينبغي ا
وبالمثل، ينبغي تجنب الشبكات   .معايير السالمة للتركيبات الكهربائيةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    05.40وفقًا للوحدة  

 الرئيسية للمياه والغاز والنفط.

المتفجرات أثناء عمليات اإلقالع والهبوط، فينبغي في العادة أال تقع المواقع  وحرًصا على تقليل و/أو تخفيف مخاطر حوادث الطائرات في مناطق  
في حالة ضرورة إنشاء المنشأة في منطقة مهبط الطائرات، فيجب أال يشكل موقع االنفجار المحتمل عائقاً  المختارة في محيط مهبط الطائرات.

ينبغي إشراك   ارات االقتراب/الهبوط المتصلة بمدرجات اإلقالع والهبوط للطائرات.أمام الطيران وأال يتم بناؤه في محيط مهابط الطائرات أو مس
  هيئة مراقبة مرور الطيران في جميع مراحل التخطيط.

ة  وجد عاد ينبغي بذل االهتمام المناسب لآلثار الواقعة على المخاطر اإلشعاعية للذخائر والمتفجرات من أجهزة اإلرسال المتحركة والثابتة والتي ت
 10بالقرب من المهابط الجوية والموانئ وغيرها من محاور النقل الرئيسية األخرى والخطر الذي تتعرض له هذه المنشآت من المتفجرات.

 إمكانية الدخول  .4.2.2

 ينبغي أن تحتوي منشأة المتفجرات على مستوى معين من إمكانية الدخول إلى: 

 توفيرها؛ ألف( وحدات العمالء التي تعتزم المنشأة  

باء( منشآت دعم التخزين مثل المصادر التي يُرجح الحصول منها على المخزون، مثل مصنعي الذخائر وغيرها من منشآت تخزين  
 المتفجرات؛ 

 جيم( الطرق وسكك الحديد والمهابط الجوية التي سيتم منها إرسال الشحن واستالمها؛ و 

  دال( القوى العاملة من المدنيين )عند اللزوم(. 

ينبغي أيضاً وجود حلقة مرور داخلية محددة بوضوح داخل منطقة تخزين المتفجرات مع وجود مسارات بارزة للدخول والخروج لكل مستودع 
ينبغي أن يكون تخطيط مستودع المتفجرات وبنايات المعالجة وغيرها من البنايات الملحقة األخرى واسعاً بقدر كاف  من مستودعات الذخيرة.

 اج المركبات إلى الرجوع من حيث أتت. بحيث ال تحت

 قدرة التخزين والمناولة .4.2.3

  4.1ينبغي أن يتوافر بالموقع المختار أو المنطقة المختارة القدرة على تخزين الكميات المحددة من الذخائر حسبما هو موضح في البند رقم  
 لالزمة لمناولة هذه الذخائر بطريقة لوجستية تتسم بالكفاءة. أعاله كما ينبغي أيضاً أن يحتوي الموقع أو المنطقة المختارة على المنشآت ا

 الطريق والسكة الحديد –النقل  .4.2.4

تتحمل   الكافيتين حتى  والقوة  باالتساع  الطرق  هذه  تكون  أن  إليها على  الوصول  تمكّن  بطرق جيدة  مزودة  المختارة  المنطقة  تكون  أن  ينبغي 
كما ال   11أخذ الحيطة لضمان أال تسبب المسافات من طريق عام للمرور مشكلة في التخزين.  مع ذلك، ينبغي االستخدام المستمر للمرور الثقيل.

ت ينبغي أن تمر الطرق ومسارات السكة الحديد خالل المدن المكتظة بالسكان، حيث إن هذا من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن حوادث المركبا
 أو قاطرات السكة الحديد التي تحمل الذخيرة. 

ينبغي أن تخدم الطرق داخل   أن يكون بالمنشأة نظام نقل ذي اتجاه واحد، وكذلك، متى أمكن ذلك، فرض قيود على السرعة المناسبة.  ينبغي
ا منطقة المتفجرات جميع مستودعات المتفجرات وبنايات المعالجة الرئيسية وينبغي أن تكون مناسبة لالستخدام من قبل أضخم المركبات وأثقله

اس المنطقة.والمحتمل  في  ميل أي منحدر عن   تخدامها  يزيد  أال  أمكن ويوصى  أينما  االنحدارات  نسبة  من  الحد  استخدام    1:20ينبغي  وعند 
االنحدار   الشاحنات الكبيرة )الترولي( غير المزودة بالمكابح، على سبيل المثال، بجانب البنايات أو المخازن المفتوحة للقنابل، فينبغي أال يزيد 

 م لمركبات الطرق العادية وقد يزيد ليسع المقطورات في حال استخدامها.9ينبغي أال يقل نصف القطر الداخلي في الزوايا عن و .1:100عن 
  ينبغي أيضاً إنشاء مناطق الحظائر واألحواش.

 

 ، حماية منشآت المتفجرات. 02.40ة الدولية التقنية للذخائر راجع المبادئ التوجيهي9
 .مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي 05.60راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  10
 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  11
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وبشكٍل نموذجي، ينبغي   حديد. إذا لم يتوافر نظام سكة حديد أو لم يكن من الممكن إنشاؤه، فالبد من توافر شبكة طرق جيدة مع أقرب رأس سكة
مستودعات ضخمة(  وجود  حالة  )في  المتفجرات  منطقة  داخل  الرئيسية،  المتفجرات  منشآت  خدمة  أيًضا  الطرق  ونظام  الحديد  السكة  لنظام 

د العام قادر على  وفي هذه الحالة، من الضروري أن تشهد هيئات الطرق بأن نظام السكة الحدي وتوصيل المستودعات بالخطوط الرئيسية العامة.
كما  وحرصاً على تقليل التأخير في الشحن والتفريغ، فينبغي اتخاذ التدابير المالئمة إلرشاد المركبات وتحويلها. تحمل كمية المرور المتزايدة.

وخطوط سكة حديد إلى  ينبغي أن تشتمل المنشأة أيضاً على اصطبالت وخطوط تحويالت وخطوط فرز وخطوط بديلة للطوارئ ومرافق تحويل  
  مستودعات المتفجرات وأماكن التخزين وبنايات معالجة الذخيرة.

 المناخ والتضاريس األرضية .4.2.5

المستطاع. قدر  ناضبة وجافة  المختارة  المنطقة  تكون  أن  فينبغي  كبير،  إلى حد  مفضلة  الجافة  التخزين  المناطق  تعتبر ظروف  تجنب  ينبغي 
و أي ظروف جوية غير عادية أو التضاريس األرضية المعرضة للفيضانات كما ينبغي تجنب المناطق المعرضة لعواصف رعدية أو برقية أ

  التي يسهل انسداد الطرق الواقعة فيها بسبب الجليد.

 ينبغي أن تكون طبقة األرض الواقعة تحت التربة صلبة وثابتة وإال فقد يترتب على ذلك هبوط المتاريس والطرق والمنصات الصلبة. 

ايد احتمالية نشوب حرائق في مناطق الغابات الكثيفة السيما في الطقس الجاف وقد تحتاج إلى تطهير األشجار المتشابكة والنامية وإقامة  تتز
 وبالتالي ينبغي تجنبها. وعادةً ما تكون هذه المواقع سيئة التهوية وبالتالي تكون رطبة إلى حد بعيد. الحواجز النارية في الغابات.

 رض الجافة المتموجة ببساطة متاريس طبيعية وهي األكثر مالءمة لتخزين الذخيرة. توفر األ

 ( 2)المستوى أنواع المرافق في المستودع  5

 منطقة التخلص  5.1

 .ينبغي أن تمتلك المنشأة الرئيسية منطقة التخلص الخاصة بها حيثما أمكن حتى تتمكن من تدمير الذخيرة الخطرة أو غير الصالحة في الموقع
راجع المرفق  ي أن تكون منطقة التخلص بعيدة عن منطقة التخزين لضمان السالمة الكاملة ولكن ينبغي أن يكون الوصول إليها سهالً أيًضا.ينبغ

من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة لالطالع على متطلبات منطقة    نزع الصبغة العسكرية والتدمير  10.10"د" من الوحدة  
  .التخلص

 ( ESHمستودعات المتفجرات ) 5.2

 لتلبية متطلبات التخزين المتوقعة. 12ينبغي اختيار مواقع هذه المباني مع مراعاة المسافات اآلمنة من الكمية المحسوبة 

  .أنواع بنايات تخزين المتفجرات 05.20ينبغي تصميم مستودع المتفجرات وبناؤه وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

 13(APBمباني معالجة الذخيرة ) 5.3

ذلك ممكناً، فينبغي وضعها   وإذا لم يكن ينبغي إنشاء بنايات معالجة الذخيرة في منطقة بعيدة عن مرافق تخزين المتفجرات، إذا كان ذلك ممكنًا.
المسافات اآلمنة ، 02,20في منطقة بحيث يمكن تنفيذ المسافات اآلمنة من الكمية ألعمال المعالجة وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

نشاء البنايات غير عملي ويتعذر تنفيذه، يمكن  إذا كان إ كما ينبغي مراعاة نقل الذخيرة ومعالجتها عند اختيار الموقع. .من الكمية ومسافات العزل
  14االستعانة بمنشأة معالجة متنقلة. 

من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن   أنواع بنايات تخزين المتفجرات.  05.20ينبغي تصميم مباني معالجة الذخيرة وبناؤها وفقاً للوحدة  
 الذخيرة. 

 لمتفجرة والمنشآت األخرىالبنايات اإلدارية وتخزين المواد غير ا 5.4

بما  ينبغي وضع أنواع البنايات هذه المتعلقة بشكٍل مباشر بتشغيل منشأة تخزين الذخيرة خارج منطقة المتفجرات ولكن ينبغي أن تكون قريبة حس
إال أنه   ن على مسافة أكثر بعداً.ينبغي أن يتم اختيار المنشآت التي ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بوجود الذخيرة بحيث تكو تتيح المسافات الكمية.

  ينبغي إعطاء اهتمام بالصعوبات المحتملة في تراخيص المتفجرات والحدود المصرح بها، وفي حال مزج الهياكل الوقائية وغير الوقائية معاً 
في منطقة إدارية منفصلة تشكل  ينبغي أن يكونوا   السيما بخصوص حدود القوى البشرية واعتبارات اإلنشاءات مثل النوافذ والجدران واألسطح. 

  مع منطقة المتفجرات منشأة المتفجرات الشاملة.

 

 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20ة الدولية التقنية للذخائر راجع المبادئ التوجيهي 12
 يُشار إليها أيضاً باسم "بنايات المعالجة".  13
 ينبغي طلب استشارة فني متخصص في تصميم منشأة المعالجة المتحركة حيث إنها ستعتمد على مهام المعالجة الالزم تنفيذها. 14
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 التخزين المؤقت للمركبات المحملة بالذخيرة  5.5

ة عندما ال تكون منشأة تخزين الذخيرة غير مناسبة لالستخدام كمنشأة تجميع الوحدات يتم النظر في أي منطقة محميّة خارج المنطقة اإلداري
إذا لم تكن المنطقة محاطة بسور، قد  ذلك ينبغي أن تم تنفيذ دوريات حراسة أو فرض إجراءات أمنية مشددة على هذا الموقع.ومع   لالستخدام.

الوطنية. الفنية  الجهة  قبل  األمنية من  التدابير  اتخاذ  الموافقة على  الذخيرة، شريطة  تجميع  استخدامها ألغراض  مواصلة  استخدام  يتم  يحظر 
 15السكن المحلي.المناطق المحيطة ب

 إجراءات اإلضاءة  5.6

كما ينبغي أن تتفق ترتيبات   ينبغي أن ترقى إضاءة الشوارع إلى المعيار المطلوب في المناطق المدنية المبنية وذلك حرصاً على السالمة واألمن.
 .المة للتركيبات الكهربائيةمعايير السمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  05.40اإلضاءة مع متطلبات الوحدة  

 ( 2)المستوى   التخزين تحت األرض 6

يعتبر تخزين الذخيرة في الكهوف أو الغارات تحت مستوى األرض أو إنشاء منشآت جديدة تحت األرض مسألة معقّدة وينبغي مراعاة العوامل  
  المدرجة أدناه إذا تم التخطيط لتنفيذ هذا النوع من التخزين.

 المزايا 6.1

 مزايا التخزين تحت األرض: 

 استخدام مساحة أرض أصغر مقارنة بالتخزين فوق األرض، وعادةً ما تكون متطلبات األرض اتجاهية من المدخل؛  

 سهولة حراسة المنطقة؛ 

في مستودعات التخزين فوق   في حال حدوث انفجار في إحدى غرف التخزين، فإنه يمكن منع وصول الضرر إلى الغرف األخرى. 
 ، باستثناء تلك المغطاة بالتراب، قد يكون الضرر حاداً بناًء على نوع اإلنشاء ومسافة الفصل المستخدمة؛ األرض

تظل درجة الحرارة في المواقع تحت األرض ثابتة بصورة مقبولة مما يجعلها أكثر توصيالً للثبات الكيميائي للذخيرة، )ولكن انظر   
 أيضاً المساوئ أدناه(؛ 

 سهولة تجنب التغيرات المناخية مثل األمطار والجليد والثلج، التي قد تسبب صعوبات في التخزين فوق األرض؛ قد يكون أكثر  

 توفير حماية أفضل ضد التهديدات الخارجية مثل الحرائق والصواعق البرقية وحوادث المتفجرات؛ و 

لتكاليف المرتفعة لتوفير إمكانية تخزين تحت األرض قد صيانة البنية التحتية تحت األرض أقل كلفة منها فوق األرض وبالتالي فإن ا 
 يتم تعويضها وموازنتها على المدى البعيد.

 المساوئ 6.2

 مساوئ التخزين تحت األرض: 

  تكاليف الحفر الجديد أو تعديل الحفر الموجود وتركيب وصيانة المعدات الخاصة؛ 

  غير المناسبة؛ القيود المفروضة على مكان الموقع بسبب سمات التضاريس )األرض( 

 الحاجة إلى توفير أبواب مضادة لالنفجار في موقع التخزين المتصل الغرف أو قبول إمكانية الفقدان الكامل للعاملين والمخزون؛  

قد يكون من الضروري إعطاء اهتمام خاص للتحكم في  قد تسبب الرطوبة المرتفعة نسبياً تحت األرض في تدهور المخزون أو العلب.  
 وذلك في األماكن التي يتم فيها تخزين مواد قيّمة أو حساسة للرطوبة؛الرطوبة 

المركبات    المنشأة مصممة الستيعاب  كانت  إذا  ميكانيكية خاصة ومركبات أخرى إال  مناولة  أجهزة  توفير  الضروري  من  يكون  قد 
 العادية. 

 

 المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات  IATG 05.50راجع المبدأ التوجيهي 15
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 اعتبارات األرض )التضاريس األرضية(  6.3

 ناسب مع بناء منشآت تحت األرض، وهذه األنواع هي:هناك بعض أنواع التضاريس األرضية ال تت 

 األرض الرملية أو الطينية أو الصخرية المتكسرة بسبب نقص القوة الهيكلية؛  

 الطبقات الحاملة للفحم بسبب خطر االحتراق؛  

 التضاريس األرضية الصخرية المنحدرة بشدة بسبب عدم الثبات الممكن في أثناء عمليات اإلنشاء؛  

 التي تكثر بها األعمال تحت األرض حيث يمكن حدوث هبوط في األرض؛المناطق  

الصخور المسامية مع مستوى الماء األرضي المرتفع أو الصخور المتشققة التي بها قنوات ماء تحت األرض، حتى ولو كانت جافة   
 مثلما في بلد الحجر الجيري.

 إال أنها قد ترفع تكاليف الحفر والتنقيب إلى مستوى غير مسموح. بالرغم من مالءمة الصخور البركانية الضخمة مثل الجرانيت، 

ينطبق هذا بشكل واضح على اتجاه   قد تضع آثار االنفجار االتجاهي الناجمة عن حادث محتمل قيوداً شديدة على توّجه منشأة تحت األرض.
 انفجار، السيما عندما يكون سطح الغطاء مائالً.نقطة خروج النفق ولكن ينطبق أيضاً لالعتناء بالتوقعات في حالة وقوع 

 بعض اعتبارات التصميم 6.4

 يجب أن تكون استشارة مهندس التعدين ضرورية وينبغي االستعانة بمجموعة المهارات هذه في المراحل األولية من التخطيط. 

ة ألن بعض الغرف قد تصير مسدودة تماماً في  وينبغي تجنب المداخل الفردي ينبغي وجود أكثر من مدخل في غرف مواقع التخزين المتصلة.
ونموذجياً، ينبغي أن تكون الغرف المتجاورة متوازية مع بعضها البعض كما ينبغي أن تكون محاور الغرف إلى الزوايا   حال وقوع انفجار.

لفرعية في مواقع التخزين ذات الغرف ينبغي فصل نقاط االتصال المجاورة للممرات ا اليمنى من محور الممر الرئيسي بدالً من زاوية الميل.
 المتصلة التي يوجد بها غرف على جانبي الممر الرئيسي على أن يكون هذا الفصل بأقصى حد ممكن. 

في حال اختيار كهف لموقع التخزين، ينبغي تطهير السطح من المواد المنفصلة وينبغي تثبيت أو تدعيم جميع األجزاء الضعيفة بأي طريقة 
ملئ ومعالجة التصدعات والشقوق الموجودة في الجدران بالخرسانة واإلسمنت لمنع مرور الغازات الساخنة أو عصف االنفجار ينبغي  أخرى.

  ينبغي تالفي الكهوف ذات األسقف المرتفعة بسبب خطر سقوط السقف وصعوبة فحص السقف. في حال وقوع انفجار.

  إخراجها أثناء عملية البناء في أجزاء أخرى من المشروع مثل المتاريس.قد يتم االستفادة من مواد الحفر والتنقيب التي تم 

 ( 2)المستوى  المنشآت الصغيرة 7

يجب أن تستمر المنشأة المقترحة في اجتياز عملية   تظهر أحياناً متطلبات لمنشآت تخزين الذخيرة الصغيرة مثل منشآت تخزين ذخيرة الوحدات.
ت لضمان  الكاملة  المطلوبة  االعتماد والموافقة  نطاق األعمال  لتحديد  المعنيين  إشراك جميع األطراف  يجب  كما  السالمة،  نفيذ جميع عمليات 

 ينبغي إجراء زيارة ميدانية للموقع للتحقق من العوامل اآلتية:  وإصدار ترخيص المتفجرات إن أمكن.

 مقرر تخزينها؛ الحاجة لتحديد صافي كمية المتفجرات بالطبيعة، وفئة الخطر ومجموعة التوافق، ال  

  تحديد نوع المنشآت المطلوبة وعددها وحجمها )بما في ذلك المباني اإلدارية( والمنطقة المالزمة والمخطط؛ 

 مالءمة أي بناية قائمة لمعرفة وصالحيتها ألداء مهمتها الحالية؛ 

 مالءمة المنشآت المخططة لمهامها المستقبلية؛ 

 هام على المدى القصير والمدى الطويل؛تكاليف البنايات عند مقارنتها بكل من الم 

 المواصفات الفنية الالزمة للتخزين اآلمن مثل مزايا اإلنشاء والمتاريس والتدفئة واإلضاءة واألمن وما إلى ذلك؛  

  قرب أي منطقة محمية مثل مواقع منظمة اليونسكو والمواقع ذات االهتمام العلمي الخاص وغيرها؛ 

 لتخزين مثل المستشفيات والمدارس والكنائس والطرق العامة وغير ذلك؛ قرب أي بنايات قد تؤثر على ا 

 مالءمة اإلنشاء والبنايات الحالية في األبعاد الداخلية المالئمة للكمية.  

الالزمة وعددها ينبغي عندئٍذ مناقشة جدوى النموذج المخطط، المتبع حسب الضرورة لتلبية الظروف المحلية، إلى جانب تأكيد نوع المنشآت  
 وحجمها ومخططها مع تفعيل عقد مجلس رسمي الختيار الموقع.
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 ( 1)المستوى  اعتماد المنشآت 8

 لمنشآت الجديدةا 8.1

يجب تقديم خطط اختيار موقع أي منشأة متفجرات جديدة مقترحة ونتائج لجنة اختيار المواقع إلى الجهات المختصة بهدف اعتمادها وذلك في 
 وينبغي أن تشتمل الخطط على ما يلي:  ألولية لعملية الشراء المقترحة.موعد أقصاه المرحلة ا

خرائط مصممة بمقياس رسم توضح موقع كل موقع من مواقع االنفجار المحتملة والمواقع المكشوفة داخل المسافة اآلمنة من الكمية  
 المتأثرة؛

 االنفجار المحتملة؛صافي كمية المتفجرات وفئة الخطر المالزمة لكل موقع من مواقع  

 وصف الغرض من جميع مواقع االنفجار المحتملة والمواقع المكشوفة وأعدد األشخاص المتواجدين في كل موقع؛ 

 محيط الموقع، والحدود الفعلية للسلطة الوطنية التي تملك العقار، المنطقة المحمية والخطوط الصفراء واألرجوانية؛  

 مدى كل عقار مستأجر؛  

 ء، حسب االقتضاء، لضمان االلتزام بمتطلبات سالمة المتفجرات؛ رسومات اإلنشا 

 أي سلطة محلية والحدود الوطنية والدولية؛ و  

جميع المواقع أو البنايات التي لها خصائص علمية حساسة أو ثقافية أو أي خصائص أخرى التي تقع في إطار المنطقة األرجوانية   
 المقترحة.)المسافة إلى البناية الضعيفة( من المنشأة 

ا، فإنه  عند استالم المواد المذكورة أعاله، يجب على الجهة الخاصة المعيّنة من قبل الهيئة الفنية الوطنية فحص الوثائق وفي حال ثبوت مالءمته
موافقة الرسمية كتابية يجب أن تكون ال يجب إصدار تأكيد رسمي بأن الموقع المختار أو المنشأة المختارة مناسبة ويتم رسمياً اعتماد بدء اإلنشاء.

 كما يتم االحتفاظ بنسخ من هذه الموافقة ألجل غير مسمى. 

 إدخال تغييرات على المنشآت الموجودة 8.2

تشتمل نماذج التغييرات الجذرية  عند وجود مطلب بإجراء تغييرات جذرية وكبيرة لمنشأة قائمة فيجب عقد اجتماع لجنة رسمية الختيار المواقع.
  الحصر على ما يلي: على سبيل المثال ال

 استخدام منشأة غير المتفجرات موجودة كموقع انفجار محتمل؛ 

 تغيير استخدام، بما في ذلك معالجة الذخيرة في، موقع انفجار محتمل أو موقع مكشوف موجود؛  

 تغييرات هيكلية رئيسية أو ترميمات كبيرة لموقع االنفجار المحتمل؛ أو 

 ر أو تعديالت على معايير التشغيل المصممة مثل إجراءات التهوية.أي تغيير في المواد القابلة للكس 

 ح( أعاله.  –أ(   8,1ينبغي تقديم الخطط للدراسة واالعتماد حسب الوارد في البند 

عند إجراء أعمال بسيطة أو ترميمات أو أي تعديل آخر، بغض النظر عن حجم أو قيمة األعمال المخططة، فإنه ينبغي تنسيق العروض مع 
إال أن هذا ال ينطبق على الصيانة المعتادة إذا كانت األعمال المنفذة مماثلة باإلضافة إلى كون المنشأة الحالية متوافقة تماماً  لجهة الفنية الوطنية.ا

 مع مواصفات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

  الفنية الوطنية المسؤولة.ينبغي إرسال نتائج لجنة اختيار المواقع إلى الجهة 

 عند اقتراح إنشاء أو تغيير استخدام أو تعديل منشأة من منشآت غير المتفجرات بالقرب من موقع انفجار محتمل قائم، فإنه يجب عقد اجتماع
قابل للترخيص وبالتالي غير  كما أن عدم القيام بهذا قد يجعل موقع االنفجار المحتمل غير للجنة اختيار المواقع لبحث العرض ودراسة النتائج.

  صالح لالستعمال.

 عملية الشراء المحتملة  9

ات البناء ينبغي أن تطبق كل سلطة تقنية وطنية عمليات الشراء الخاصة بها وعملياتها القانونية وأن يكون لديها الهيئات التي تحكم النفقات وعملي
اإلجراء التالي عملية تدفق منطقية ويجوز للسلطة التقنية الوطنية دراسة هذه المراحل الرئيسية ومع ذلك، يغطي   والمسائل المماثلة وتصرح بها.

 كجزء من عملياتها، بمجرد الموافقة على تنفيذ األعمال:
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 تعريف المشروع؛  

 عمل إيجاز المشروع؛ 

 تعيين مدير مشروع؛  

  تخطيط المشروع والتصميم األولي للمنشأة؛ 

 هة الفنية الوطنية؛موافقة مؤقتة من قبل الج 

 تصميم تفصيلي وإعداد مناقصات األعمال والتقييم النهائي للمشروع؛  

  الدعوة للمناقصات وتقييم العطاءات وترسية العقود؛ 

  فترة تنفيذ األعمال وضمان الجودة واعتماد المدفوعات المرحلية؛ 

 االعتماد النهائي وتسليم المنشأة؛  

 اإلتمام المالي. 

 األساسية متطلبات المهارات 9.1

 اإلنشاء: إضافةً إلى متطلبات الجهة الفنية الوطنية، ينبغي توافر المهارات الرئيسية التالية في جميع مراحل العملية في أثناء مرحلة التخطيط و

رفها  توافر موظفين فنيين مدربين على الذخائر لتقديم االستشارة بشأن ترخيص الذخائر واستالمها ونقلها وتخزينها ومعالجتها وص 
 وأمور التصرف األخرى؛ 

 توافر مدير مشروع لتنسيق الجهود ووضع المبادئ التوجيهية الفنية والمالية وإدارة عملية إدارة األهداف؛ 

ة؛ توافر استشاريين فنيين في الهندسة المدنية لتقديم االستشارة في التصميم وإدارة المشاريع والشروط التعاقدية وأعمال اإلنشاء والصيان 
 و

افر استشاريين فنيين متخصصين لتقديم المشورة في التصاميم الكهربية والحماية من الصواعق ومالءمة األجهزة الكهربية للمنشآت  تو 
 المتعلقة بالمتفجرات. 

 ( 2)المستوى إجراءات التسليم والتسلّم للمنشآت الجديدة أو المعّدلة   10

موقع انفجار محتمل قائم يتم فيه تنفيذ خدمات أعمال رئيسية ألغراض تخزين المتفجرات قبل الشروع في استخدام موقع انفجار محتمل جديد أو  
 أو معالجتها، فإنه ينبغي تسليمه/تسلّمه بشكل رسمي لهذا الغرض كما ينبغي الحصول على الترخيص الالزم لهذا األمر. 
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة   تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من األحكام التي، من خالل اإلشارة إليها في هذا النص، تُشكل بنوًدا في هذه الوحدة.
ائمة على هذه إال أننا نشجع أطراف االتفاقيات الق لإلشارات المؤرخة، ال تسري التعديالت أو المراجعات الالحقة ألي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   الوحدة إلجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية الُمشار إليها أدناه. 
 سارية مؤخراً: ال  ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات   األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات IATG 01.40الوحدة  

  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .وعمليات إدارة المخاطرمدخل إلى مبادئ  IATG 02.10الوحدة  

 IATG 02.20 .مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛  مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 

  ؛مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ((.ESAحماية مناطق تخزين المتفجرات ) IATG 02.40)المبدأ التوجيهي  

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛  أنواع المباني ألغراض تخزين المتفجرات. IATG 05.20المبدأ التوجيهي  

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ معايير السالمة للتركيبات الكهربائية(. IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  

مكتب األمم   .المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات 05.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني بشأن الذخيرة  
 المتحدة لشؤون نزع السالح؛ 

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي 05.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و  المحّددة للسالمة. التدابير االحتياطية 06.50المبدأ التوجيهي  

  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .نقل الذخيرة IATG 08.10الوحدة  

الُمستخدمة في 16يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  ظ يحتفsaferguard/references-www.un.org/disarmament/un .هذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها من خالل UNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات rg/disarmament/ammunitionwww.un.o .موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  16

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 المرفق "ب" 
 المراجع 

 )المعيارية(  

التشاور بشأنه ا للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذه  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام، والتي يجب أيضاً 
 17الوحدة: 

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

أفضل    التقليديةدليل  بالذخيرة  المتعلقة  الثاني. الممارسات  الفصل  أوروبا   .6/08القرار رقم   ،  في  والتعاون   .2008منظمة األمن 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEعلى التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجرات )  2الجزء    DSA03.OMEينص   
 .2020نوفمبر 

( بنسخ من جميع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.ينبغ 
الُمستخدمة الموقع:    18المراجع  على  عليها  العثور  ويمكن  الوحدة  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

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

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

 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  17
 حيث تسمح حقوق الطبع.  18

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/nora_allgaier_un_org/Documents/Subjects%20-%20Ammunition/TRB/Working%20Groups/WG1%20-%202020%20IATG%20update/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 الوثائق في النص بحيث يُشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق 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(.

 

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

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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