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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
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   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
ذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  تخزين أو نقل ه

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

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

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

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

 ق. اإلطال

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

األمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكًا منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
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  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشرا

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

 التنمية.

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

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

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

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

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

كيفية استخدام المتاريس العتراض الشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة   3تُفِصّل هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
وتلك الشظايا هي التهديد السائد المؤدي إلى ذلك   من حادث تفجير من أحد جانبي المتراس لمنع البدء الفوري لالنفجار على الجانب اآلخر.

( ESفات منخفضة الزاوية، وتقديم بعض الحماية في أي موقع مكشوف )ويمكن للمتاريس أيًضا أن تحمي األفراد من الشظايا والمخل الحادث.
 4( المحتسبة. QDsيعد التصميم واإلنشاء وتحديد الموقع بشكل صحيح ضروري لفعالية استخدام المسافات الكمية ) من االنفجار واللهب.

صري إلى المتاريس المستخدمة في تصميم منشآت تخزين  تُخصص هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشكٍل ح 

   المتفجرات الدائمة وبنائها.

  يمكن استخدام السمات األرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن األشكال األكثر شيوعاً هي التالل األرضية االصطناعية وحوائط اإلسمنت المسلح 
الكامل في أحد االنفجارات، لكن يجب أن يتم تصميمه بحيث يقوم باإليقاف أو اإلبطاء ويمكن تدمير المتراس ب والبناء أو مزيج من هذه األنواع.

وإذا وفر المتراس الحماية لألفراد، ال بد في تصميمه من ضمان أنه ال   الكافي للشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة قبل انهياره أو تفرقه.
 يمثل مخاطر إضافية.

 متراس من مواد محددة بصورة مالئمة بحد أدنى من الثخانة الفعالة. من أجل الفعالية، يجب إنشاء ال

 

 يُستخدم مصطلح "حاجز" أيًضا في بعض الدول لوصف المتراس. 3
  .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20ة الدولية التقنية بشأن الذخيرة راجع المبادئ التوجيهي 4
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 المتاريس 

 النطاق  1

المختلفة للمتاريس، وتشرح الوظيفة التي تقوم بها وتوصي تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مدخالً لألنواع  
   بكيفية تحديد موقعها وإنشاءها.

 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   تسري إال النسخة المذكورة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 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

أّيٍ من اإلدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكّلفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات مصطلح "السلطة التقنيّة الوطنيّة" يشير إلى  
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

ض مقذوفات ذات سرعة عالية وزاوية  إلى سمة أرضية طبيعية، أو تل اصطناعي أو متراس أو جدار قادر على اعترايشير مصطلح "متراس"  
 منخفضة آتية من موقع انفجار محتمل، وعلى منع بدء مخزون المتفجرات المخزنة في مكان قريب. 

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

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

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

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

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

 المتاريس  4

وللقيام بذلك، سيمنع المتراس  يا منخفضة الزاوية عالية السرعة الناجمة عن انفجار.المتراس عبارة عن حاجر يتمثل دوره في اعتراض الشظا
ويمكن استخدام السمات األرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن في حالة تعذر ذلك سيكون من الضروري  بدء المتفجرات المخزنة خلف المتراس.

 عمل بعض اإلنشاءات. 

ويمكن تدمير المتراس  ( وحوائط البناء أو مزيج من هذه األنواع.RCية وحوائط األسمنت المسلح )أكثر المتاريس شيوعًا هي التالل األرض
ياره  بالكامل في أحد االنفجارات، لكن يجب أن يتم تصميمه بحيث يتمكن المتراس من اإليقاف أو اإلبطاء الكافي للشظايا عالية السرعة قبل انه

 أو تفرقه. 

وستقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية   لمتراس من مواد محددة بصورة مالئمة بحد أدنى من الثخانة الفعالة.من أجل الفعالية، يجب إنشاء ا
وائحها الوطنية، التقنية الدولية بشأن الذخيرة تفاصيل اإلنشاء والرسومات البيانية التي يجب أن تقوم السلطة التقنية الوطنية بتعديلها بما يتفق مع ل

 ح ضرورة أن تكون الوحدة المقدمة في هذه الوثيقة هي الحد األدنى المطلوب. لكن من المقتر

دم يجب مالحظة أنه بالرغم من أن المتاريس ستقوم أيًضا بحماية األفراد من الصواريخ والشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة، ويمكن أن تق
وظيفتها الرئيسية هي منع بدء االنفجار بسبب الشظايا منخفضة الزاوية  ( من االنفجار واللهب، فإن  ESبعض الحماية في أي موقع مكشوف )

 عالية السرعة، وهي التهديد السائد المؤدي إلى ذلك الحادث. 
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األدنى لمسافات المب تنتقل عبر المتراس وهي األساس بشكٍل عام للحد  بالمتراس في إيقاف الشظايا والركام عالية الزاوية، التي  اني ال يعتد 
(، يمكن تصميم مفهوم المبنى والمتراس لتقليل مسافات المباني  NEQومع ذلك، بالنسبة للكميات األصغر من صافي كمية المتفجرات ) لة.المأهو

 ويتم إجراء اختبار على نطاق كامل للتحقق من صحة التصميم. المأهولة.

 ( 2)المستوى  األنواع الوظيفية للمتاريس 5

ومع ذلك، ليس من الممكن دائًما التمييز بشكل واضح   طق وظيفية ويتم تحديدها حسب نوع الحماية المقدمة.يمكن تقسيم المتاريس إلى أربع منا
ومع ذلك ال يزال  (.PESبين أنواع المتاريس ألن وظائفها تتغير وتندمج وفقاً لموضعها بالنسبة للموقع المكشوف أو موقع االنفجار المحتمل )

 يشير إلى قياس طول المتراس المطلوب. التصنيف حسب الوظيفة مفيداً ألنه

  أنواع المتاريس األربعة هي:

فهو يحيط بها من الهجوم المباشر بسبب الركام والشظايا منخفضة الزاوية  يحمي المتفجرات داخل الموقع المكشوف، .متراس ُمستقبِل 
المكشوف حيث تكون كميات وينبغي   عالية السرعة الناجمة عن انفجار في موقع انفجار محتمل متاخم. استخدام هذا النوع للموقع 

 المتفجرات كبيرة للغاية على فعالية أحد المتاريس المعترضة في موقع االنفجار المحتمل على مسافة كمية محددة ال يمكن تغييرها.
 ويجب أن يكون المتراس المستقبل أقرب ما يكون من الموقع المكشوف الذي يحميه؛

ع المتراس المعترض قرب موقع االنفجار المحتمل ويُصمم لحماية المتفجرات في الموقع المكشوف من الهجوم يوض متراس معترض. 
ويمكن هدم المتراس عن طريق الحفرة الناتجة عن االنفجار وتدميره عن طريق   المباشر بسبب الشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة.

 ع طويالً بما يكفي العتراض وتأخير الشظايا قبل انهياره؛ومع ذلك يتعين أن يظل في موض حمل االنفجار.

ويحمي األفراد والموقع المكشوف في  هذا النوع مصمم الحتواء الشظايا عالية السرعة المقذوفة من انفجار داخلي. .متراس حاوي 
وبشكٍل واقعي، ال يعد المتراس  نفجار.لذلك، يجب أن يظل سليًما إلى حٍد كبير بعد اال المنطقة المجاورة من آثار االنفجار الداخلي.

كجم( وله قيمة فقط لمباني العمليات أو أكوام الذخيرة الصغيرة   1000الحاوي عمليًا إال للكميات الصغيرة من المتفجرات )أقل من  
 نسبياً؛ و

وهو مصمم العتراض  مكشوف.وفقاً لمدلول اسمه، فهذا متراس مصمم للعمل كمصفي بين موقع انفجار محتمل وموقع   .متراس مصفي 
ويمكن أن يتم وضعه في الموقع المكشوف لكنه عادة أكثر فعالية إذا تم وضعه في موقع   الشظايا في زاوية أعلى من الطبيعي للمتراس.

 درجة  40وإذا تم وضعه في موقع انفجار محتمل يجب أن يكون عالياً بما يكفي العتراض كل الشظايا المقذوفة بزاوية   انفجار محتمل.
درجة من منتصف قمة كومة المتفجرات إذا كان السطح خفيف   40ويقاس خط   أو أقل وأن يظل سليماً إلى حد كبير بعد االنفجار.

ويجب أيًضا النظر في آثار حمل الضغط الزائد من عصف االنفجار في   5الوزن ومن منتصف السطح إذا لم يكن إنشاًء خفيف الوزن. 
 م انهيار المتراس على اإلنشاء الذي كان يحميه. مرحلة التصميم لضمان عد 

 ( 2)المستوى موقع المتاريس  6

ويجب أن يكون   ينبغي أن يكون الموقع المتراس أقرب ما يكون من موقع االنفجار المحتمل أو الموقع المكشوف، على حسب الغرض منه.
ومع ذلك، يمكن أن يتطلب   فجرات أو جدار أي مبنى يحميه.م بحد أدنى من كومة المت1مرتكز جدار دعم المتراس أو واجهته على مسافة  
  ويمكن أن يتطلب هذا بدوره متراساً أكبر. (، صيانة المباني الخ مسافة أبعد.MHEالوصول إلى المخزون، أجهزة المناولة الميكانيكية )

، يجب نقل  1.1كجم من فئة الخطر    75.000في حالة إمكانية هدم المتراس عن طريق الحفرة المحتملة، أو زاد صافي كمية المتفجرات عن  
على األقل من قاعدته    2/3وكبديل، يمكن زيادة ثخانة المتراس بالنسبة والتناسب مع كمية المتفجرات بحيث يكون   المتراس للخارج لتجنب الهدم.

 عن صافي كمية المتفجرات بالكيلو جرام. Qحيث تعبر  1/3D = Q ويذكر قطر الحفرة التقريبي بالمتر وفقاً للمعادلة  لحفرة المحتملة.خارج ا

وتراعي هذه الطرق عمق   إلجراء تقدير أكثر دقة لحجم الحفرة، وخاصة إذا كان هناك احتمال للهدم، يتم استخدام طرق التصميم المناسبة.
 يوجب طلب نصيحة تقني الذخيرة المختص.  التربة أو نوع المادة األخرى الذي تتشكل فيه الحفرة وتشمل أية آثار لأللواح الخرسانية.   االنفجار أو

 (2)المستوى  مواد المتراس 7

خطر الركام ويمكن ل يمكن أن يؤدي االنفجار إلى نشر المادة المستخدمة ألي متراس خاصة إذا كان مواجهاً بشكل عمودي أو شبه عمودي.
ومن أجل الحد من هذه اآلثار، يجب استخدام المواد الخاصة بأحد   الناتج أن يبدأ االنفجارات في المباني المتاخمة ويمثل خطراً على األفراد.

 والمواد مدرجة بترتيب األفضلية.  في اإلنشاء. 1المواصفات الواردة في الجدول 
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(  2( وظيفة المتراس و 1يتوقف عامل السالمة المطلوب مقابل االنزالق الدوراني على: وس يجب فحص ثبات منحدر المتراس حسب كل حالة. 
ومع ذلك، يجب أن يكون عامل   .6( درجة التصدع الناتج أثناء عمليات اإلصالح إذا حدث إخفاق 3عواقب اإلخفاق في االستخدام اآلمن للمرفق و

 على المدى البعيد. 1.2السالمة أكبر من أو يساوي 

  في حالة منحدرات السدود المسلحة، يتطلب األمر الحصول على معلومات من المصنع لتحديد عدد ونوع التدعيمات واألطوال المدفونة والتباعد
مودية أي أكبر وإذا تم تصور واجهة عمودية، أو شبه ع ومن الضروري المشاركة المبكرة لمصنعي هذه المواد في عملية التصميم. 7العمودي. 

درجة باستخدام مفرزة ملتفة أو العنصر المواجه المكون من الخرسانة سابقة الصب للسد المسلح، يجب أن تكون مادة السد خالية من  70من
وأال    2.0وحيث أن ذلك التشكل يكون "جداراً"، يجب أال يقل عامل السالمة مقابل االنزالق عن   الصرف وأن تتفق مع متطلبات مصنع التدعيم.

 . 1.5يقل عامل السالمة مقابل االنزالق الدوراني عن 

ويمكن الحصول على  ينبغي مالحظة ضرورة أخذ المقاييس لمنع حفر جحور األرانب أو األرضة أو الحيوانات الحافرة للجحور في المتراس.
وهذا مهم ألنه إذا هبط المتراس ولو بمقدار  8تخصصة. المشورة والتفاصيل النموذجية للحماية من الحيوانات الحافرة للجحور من الوكاالت الم

 صغير سيقلل مقدار االنفجار الذي يمكن تنفيذه بشكل قانوني في موقع االنفجار المحتمل.

نة ومع ذلك، يحد هذا بشكل بالغ من مرو إذا كان من غير المحتمل أن يحدث نشر للمتراس بسبب انفجار فإنه ال يحتاج إلى إنشائه بمواد خاصة. 
يلزم أيضاً وجود ستار من األتربة في حالة المباني   .1التخزين وسيكون من األفضل إنشاء المتراس بمواصفات المواد المدرجة في جدول  
  أدناه. 1المغطّاة باألتربة والمباني القبّانيّة وذلك بُغية تلبية متطلّبات المواد المدرجة في جدول 

 وصف المادة
 )بترتيب األفضلية(

 (1) (2)التدريج حدود 

 (4)منحنى التصميم 
)يتوقف على آليات  

 التربة(

 المادة الدقيقة المادة الخشنة

أقصى حجم  
 للجسيمات 

 أقصى محتوى 

-20)% بالوزن: 
 مم( 75

 أقصى محتوى دقائق 

 م(63)% بالوزن: > 

 أقصى محتوى طيني 

 م(2)% بالوزن: > 

  %5(1)  %15(1) %0 مم6.3 رمال جيدة الدرجة 
 2إلى  1.5:1

 026(إلى  33)0

رمال حصباوية أو صلصالية أو 

 غرينية جيدة الدرجة )ال عضوية( 
 2.5إلى  1.3:1  %5(1)  %20(1)  %5(1) مم7.5

 021(إلى   37)0
 مادة ال عضوية أخرى تلبي متطلبات التدريج أعاله (3)حشو ال عضوي 

 
 مواد إنشاء المتاريس  :1جدول 

 
 

NOTE 1  الجسيمات الخشنة والدقيقة بشكل غير منتظم عبر المادة لتقديم حشو متجانس.يتم توزيع 

NOTE 2 ( يجب أن يكون بالمادة المستخدمة معامل عدم االنتظامD60 / D10 من )أو أكبر.  6 

NOTE 3   مخاطر القذف المعزز. ال يتم استخدام الدبش من المباني المتهدمة أو أية مادة مشابهة أخرى في إنشاء المتاريس بسبب الخطر الناتج عن 

NOTE 4  فقط ويتنوع على  متطلبات ثبات المنحنيات موضحة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛ ومنحنى التصميم المجدول لإلشارة
  حسب:

 طبيعة وصالبة تربة التأسيس والصخور وعمق مستوى المياه الجوفيّة؛   أ.
 وإعداد المساحة المخّصصة للتعبئة؛ درجة الرّص     ب.

 محتوى الجسيمات الدقيقة واحتمال تآكل مواد التعبئة؛    جيم.

 نسبة رطوبة الرّص حيث ال يوجد تصريف ضمن مواد التعبئة؛   دال.

  تأمين التدابير الالزمة للتصريف للسيطرة على ضغط المياه المسامية على المدى القريب/البعيد؛ و   هاء.

 التعبئة المعّززة بالمواد الجيولوجيّة المركّبة، بالشبكات السلكية، إلخ.     واو.

 (1)المستوى المتاريس األرضية  8

 وتقلل من خطر الشظايا أو الركام عالية السرعة المفلتة فوق حواف المتراس أو حولها. من الضروري إنشاء المتاريس بالهندسة الصحيحة. 
  أبعاد المتراس بحيث يتم سد خطوط التسديد بشكل تام.ويجب تقديم هوامش وافرة في 

 

 طر. مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخا 02.10راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة 6
  ."أنواع المباني الخاصة بتخزين المتفجرات" 05.20راجع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 7
 تفيد بعض التجارب بأن استخدام المبيدات الحشرية المالئمة المختلطة باألرض أثناء إنشاء المتراس له تأثير جيد. 8
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 ارتفاع المتراس  8.1

وتتضح في المرفق  للتخلص من مشاكل خط التسديد الخاصة باالرتفاع، يجب التحكم في أبعاد المتراس األرضي عن طريق قاعدة الدرجتين.
المحتمل االنفجار  موقع  من  أقل  العزل  مسافات  القاعدة على  هذه  تسري  بمسافة  1/35Q .>  جيم. وال  المحتمل  االنفجار  موقع  تم عزل  وإذا 

>5Q،1/3 .م على األقل الرتفاع المتراس اإلضافي مع  0.6والبديل لقاعدة الدرجتين هو التأكد من وجود   ، ينبغي تقييم المتاريس بصورة فردية
 خط التسديد من موقع انفجار محتمل إلى اآلخر.

ويمكن أيضاً تشييد   مم إضافية.600نى على مستوى مساو ألقصى ارتفاع للمتفجرات المخزنة، زائد م بحد أد 2.4يمكن إنشاء المتراس بعرض 
 وتتضح هذه المتطلبات في المرفق دال.  المتراس بارتفاع رفرف سطح المبنى الذي يحميه المتراس.

لى وقوع المتاريس أدنى رفرف سطح المبنى،  في حالة تخزين أكوام منخفضة من المتفجرات في موقع انفجار محتمل وأدت قاعدة الدرجتين إ
ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى أن تصبح   وسيساعد ذلك في تقييد قذف ركام المبنى. تتم مراعاة زيادة ارتفاع المتاريس حتى رفرف سطح المبنى.

  المتاريس عالية بشكل غير عادي.

 طول المتراس  8.2

ومع   بموقع االنفجار المحتمل الذي يحميه حيث يسمح ذلك بالمرونة في المزيد من التطوير.من المنظور المثالي، ينبغي أن يحيط المتراس تماًما  
أية  ذلك، إذا لم تكن هذه هي الحالة يجب حينئذ أن تمتد، دون أي تقليل في االرتفاع الكلي، ألبعد من جوانب موقع االنفجار المحتمل إلزالة  

متر في كل طرف من أطرف المتراس على كل    1وال يقل هذا الطول عن   شوف آخر.خطوط تسديد محتملة لموقع انفجار محتمل وموقع مك
  ويقدم المرفق جيم مخططاً بيانياً لهذا الموقف. جوانب موقع االنفجار المحتمل المترسة.

 المنحدرات  8.3

أو   2:1تزيد حدته بصورة طبيعية عن وسيتنوع هذا المنحنى حسب مواد اإلنشاء المستخدمة على أال  يصنع المتراس منحنياً بحيث يكون ثابتاً.
 وكلما زاد تسطح المنحنى، قل التآكل ومن ثم يتطلب األمر صيانة أقل. درجة من األفقي. 26

 (1)المستوى  المواد األخرى مقارنة باألرضية 9

(، تزيد فعاليتها  10في حالة استخدام الطوب أو الخرسانة أو الصلب لدعم الواجهة العمودية لمتراس من النوع الثاني أو النوع الثالث )راجع البند  
 على أرقام الفعالية. 2ويحتوي الجدول  في إيقاف الشظايا عالية السرعة عند مقارنتها بمتراس ترابي نقي.

 ( 1التربة )القيمة االسمية الفعالية مقارنة ب المواد 

 X 4 الطوب

 X 6 اإلسمنت

 X 24 الصلب 

 
 فعالية المواد مقارنة بالتربة  :2جدول 

 

 2.4ومع ذلك، يجب أال يتم تقليل الكتلة المعادلة من المتراس المعترض ألقل من   هذه الفعالية تعني أنه يمكن تقليل ثخانة المتراس تباعاً لذلك.
 م من األرض على المستوى األعلى من الكومة أو رفرف السطح أو موقع االنفجار المحتمل لمنع تشتت المتراس الواقع.

 ( 2)المستوى  المتاريس الجدارية 9.1

ومن المحتمل أن تكون الحوائط   مع ذلك، يجب تصميمها مع هذا الدور في الذهن. المباني الخرسانية أو البنائية كمتاريس.  يمكن استخدام حوائط
وبالنسبة لصافي كميات المتفجرات  وإذا تمت حماية المتفجرات أو األفراد، يجب تصميم الحوائط لمقاومة االنهيار. القائمة غير مناسبة للمهمة.

م 1م بحد أقصى وعلى مسافة  3الثخانة المطلوبة للمتاريس الكابولية بارتفاع    3ك الموجودة في مباني العمليات، يدرج جدول  الصغيرة مثل تل
 وبالنسبة لصافي كميات المتفجرات األكبر، يجب الحصول على استشارة المتخصصين. من المتفجرات لمنع االنهيار.

 

الكمية المتفجرة  

 الصافية )كجم(

م، مع تعزيز الشد 3األسمنتي المسلح مكتف في مراكز  ثخانة الجدار

 %. )مم( 0.2بنسبة 

الثخانة االسمية لجدار  

 الطوب )مم( 

2.5 225 340 
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الكمية المتفجرة  

 الصافية )كجم(

م، مع تعزيز الشد 3األسمنتي المسلح مكتف في مراكز  ثخانة الجدار

 %. )مم( 0.2بنسبة 

الثخانة االسمية لجدار  

 الطوب )مم( 

5 225 340 

7 225 450 

12 225 570 

18 300 680 

 غير مسموح 450 35

 غير مسموح 600 50

 غير مسموح 750 68

 
 الثخانة المطلوبة للمتاريس الحاوية الكابولية.  :3جدول 

 
 

 (1)المستوى أنواع المتاريس األخرى  9.2

  ربما تتطلب بعض المواقف، مثل التخزين الميداني للذخيرة، استخدام متاريس محسنة.

ويجب إجراء اختبارات   التقليدية األخرى.غالبًا ما يُشكل االختبار كامل النطاق األساس للتحقق من فعالية استخدام تصميمات المتاريس غير  
 معروفة. جديدة للمواقف التي يتم فيها تجاوز القيود أو الشروط المرتبطة بالموافقة المبدئية على استخدام المتراس المعني أو التأثيرات الغير 

 متراسًا  1.4استخدام الذخيرة من فئة الخطر  .9.2.1

ومع ذلك، يمكن تدمير هذه األكوام  ماية التخزين المرحلي بين األكوام من فئة خطر أخرى.لتقديم ح  1.4يمكن تكديس الذخيرة من فئة الخطر  
 فقط في حالة الطوارئ. 1.4ويجب التفكير في هذا االستخدام لفئة الخطر  في حالة انفجار كومة متاخمة. 1.4من فئة الخطر 

 المتاريس المائية  .9.2.2

فعالة لكن ال ينبغي االستعانة بها إال كشكل مؤقت بسبب مشكالت الصيانة واالستمرارية على المدى  وهي   تتوفر متاريس مائية مالئمة عديدة.
 كما يترتب على صيانة خزانات الماء في درجات الحرارة الشديدة المشاكل.  ويعتبر الماء وسيلة فعالة إلبطاء الشظايا عالية السرعة. البعيد.

 حواجز التربة .9.2.3

 . 1ويلبي حشو هذه األنواع متطلبات المواد المدرجة في الجدول  حواجز المملوءة بالتراب.تتوفر أيًضا العديد من ال

 ( 2)المستوى  9التقسيم على وحدات .9.2.4

داخلية. متاريس  استخدام  أو عن طريق  تقسيمية  فردية باستخدام حوائط  للمتفجرات في حجرات  التقسيم  بعض   التقسيم على وحدات هو  في 
ويعتبر موضوع التقسيم على وحدات موضوعاً معقداً وينبغي الحصول على استشارة   ام المسافات الكمية المخفضة.الحاالت، يسمح هذا باستخد

وينطبق هذا المفهوم بشكل عام فقط على صافي   10تقنية من متخصص في الذخيرة قبل استخدامها والتصريح بخفض المسافات الكمية الحقًا.
 جم.ك 200كمية المتفجرات الصغيرة أقل من 

 

 العزل.   المسافات الكمية ومسافات ،IATG 02.20راجع الوثيقة 9
وتكون   عادلها المعتمد كحواجز.على سبيل المثال، من المتطلبات الوطنية الستخدام المتاريس الداخلية هو ضرورة إنشاءها باستخدام كتل خرسانية مهواة محمية موصدة أو م 10

وال  2 . .نيوتن/مم   4– 5وقوة ضغط    3 كجم/م 750 -  550وتصمم الكتل الخرسانية المهواة المحمية الموصدة بحيث تكون ذوابة وذات كثافة   مم.  300ثخانة الحاجز بحد أدنى  
 يتعين تمليط الكتل معاً وبذلك تمكن الخاليا من قابلية التعديل من حيث الحجم لتناسب متطلبات التخزين. 
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 (2)المستوى  تصميم المتاريس ووظائفها المتنوعة 10

 توجد ست تصميمات إنشائية للمتاريس: 

 النوع األول: إنشاء هضبي ترابي منحنى مزدوج؛  

 هضبة ترابية منحنية عمودية فردية، أو هضبة مواجهة عمودية جزئية؛  باء( النوع الثاني: 

 مزدوجة شديدة االنحدار يشار إليها أحياناً على أنها من نوعية "تشيلفر"؛ هضبة ترابية منحنية  جيم( النوع الثالث: 

ويتضمن هذا النوع المباني المدفونة بشكل كامل ال تزيد عن   توصف غالبًا بأنها مبنى مستودع أو متراس مجمع. دال( النوع الرابع: 
 11مم تحت مستوى األرض؛  600

 النوع الخامس: متاريس جدارية تُبنى من الطوب واألسمنت المسلح واإلنشاء المركب؛ و 

وكحد أدنى، تكون صغيرة الحجم مثل النوع  سمات طبيعية لموقع مثل الهضاب الصغيرة والتالل الصغيرة وهكذا. واو( النوع السادس: 
 األول. 

ومع ذلك، وعلى   صرامة نظًرا لتداخل الوظائف والميزات الوقائية في الغالب.سيكون من غير الحكمة تحديد استخدام كل نوع من المتاريس ب
وهي أكثر وظيفية ألنها   وجه العموم، يعد النوع األول والثاني والثالث، التي تتكون من متاريس مائلة، هي األكثر استخداًما ألغراض التخزين.

تستغل المتاريس من النوع الرابع إنشاء موقع االنفجار المحتمل لدعم األرضية  (. 5قرة  تتمكن من العمل في كل األدوار الوقائية األربعة )انظر الف
المرفق "ج" على القطر   وتُستخدم المتاريس من النوع الخامس بشكٍل أساسي كمتاريس مستقبلة أو يتم تصميمها كمتاريس حاوية. ويحتوي 

 الخاص بهذه المتاريس.

 ن عصف االنفجار الحماية بالمتاريس ضد الضغط الزائد م 11

ومع ذلك بناًء على العمل التجريبي   لم يتم حتى اآلن وضع اإلجراءات العامة لتوقع تخفيف الضغط مقابل أنواع تصميم المتاريس العامة وموقعها.
 في المائة عند تلبية الشروط التالية:  50المباشر، يتم تقليل حمل الضغط الزائد على منقطة سطحية مظللة بمتراس بحوالي  

 مباعد المتراس في حدود ارتفاع متراسين من المنطقة المحمية؛  الموقع. 

 قمة المتراس في نفس ارتفاع قمة المنطقة المحمية على األقل؛ و  االرتفاع. 

 طول المتراس على األقل ضعف طول المنطقة المحمية.  جيم( الطول: 

 

 

 ن اعتبار المبنى مخزنًا تحت األرض. م، يمكن أن يتعي0.6إذا كانت أعمق من 11
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 المرفق  
 أ

 يارية( المراجع )المع 

بالنسبة   تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من األحكام التي، من خالل اإلشارة إليها في هذا النص، تُشكل بنوًدا في هذه الوحدة.
على هذه إال أننا نشجع أطراف االتفاقيات القائمة   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. 
 مؤخراً:   السارية  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  

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و  .المسافات الكمية والمسافات الفاصلة  20.02المبدأ التوجيهي الدولي التقني بشأن الذخيرة  

مكتب األمم المتحدة لشؤون   .صة بتخزين المتفجرات""أنواع المباني الخا  05.20راجع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   
 نزع السالح.

الُمستخدمة في 12يحتفظ 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  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionعليها من خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني: 

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

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )معياري(

 13مزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على ال

 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 )

بالذخيرة التقليدية  أفضل الممارسات المتعلقة  الفصل الثاني.دليل   ،2008منظمة األمن والتعاون في أوروبا   .6/08لقرار رقم  ا ، 
2008; 

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

 .May 2010 مة المتفجرات بوزارة الدفاع األمريكية.مجلس سال .اإلنشاءات الوقائية المعتمدة، التعديل الثالث،  15النشرة التقنيّة رقم   
www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines؛ and 

 UFC-3-340-02، 2؛ التغيير  2008ديسمبر    05 .وزارة الدفاع األميركيّة .اإلنشاءات المقاومة لتأثيرات االنفجارات العرضيّة، 
 www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines .2014سبتمبر  01

الُمستخدمة في 14يحتفظ 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  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني: عليها من خال

 ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات 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.  13

 حيث تسمح حقوق الطبع.  14

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 المرفق "ج"
 )معياري(   

 أنواع المتاريس 

وقد تم الحصول على كل الرسومات   ويهدف إلى تحديد األنواع المتنوعة للمتاريس وتصميمها. يعرض هذا المرفق قائمة محددة بأنواع المتاريس.
الجزء األول، الفصل ،  482البيانية التالية في هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة من منشور اإلدارة المشتركة البريطانية رقم  

 .المتاريسالسابع، 

 

 منحدر مزدوج قياسي  –النوع األول  1ج.

 نوع مواجه عمودي منحدر فردي  –النوع الثاني  2ج.

 

 

 كومة

 

 م دقيقة2.4

م دقيقة أو 0.6
 قاعدة الدرجتين

 م دقيقة1

 م دقيقة1

الحد األقصى 
 درجة 26

 كومة

 دعامة مبنى 

 م دقيقة1.5

 م دقيقة 1

 

 م دقيقة2.4
قاعدة  م حد أدنى أو  0.6

  الدرجتين

 

الحد األقصى 
  26للزاوية  

  درجة

 تراب 
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 نوع مواجه عمودي جزئياً منحدر جزئياً  -النوع الثاني  3ج.

 

 متراس منحني مزدوج شديد االنحدار "تشيلفر"  – النوع الثالث  4ج.

 

 

 

 

 كومة

 مبنى 

 دعامة

 م دقيقة 1

 دقيقةم 2.4
أو  0.6 أدنى  حد  م 

   قاعدة الدرجتين

 

للزاوية   األقصى  الحد 
 تراب   درجة 26

 كومة

 دعامات مبنى 

أو  0.6 أدنى  حد  م 
  قاعدة الدرجتين

للزاوية   األقصى  الحد 
  درجة 75

 م دقيقة 1
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 الجداري  المتراس -النوع الخامس  5-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كومة

 مبنى 

طوب  0.45خرسانة   أو  م 
 م0.7

  م حد أدنى أو قاعدة الدرجتين0.6

ج
د
ا

 ر

 م دقيقة 1
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 المرفق "د" 
 )معياري( 

 التحديد  -ارتفاع المتاريس  
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم الطبعة وتاريخها 

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

وني نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإللكتر تم
. saferguard/-www.un.org/disarmament/unwww.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

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