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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 
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   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:                  

 

 

 

 

 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.
 .التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاالستفادة من المبادئ  اآلخرين 

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

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

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 

ويتضمن استخدامها الهواتف النقالة وروابط االتصال الالسلكي  روني.كان هناك تزايد عالمي بالغ في استخدام أدوات االتصال والكشف اإللكت
وتصدر هذه المواد وتستقبل مجاالت  بأجهزة اإلرسال عالية الطاقة لالتصال الصوتي وإرسال البيانات اإللكتروني وتعقب الثروات والرادار.

وهذا خطر محتمل عند استخدامه في   رة الخرج وكسب الهوائي.ويتم التحكم في هذه الكثافة عن طريق قد  تردد السلكي ذات كثافة متنوعة.
 منطقة مجاورة للمتفجرات ذات وسيلة بدء كهربائية مثبتة. 

 ( على نحٍو غير مقصود.EIDsويمكن أن يتسبب االقتران غير المرغوب فيه لطاقة التردد الالسلكي في تشغيل األجهزة التي تعمل بالكهرباء )
ومع ذلك، هناك مواقف تكون فيها األجهزة   دنى حد عن طريق خواص التصميم الذاتية والغربلة والتعبئة المتخصصة.ويمكن تقليل هذا الخطر أل

 التي تعمل بالكهرباء عرضة للتشغيل غير المقصود مثل ما يتم أثناء إجراءات النقل أو اإلزالة أو االستبدال. 

الذخيرة هذه األخطار المحتملة وتقدم النصح بشأن مستوى اللوائح التشريعية من السلطة التقنية تحدد وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
ر التردد  الوطنية المطلوبة باإلضافة إلى التدابير الوقائية األساسية التي يجب اتخاذها أثناء تخزين ونقل ومعالجة الذخيرة سريعة التأثر بمخاط

 الالسلكي. 
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 مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي  

 النطاق  

رومغناطيسي  تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه المخاطر المحتملة على الذخيرة والمتفجرات التي يسببها اإلشعاع الكه
وتقدم المبادئ التوجيهية بشأن وضع اللوائح التشريعية للسلطة التقنية الوطنية الخاصة بالتدابير الوقائية التي   تردد الالسلكي(.)يسمى أحيانًا ال

 يجب اتخاذها أثناء تخزين ومناولة ومعالجة ونقل الذخيرة سريعة التأثر بمخاطر التردد الالسلكي.

 المراجع المعيارية  

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

 

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

 المصطلحات والتعريفات 

مسرد المصطلحات   01.40ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة  
أنه  في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يمكن تفسير مصطلح "الذخيرة" على .والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

 يشمل "الذخيرة والمتفجرات".

اإلدارة )اإلدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات( المكلفة بتنظيم وإدارة  يشير مصطلح "السلطة الوطنية التقنية" إلى  
   وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة الذخيرة التقليدية.

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

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

b) وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
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.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

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

 ( 2)المستوى سية المعلومات األسا 

حيث تُستخدم األجهزة التي تعمل بالكهرباء   (.EIDالعديد من أصناف الذخيرة والمتفجرات عبارة عن، أو تحتوي على، جهاز يعمل بالكهرباء )
( EEDsالكهربائية المتفجرة )األدوات   أحيانًا بدالً من بادئ اإليقاع أو االحتكاك ويتم تنشيطها من خالل تطبيق قدر كاٍف من الطاقة الكهربائية.

تستخدم هذه الوحدة المصطلح األشمل   عبارة عن مجموعة فرعية من المواد المتفجرة العديمة الحساسية، لكن يتم تبادل المصطلحات بشكٍل شائع.
( وتتطلب اعتبارات أمان  RF)بشكٍل عام، تتعرض األجهزة التي تعمل بالكهرباء إلشعاع التردد الالسلكي   وهو األجهزة التي تعمل بالكهرباء.

في بعض الدول، تتم مراعاة هذه االعتبارات تحت مصطلح مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي   أثناء التصنيف وطوال دورة حياتها.  -محددة  
 (. HEROعلى الذخائر )

ومن ثم ينبغي أن يضمن نظام االختبار   صنيفها فيها.حيث ال تُخّزن الذخيرة والمتفجرات وال يتم نقلها لوجستيًا إال في العبوات التي تم اختبارها وت
سواء داخل  أال تكون الذخيرة والمتفجرات عرضة للتأثر أثناء التخزين والنقل في العبوة األصلية ويجب أن يحدد القابلية للتأثر خارج هذه العبوة،  

   سلسلة اللوجستيات )مثل التفتيش أو الصيانة( أو بعد إصدارها لالستخدام.

ناحيٍة أخرى، يمكن أن تتسبب الترددات الالسلكية في وقوع حوادث تتعلق بالذخيرة، والتي يمكن أن تكون عواقبها كارثية، مما يؤدي إلى  من  
نتيجة قابلية اإلشعاع الالسلكي هذه، يقترح هذا القسم   خسائر في األرواح أو إلحاق أضرار جسيمة باألسلحة أو تدميرها وحتى فشل المهمة.

وتجدر اإلشارة إلى أن بيئة الترددات الالسلكية العسكرية تمثل تحديًا  ينبغي أن تفرضها السلطات الوطنية طوال دورة حياة الذخيرة.ضوابط  
 استثنائيًا.
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عند    في حين تقدم هذه الوحدة مجموعة من التعليمات العامة للسلطة الوطنية، فإنها تركز بشكل أساسي على التخزين والنقل وال يتوقف األمر
 بقية دورة حياة الذخيرة فحسب.

 

 (2)المستوى المواد سريعة التأثر  

( إذا شكل السلك  EMويوجد خطر كهرومغناطيسي ) يعمل أي طول لسلك في مجال التردد الالسلكي كهوائي ويلتقط القدرة من ذلك المجال.
 ( لألداة.NFTث طاقة أو تيار زائد عن القدرة دون عتبة للحريق )جزًءا من جهاز يعمل بالكهرباء وكان مستوى التردد الالسلكي كافياً الستحثا

%  95% احتمالية للحريق في حد الثقة األدنى أحادي الجانب بنسبة  0.1ويعرف التيار أو القدرة دون عتبة للحريق بالقدرة المطلوبة إلصدار  
 .τ 10( لألداة، أي أكبر من τاري )عند تطبيقه على الجهاز الذي يعمل بالكهرباء لزمن مقارنة بثابت الزمن الحر

  دوائر اإلطالق في األجهزة التي تعمل بالكهرباء 5.1

سيتوقف مقدار الطاقة الذي يتم تغذيته في جهاز يعمل بالكهرباء متصل على طول وشكل األسالك وعلى نسبة المصدر لمعاوقة حمل خطوط  
بالكهرباء. الذي يعمل  وإال إذا تم تصميم دوائر اإلطالق بصورة مناسبة، يمكن الحصول على طاقة كافية إلطالق أغلب  اإلطالق والجهاز 

وسوف  مل بالكهرباء في شدة مجاالت تردد السلكي أقل بصورة بالغة من تلك التي يتم التعرض لها أثناء عمر الذخيرة العملي.األجهزة التي تع
  تعمل دوائر اإلطالق المرتبطة باألجهزة التي تعمل بالكهرباء، أو الموصالت الكهربائية األخرى مثل األسالك واألدوات واألصابع المتصلة 

 رباء أو دائرة إطالق، عند وضعها في مجال تردد السلكي كهوائي وستلتقط بعض الطاقة الكهربائية من المجال.بأجهزة تعمل بالكه

 دوائر وموصالت األجهزة التي تعمل بالكهرباء  .5.1.1

لذي يعمل  يمكن لألسالك في أي جهاز يعمل بالكهرباء، عند فصله، أن تكون هوائي ثنائي القطب فعال وتقديم أمثل مطابقة معاوقة للجهاز ا
وإال إذا تم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، يمكن  بالكهرباء حيث يقدم أقصى تحويل للطاقة إلى الجهاز الذي يعمل بالكهرباء من مصدر اإلشعاع.

ويتم التعامل مع   ء.لمستويات الطاقة أو القدرة المستحثة في دائرة اإلطالق من مجال تردد السلكي أن تكون كافية لتشغيل جهاز يعمل بالكهربا
النظام على   الجهاز الذي يعمل بالكهرباء المفصول عن أنظمته الرئيسية أو األنظمة المفتوحة للصيانة أو االختبار على أنه أقل أماناً من تثبيته في

كهرباء من قِبل إشعاع الترددات كما تكون الذخيرة المصممة جيًدا مضمونة في حالة اختراق األجهزة التي تعمل بال النحو المقصود من التصميم.
أكثر من مجرد  قد يؤدي هذا إلى أال تكون األصول الهامة  الالسلكية )على سبيل المثال، عند قطع غالق الصمامات سلسلة التفجير(، ولكن 

 "طائرات بدون طيار". 

 (ACAمجموعات حاويات الذخيرة ) .5.1.2

وفير توهين كاف للجهاز الذي يعمل بالكهرباء المفصول، أو للجهاز الذي يعمل بالكهرباء  ال يؤدي استخدام حاويات الذخيرة المعدنية تلقائياً إلى ت
وسوف يؤدي إرفاق كبالت خارجية وأدوات اختبار لألنظمة المحتوية على جهاز   المضمن في أنظمة غير معدنية غير محمية بصورة كافية.
 ة الكهرومغناطيسية.يعمل بالكهرباء عادةً إلى زيادة سرعة تأثرها بالتقاط الطاق

 اختبار سرعة التأثر 5.2

ويجب أن   (.RADHAZيجب تقييم كل أنظمة التفجير الكاملة التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء لتحديد سرعة تأثره بأخطار اإلشعاع )
ويجب أن تغطي  في موقع للتجارب. يستند هذا التقييم على متطلبات السلطة التقنية الوطنية ويجب تقييمها عن طريق تجربة عملية يتم إجراؤها

ة أو رصيف عمليات التقييم سرعة تأثر األجهزة التي تعمل بالكهرباء أثناء اإلعداد واالختبار والتخزين والنقل والتحميل وعند التحميل على القاذف
  3فئات سرعة التأثر واألنشطة المرتبطة بها. 3ويدرج جدول  تفريغ األسلحة.

 النشاط الفئة

 تجميع وتفكيك األسلحة أو األدوات واختبار األنظمة الفرعية عن طريق األفراد أو معدات االختبار بشكل عام في مستودعات التخزين.  1

 اختبار كل األسلحة أو األدوات في مقار االختبار أو بجوار/على سطح السفن.  2

  تخزين ونقل األسلحة/األدوات في عبوة معتمدة.  3

األ 4 ونقل  أو  تخزين  أو البنادق  المركبات  مثالً رصيف  الرصيف  إلى  التحميل/التفريغ  التجميع،  المناولة،  أثناء  في عبوة غير معتمدة،  سلحة/األدوات 
 الطائرات أو اإلطالق. 

 األسلحة أو األدوات المحمل لرصيف استخدامها المقصود مثالً إلى طائرة أو في قاذفة.  5
 

 واألنشطة المرتبطة فئات سرعة التأثر  :1جدول 
 
 

 

الذخائر، يتم تصنيف العناصر على أنها آمنة من حيث مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر أو عُرضة لها أو  ضمن برامج مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي على   3
 غير محمية ضدها.
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  (2)المستوى السالمة ومسافات العزل  

يمكن العثور على مجموعة متنوعة من معدات االتصال التي تطلق مجاالت تردد السلكي قرب الذخيرة التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء،  
وهذا يعني أن األمر سيتطلب قيوداً على المسافة  الالسلكي وما إلى ذلك. بما في ذلك مسجالت البيانات والهواتف النقالة وأجهزة التنبيه وأجهزة 

ثر  وتتسم األجهزة التي تعمل بالكهرباء و/أو األسلحة التي تتم مناولتها واألسلحة قيد التحضير أو االختبار أو الصيانة بأنها سريعة التأ اآلمنة.
 ضوابط لضمان استمرار سالمتها.بالمستويات األقل بكثير للتردد الالسلكي وسيتطلب األمر 

المصدر. من  المسافة  زيادة  مع  الالسلكي  التردد  مجال  أهمية  لجميع   تنخفض  تستخدم هوائيات  التي  الخطر ألجهزة اإلرسال  منطقة  وتعرف 
وبالنسبة لمواقع جهاز أو   االتجاهات أو هوائيات دوارة غالباً بأنها المقدار األسطواني الصحيح للتجويف الهوائي المرتكز على جهاز اإلرسال.

جاه أجهزة اإلرسال المزودة بعتبات اتجاهية ثابتة تشع بشكل سائد في نفس اتجاه مواقع التعقب التابعة، تكون منطقة الخطر بشكل رئيسي في ات
 العتبة.

طريقة المبسطة المنصوص عليها  في حالة عدم وجود سالمة لقطعة معينة من معدات اإلرسال يجب تحديد المسافة اآلمنة عن طريق استخدام ال
المسافات اآلمنة عند معرفة خواص مخرج أجهزة اإلرسال   في المرفق جيم. وقد تم وضع المعادالت والطرق البيانية لتسهيل عملية تحديد 

 وخواص سرعة تأثر األجهزة التي تعمل بالكهرباء. 

  (2)المستوى التخزين والمعالجة والنقل  

وتتنوع هذه   بالكهرباء في مجموعة متنوعة من التصميمات بين مرحلة تصنيعها واالستخدام النهائي أو التخلص منها.تلتقي األجهزة التي تعمل 
المتنوعة من الحاالت الم العملية، والعبوات الفرعية، والتثبيت في الذخائر والمراحل  العبوة  نفصلة التصميمات بين العبوة التجارية بالجملة، 

 المعالجة والتدريب. والمكشوفة التي تتم في

ويجب أيضاً في التدابير الوقائية   من المهم فهم كيف يمكن لهذه التصميمات أن تؤثر على التدابير الوقائية األساسية المتبناة في التخزين والنقل.
الحريق و/أو إجالء   للنقل أن تتضمن اإلجراءات المدرجة في حاالت الطوارئ من تعطل المركبات بشكل مباشر إلى الحوادث التي تتضمن

 المصابين.

وبصورة طبيعية ال تقدم الهياكل حماية على   تُعد مواد البناء بشكٍل عام غير فعالة في تقديم حماية كهرومغناطيسية لألجهزة التي تعمل بالكهرباء.
كل فقدان االنعكاس إذا كانت درجة ميجاهرتز لكن العديد منها تقدم بعض الحماية في ش  1اإلطالق في فقدان اإلرسال من الترددات أقل من  

يفترض(. أال  نادر ويجب  ذلك  أن  من  الرغم  تفضيالً، )على  تلقى  الكهرمغناطيسية  بالطاقة  الخاصة  السقوط  يجب   االستقطاب وزاوية  لذلك، 
خارجي. مجال  أي  شدة  مع  متطابقة  المركبة  أو  المبنى  داخل  الموجودة  المجال  شدة  أن  تحدي  افتراض  تم  إذا  ذلك،  اإلشعاع  ومع  توهين  د 

 الكهرمغناطيسي المقدم عن طريق مبنى محدد من، على سبيل المثال، غرفة غربلة، يمكن حينئذ استخدام ذلك التوهين لتحديد المسافات اآلمنة
  ويجب مالحظة أن األبواب أو النوافذ المفتوحة تؤثر على تكامل الغربلة. من مصادر اإلشعاع الكهرمغناطيسي.

أو معالجة األجهزة التي تعمل بالكهرباء واألنظمة التي تحتوي على األجهزة التي تعمل بالكهرباء إال في ما يتم التصريح به  يجب عدم تخزين  
 ويجب اختيار هذه المناطق على أساس:  من مستودعات ووحدات التخزين ومناطق العمليات.

a) األجهزة التي تعمل بالكهرباء أثناء التخزين أو المعالجة على   سرعة تأثر األجهزة التي تعمل بالكهرباء أو الذخائر التي تحتوي على
 النحو المناسب؛ و 

b)  .الطاقة المشعة من أجهزة اإلرسال في المنطقة التي تتعلق بسرعة تأثر األجهزة التي تعمل بالكهرباء األكثر حساسية الموجودة 

 التخزين 7.1

ات سرعة التأثر أقل بكثير من الطبيعي ومن الضروري الفهم الكامل لبيئة التردد  في المستودعات التي يتم فيها معالجة األسلحة قد تكون مستوي
وستتوقف البيئة على أجهزة اإلرسال الداخلية بالموقع  الالسلكي التي يتم فيها تنفيذ العمل والتفاعل مع دوائر اإلطالق بنظام الذخيرة واألسلحة.

 وفي المنطقة الداخلية. 

( إال إذا تم اعتمادها من قبل السلطة  ASAكامل على استخدام أجهزة اإلرسال داخل منطقة تخزين الذخيرة )بشكل تاريخي كان هناك حظر  
لذلك يقوم  وتتم إعادة النظر في هذا األمر اآلن في ضوء انتشار استخدام هذه األنظمة في كل جانب من جوانب نظام اإلدارة. التقنية الوطنية.

استخدام كل أجهزة الالسلكي، وتشمل الهواتف النقالة، التي يتم استخدامها في المنطقة المجاورة لجهاز يعمل بالكهرباء، أو رئيس المنشأة بتقييم 
وتنص الفقرات الفرعية  األدوات التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء، لمخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي المحتملة على الذخائر التي تطلقها.

 واعد المعدلة المقترحة:أدناه على الق

A) ال يتم السماح بأجهزة اإلرسال ذات التردد الالسلكي المتعمد داخل مبنى المتفجرات إال إذا تم اعتمادها بعد تقديم مشورة تقني الذخيرة 
  المتخصص؛

B)  بأية طاقة داخل منطقة تخزين الذخيرة إال إذا كانت ضرورية ألحد ال يتم السماح بأجهزة اإلرسال ذات التردد الالسلكي المتعمد 
  وفي هذه الحالة سيتم تصميمها خصيًصا الستخدامها بأمان؛ -األنشطة 
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C) مولة أو الثابتة؛جيم( تتضمن عمليات تقييم المخاطر حسابات المسافات اآلمنة ألجهزة الالسلكي المح 

D) ( ال يتم استخدام أجهزة الالسلكي المحمولة أو معدات اتصال األفراد أو الهواتف النقالة أو األجهزة اإللكترونية الشخصيةPED  )
في المناطق المجاورة لمنطقة تخزين الذخيرة أو مخازن المتفجرات أو قرب ذخائر مكشوفة أو ذخائر قيد التحضير إال إذا كانت تلبي 

 ؛7.1.1متطلبات العامة في البند ال

E) أو جهاز إرسال آخر في جوار جهاز يعمل بالكهرباء، بغض النظر عن سرعة تأثر    4أدنى مسافة آمنة الستخدام أي السلكي إدارة
 م؛  3صفة المتفجرات، عند الحصول عليها عن طريق الحساب، هي 

F)  في المركبات الناقلة ألجهزة تعمل بالكهرباء إال إذا تم الحصول على  تسري المسافة اآلمنة بالتساوي على استخدام أجهزة الالسلكي
  موافقة محددة من السلطة التقنية الوطنية؛ و

G)   بأنها آمنة فقط للمعيار المتصل بها في المناطق التي يمكن أن يوجد بها نطاق يمكن استخدام أجهزة الالسلكي المعتمدة المصنفة 
 5تفجيري. 

 متطلبات أجهزة اإلرسال  .7.1.1

ويجب تقديم استثناءات   ويجب أن تلبي متطلبات هذه الفقرة. يجب االكتفاء بتجهيز أجهزة اإلرسال الضرورية فقط داخل منطقة تخزين الذخيرة.
 من قبل السلطة التقنية الوطنية وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية: 

A)   6من أو يساوي    وات وكسب هوائي أصغر1أجهزة اإلرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساويDb    عبر نطاق التردد آمنة
  م من خارج المباني؛ و10بطريقة مقبولة في مسافة أكبر من أو تساوي 

B)   6وات، وكسب هوائي أصغر من أو يساوي  10باء( أجهزة اإلرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساويDb   وتردد أكبر من
ويجب أيضاً المحافظة على هذه المسافات   م من خارج المباني.5و تساوي ميجاهيرتز آمنة بطريقة مقبولة في مسافة أكبر من أ300

  بين جهاز اإلرسال ومسارات النقل في منطقة تخزين المتفجرات.

 داخل منطقة تخزين الذخيرة  .7.1.2

حاوياتها المعتمدة، )وغير    داخل منطقة تخزين الذخيرة وأيضاً خارج المباني حيث يتم فقط تخزين المواد التي يتم بدأها بجهاز يعمل بالكهرباء في
  6Dbوات وكسب هوائي أصغر من أو يساوي    25المعبأة أو المناولة أو تشغيلها(، أجهزة اإلرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساوي  

قوية وأمكن ضمان وال يتم السماح بهذه القاعدة إال إذا كانت ضرورية وتوفرت ضوابط   م من خارج المباني.  3عبر نطاق التردد آمنة في مسافة  
  توافرها مدة حياة جهاز اإلرسال.

 في مبنى عمليات .7.1.3

ومع ذلك فهذا مجال يتم إجراء أبحاث كثيرة بشأنه   بشكل عام يجب حظر استخدام أجهزة اإلرسال داخل المباني في منطقة تخزين الذخيرة.
 الموضوع.ويجب الحصول على مشورة السلطة التقنية الوطنية المتخصصة بشأن هذا  

 خارج المحيط .7.1.4

من   م على األقل من أحد مباني المعالجة، يمكن استخدام أجهزة السلكي ذات خرج قدرة أصغر100خارج منطقة تخزين الذخيرة وعلى مسافة 
م لتحديد شدة  وبالنسبة ألجهزة الالسلكي أو الرادار عالية القدرة يجب إجراء تقيي وات أو بال كسب هوائي كبير بطريقة آمنة.  50أو يساوي  

وبالنسبة لبعض أجهزة اإلرسال اإلذاعية أو رادارات التحكم في المرور الجوي أو الرادارات العسكرية  المجال المحتملة في مناطق المعالجة.
  في مثل هذه الحاالت، يجب طلب المساعدة المتخصصة. كم. 3عالية القدرة يمكن أن يتطلب ذلك معرفة بموقعها الخارجي إلى مسافة 

 الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه  .7.1.5

 وال يتم استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه: يتم التحكم في استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه في المناطق المجاورة للذخائر.

A)  ألف( في وجود أبخرة خطرة؛ 

B) ( في مستودعات المتفجراتESH( موقع االنفجار المحتمل ،)PES  مناطق ،) تعبئة األسلحة والمخازن، أو مباني معالجة الذخيرة؛
 أو 

 

 ( منخفضة الطاقة AITبما في ذلك تعريف التردد الالسلكي وغيرها من أجهزة تقنية التعرف التلقائي ) 4
 .لسالمة للتمديدات الكهربائيةمعايير ا IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  5
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C)  .جيم( قرب الذخيرة والمتفجرات قيد التحضير 

أن تتم يمكن استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه في مناطق أخرى بشرط استخدام الهواتف أو أجهزة التنبيه القياسية المحمولة باليد فقط و
  م، أيهما أكبر. 4للمرفق جيم أو أن يكون الحد األدنى حسابات أدنى مسافات العزل وفقاً 

ة على الرغم من أن أغلب أجهزة التنبيه الالسلكية أدوات تأثرية فيما يتعلق بخرج القدرة الكهرمغناطيسي، يمكن أن تحتوي على مكونات قادر
وهناك فئة من أجهزة التنبيه، يشار   ة سريعة االلتهاب.على التسبب في الشرر ولذلك تمثل خطراً في منطقة توجد بها متفجرات مكشوفة أو أبخر

وبصورة نموذجية يصل مدى تردد   إليها باسم أجهزة التنبيه ذات إمكانية االستقبال واإلرسال يمكن أن ترسل رسائل باإلضافة إلى استقبالها.
 ميجاوات. 50( إلى ERPلفعالة )ميجاهرتز ويصل الحد األقصى للقدرة المعالجة باإلشعاعات ا 174إلى   146اإلرسال إلى 

 تعقب الثروات .7.1.6

ى قدرة عندما يكون مالئماً إرفاق نظام تردد السلكي لتعقب الثروات بسالح أو حاوية معتمدة أو في منطقة مجاورة لها، تتوقف المسافة اآلمنة عل
   طة مثل الموجودة في المرفق جيم.وبسبب آثار المجال القريب ال تسمح هذه المسافة باستخدام معادالت مبس اإلرسال والتردد.

( المستخدمة: ملحقات تعريف التردد RFIDهناك بشكل عام ثالثة أنواع من ملحقات التردد الالسلكي لتعقب الثروات/تعريف التردد الالسلكي )
ذاتية؛ ملحقات تعريف التردد الالسلكي ا لتأثرية، التي ال تحتوي على  الالسلكي النشطة، التي تحتوي على بطارية ويمكن أن ترسل إشارات 

(، التي تتطلب  BAPبطارية وتتطلب مصدراً خارجياً لتعزيز إرسال اإلشارات؛ وملحقات تعريف التردد الالسلكي التأثرية المعززة بالبطارية )
 مصدراً خارجياً للتنبيه لكنها ذات قدرة اتصال مباشر أعلى بصورة كبيرة لتقديم مدى أوسع. 

تعريف التردد الالسلكي النشط والمعزز بالبطارية في منطقة متفجرات إال إذا تم اعتمادها بشكل محدد من قبل رئيس المنشأة الذي ال يتم حمل  
وفي حالة الملحقات التأثرية، ال يتم حمل المعدات المستخدمة لقراءة الملحقات في  يجب أن يحصل على استشارة تقني الذخيرة المتخصص.

  إذا تم اعتمادها بشكل محدد من قبل رئيس المنشأة الذي يجب أن يحصل على استشارة تقني الذخيرة المتخصص. منطقة متفجرات إال

 مسجالت البيانات .7.1.7

والعديد من هذه المعدات تأثرية لحين تحريها   من أجل توفير بيانات بيئية، يمكن إرفاق مسجالت البيانات المعتمدة بعدد من الذخائر أو حاوياتها.
ويجب أن يتم فصل مسجالت البيانات المذكورة في مرفق معالجة معتمد ووحدات القراءة المعتمدة لالستخدام في   جب فصلها للتحري.ولذلك ي

 تلك المنطقة أو مسجل البيانات المفصول لقراءته.

 )المستوى الثاني(النقل  7.2

 النقل البري .7.2.1

ولهذا السبب   باء أثناء النقل من خالل استخدام المسافات اآلمنة المحتسبة.من غير العملي الحصول على بيئة آمنة لألجهزة التي تعمل بالكهر
قل  يجب في كل األجهزة التي تعمل بالكهرباء واألنظمة المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء أثناء نقلها أن تكون آمنة في شدة مجال على األ

   ( على كل الترددات للنقل البري.100Wm-2ف/م ) 200

 قل األخرى والمواد غير المصرح بنقلهاأنماط الن .7.2.2

وتلك التي   100Wm-2األجهزة التي تعمل بالكهرباء واألنظمة المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء التي لم يتم تطهيرها لبيئة كهرومغناطيسية  
يتها أثناء المرور عن طريق اإلرفاق  تتطلب حماية في بيئة تردد السلكي أكثر صرامة مثل ما يتم عن طريق نقل السفن أو الطائرات يجب حما

ويجب الحصول من السلطة التقنية الوطنية على تعليمات محددة بشأن الذخائر   في صندوق معدني أو عن طريق مواد معتمدة توفر غربلة كافية.
  ردد الالسلكي.المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء، التي تم تطهيرها أو التي لم يتم تطهيرها للنقل على حسب حماية الت

البالغ   األدنى  الحد  من  أقرب  تكون  أن  إلى  المواد  تحتاج  الحصول على مشورة   3عندما  أو ضرورة  بالمركبات  المثبتة  م ألجهزة اإلرسال 
 وعلى حسب خرج القدرة والتردد ومسار الكبل قد يكون هذا في بعض الحاالت مصغراً  متخصصة بشأن الهوائي من السلطة التقنية الوطنية.

وعندما يعتبر األمر ضرورياً لنقل أنظمة  م إذا كان النظام معبئاً في حاويات معتمدة وتم تقييمه على أنه آمن نتيجة لالختبار المتخصص.0.5إلى  
شاركين ويتم إبالغ األفراد الم تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء ذا سرعة تأثر غير معروفة، يجب الحصول على مشورة السلطة التقنية الوطنية.

ويجب مالحظة أية تعليمات خاصة تغطي التحميل   في تلك األنشطة بأخطار الحماية الكهرومغناطيسية والتقيد بتعليمات المرسل بشكل كامل.
 والتفريغ والمناولة عندما تكون األجهزة التي تعمل بالكهرباء سريعة التأثر باإلشعاع الكهرمغناطيسي. 

 للسرقة أدوات التعقب المكافحة  .7.2.3

وقد ال يكون السائق على دراية بذلك؛   يتم تجهيز أغلب المركبات اآلن بأدوات تعقب لمكافحة السرقة أو أنظمة استعادة المركبات المسروقة.
مال  وقد تم تقييم أن احت حيث في تلك الحالة يجب افتراض أن كل المركبات الداخلة إلى منطقة تخزين ذخيرة مزودة بتلك األدوات واألنظمة. 

م بين المركبة والحوائط الخارجية ألي مبنى يحتوي على   5البدء غير المقصود لجهاز يعمل بالكهرباء يتم نفيه عن طريق المحافظة على مسافة  
 متفجرات. 
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 المواقف الطارئة .7.2.4

صبح سريعة التأثر إذا حدث تلف  أثناء نقل الذخيرة، يمكن للمواد التي ال تمثل أخطار إشعاع كبيرة بصورة طبيعية أن ت 6في حالة وقوع حادث 
وفي مثل ذلك الموقف، يجب اإللزام بفرض ضوابط على استخدام أجهزة إرسال تردد السلكي  لحمايتها المتأصلة سواء كانت إنشائية أو للتعبئة.

 في المنطقة المجاورة مباشرة:

A)  م من الجهاز الذي يعمل بالكهرباء؛ 10ال يتم السماح بجهاز إرسال تردد السلكي في نصف قطر 

B)  وات في حدود  5باء( يجب عدم إرسال أية خدمات طوارئ تستخدم أدوات محمولة بالمركبات معالجة باإلشعاعات الفعالة أكبر من
 م من المعدات التالفة؛ و 50

C)  لسلطة التقنية الوطنية إلى السائقين و/أو الحرس في المركبات الناقلة لجهاز يعمل بالكهرباء. يجب توجيه تعليمات الطوارئ من قبل ا 

 

ك  عند وقوع حادث يشتبه في أن أخطار اإلشعاع قد تكون سببًا فيه، فمن المهم أن تكون تفاصيل أجهزة اإلرسال القريبة )على سبيل المثال تل
الطاقة وما إلى ذلك( وتكوين أي ذخيرة ومتفجرات ذات صلة )على سبيل المثال، القرب من التي كانت نشطة ومستوى الترددات ومستويات  

 ويوفر الملحق د مزيًدا من المعلومات عن المعلومات التي سيتم جمعها. أجهزة اإلرسال، سواء تم التفكيك أو المناولة أو التحميل وما إلى ذلك(. 
 للمساعدة على تقييم الحادث والمعلومات التي تم جمعها. ومن ثم ينبغي طلب المساعدة التقنية المتخصصة 

 

  بيان السالمة. 

قد يلزم إيالء اهتمام خاص للموظفين  ال يُسمح ألي أجهزة إرسال للترددات الالسلكية، حتى لو كانت منخفضة الطاقة، بلمس الذخيرة والمتفجرات.
  ®. Bluetooth® أو Wi-Fiالتي تستخدم تقنيات الذين لديهم غرسات طبية أو يرتدون أجهزة طبية، ال سيما تلك 

 

 الحوادث واألحداث المتعلقة بالذخائر  11.10ينبغي التحقيق في حادث الذخيرة وفقاً للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  6
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 المرفق "أ"  
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة لإلشارات المؤرخة، ال تسري التعديالت   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خالل اإلشارة في هذا النص، تشكل بنوًدا بهذه الوحدة.
إال أننا نشجع أطراف االتفاقيات القائمة على هذه الوحدة إلجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق  المطبوعات.أو المراجعات الالحقة ألي من هذه  

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  أحدث طبعات للمستندات المعيارية الُمشار إليها أدناه.
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات أعضاء المنظمة الدولية لتو

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

b)  الوحدةIATG 02.10 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و  .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر 

c)  التوجيهي المبدأIATG 05.40 .مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. معايير السالمة للتركيبات الكهربائية  

الُمستخدمة في  7يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
ع العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  الموقع:  هذه  على  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesليها 
( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

 . www.un.org/disarmament/ammunitionالموقع اإللكتروني: عليها من خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على 
   ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7



 

 
8 

 المرفق "ب" 
 المراجع 

 )المعيارية(  

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

a) 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 )

b) AECTP-500.إجراءات 508ية والتحقق منها، فئة اختبارات التأثيرات البيئية الكهرومغناطيس .1 ، اإلصدار "هـ"، النسخة ،
 .2016ديسمبر  (.NSOمنظمة التقييس التابعة لحلف الناتو ) .اختبار الذخائر والتحقق منها

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html؛and   

c)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAسالح )يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع ال ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    8الُمستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  الوحدة  هذه   ./saferguard/references-www.un.org/disarmament/unفي 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن  UNODAيحتفظ 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. والمنظما والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات  المعنية ينبغي  ت 
 األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفق جيم 
 )معياري(  

 (2)المستوى  األجهزة التي تعمل بالكهرباء وحساسية دوائر اإلطالق 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  8
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 التعريف   1-جيم

لضربة واحدة تُستعمل كعنصر بدء في سلسلة متفجرة أو ميكانيكية، وتُفعّل بواسطة الجهاز الذي يعمل بالكهرباء هو أداة متفجرة أو حرارية  
وتحدث عملية التفاعل التفجيري في   ويتم تصميمها إلصدار ناتج محدد مثل التفجير أو اللهب أو الغاز ألداء مهمة معينة. الطاقة الكهربائية.

 الجهاز الذي يعمل بالكهرباء عندما:

A) ارة مقدار صغيرة من المتفجر األولي فوق درجة حرارة إشعاله، عن طريق الحرارة الناتجة عقب مساهمة  ألف( ترتفع درجة حر
 طاقة كهربائية؛ أو 

B)  باء( يتم تفجير متفجر ثانوي عن طريق الصدم الميكانيكي الناتج عند تفريغ فولطية عالية في قنطرة منخفضة المقاومة مثل سلك
 (.EFIفجير الرقائقي )( أو بادئ التEBWقنطرة التفجير )

 أنواع األجهزة التي تعمل بالكهرباء   2-جيم

 أنواع:  3ويمكن تصنيفها أيضاً إلى  يمكن تقسيم الجهاز الذي يعمل بالكهرباء إلى مجموعتين، منخفضة الفولطية وعالية الفولطية.

A) ( األدوات منخفضة الفولطية )ألفLV  10( ذات ثوابت زمن حراري طويلة، بشكل نموذجي ms- 50 ms مثل سلك قنطرة ،
 ويطلق عليها غالباً أجهزة تعمل بالكهرباء حساسة للطاقة؛ التفجير.

B)   بشكل نموذجي( 1األدوات منخفضة الفولطية ذات ثوابت زمن حراري قصيرةμs - 100μs ( مثل قنطرة الغشاء ،)FB والتركيبة )
 (، تعرف غالباً بأنها حساسة للطاقة؛ و CCالموصلة )

C) ( األدوات عالية الفولطية )جيمHV  تتطلب نابض تفريغ ( مع متفجر ثانوي مثل سلك قنطرة التفجير وبادئ التفجير الرقائقي، التي
 وتعرف بأنها حساسة للطاقة عالية الفولطية. الفولطية العالية لبدأها.

 عتبات الحريق  3-جيم

وتميل  تميل األدوات الحساسة للطاقة إلى توحيد طاقة عابرة و، في حالة الرادارات النابضة بشكل متكرر، تستجيب لمتوسط مستويات الطاقة.
ضة الفولطية إلى االستجابة لمستوى الطاقة الذروة للتراوح المؤقت في التيار الكهربائي أو النبض وتيار النبض  األدوات الحساسة للطاقة منخف

  مثل الرادار النابض ويجب وضع ذلك في االعتبار عند تحديد سرعة التأثر.

 يكون البدء العرضي من مجال السلكي أو  تعتبر األدوات الحساسة للطاقة عالية الفولطية تتطلب النبض المتخصص المتزايد بسرعة بحيث ال
وبينما يصف ذلك خواص كل نوع من أنواع األجهزة التي   رادار موثوقاً وتشير تقييمات المخاطر إلى احتمال منخفض للغاية للبدء العرضي.

بالكهرباء فهذا ال يعني أنها تتفاعل فقط مع نبضات الطاقة أو القدرة. ( يجب اعتبار كال نوعي NFTق )وفي تحديد دون عتبة الحري تعمل 
ولتوضيح نتائج  %.95% للحريق في مستوى ثقة أحادي الجانب أقل من  0.1التفاعالت فيما يتعلق بأخذ العينات اإلحصائية استناداً إلى احتمال  

( فيما M52نموذجية )النوع ( وأداة تركيبة موصلة F53أخذ العينات على جهاز يعمل بالكهرباء نموذجي ذا سلك قنطرة التفجير )نوع المشعل 
  يلي أدناه توضيح ألرقام دون عتبة للحريق.

األجهزة التي تعمل  
 بالكهرباء 

 (Ωمدى المقاومة )
القدرة دون عتبة 

 (mWللحريق )
القدرة دون عتبة 

 (mJللحريق )
 ( msثابت الزمن )

 F53 0.9 -1.6 130 2.3000 18.000نوع المشعل 

 M52 1k – 1.2M 14 0.0022 0.157مشعل تركيبة موصلة

 
 نموذج دون عتبة للحريق للجهاز الذي يعمل بالكهرباء  :1جدول ج.

 

 
 

 أجهزة اإلرسال وحساب شدة المجال   4-جيم

وصيغة  يجب في أية أجهزة السلكي مستخدمة أن تكون ذات شدة مجال معروفة على نحو توريدها من قبل المصنع أو السلطة التقنية الوطنية.
ويجب في أجهزة الالسلكي المستخدمة من قبل أفراد أو مقاولي المنشأة بشكل مثالي   البيانات المفضلة هي الرسم البياني للمجال مقابل المسافة.

ل أو  عدم استخدامها في المناطق التي يتم فيها مناولة الذخيرة أو في المناطق المجاورة للمسارات عند مناولة الذخيرة، أثناء عمليات التحمي
  وعند عدم التمكن من تجنب ذلك يتم حساب وتطبيق مسافة آمنة. التفريغ أو قرب الذخيرة التي يتم تحميلها إلى رصيف إطالق أو قاذفات.

 المعلومات التالية هي الحد األدنى المطلوب لحساب شدة مجال جهاز اإلرسال: 

A) ألف( نوع الهوائي، اتجاهي أو لجميع االتجاهات؛ 

B) طاقة يتم تغذيته في هوائي جهاز اإلرسال بالوات؛باء( متوسط ال 
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C)  جيم( تردد أو نطاق تردد جهاز اإلرسال؛ و 

D) .دال( كسب الهوائي 

إذا كان جهاز اإلرسال يحتوي على شكل موجي نبضي والجهاز الذي يعمل بالكهرباء ذا ثابت زمن حراري صغير )أي حساسة للطاقة( يكون  
 ما يلي مطلوباً أيضاً: 

A) ألف( تردد تك( رار النبضاتPRFبالنبض في الثانية؛ و )  

B) ( اتساع النبض )باءPW .بالثواني ) 

ويجب  يتم الحصول على هذه المعلومات بصورة طبيعية في كتيبات إرشادات المعدات أو من مصنعي المعدات أو من السلطة التقنية الوطنية.
  لطة التقنية الوطنية.حساب شدة المجال فقط عن طريق األفراد المؤهلين ويجب استشارة الس 

عند حساب مستويات سرعة التأثر يجب استخدام هذه المعلومات لتحديد الحد األدنى لمسافات العزل أي منطقة الخطر، لألدوات التفجيرية من  
 ته.وسيكون هناك بشكل عام عدة مسافات دنيا، التي ستراعي النشاط المحدد الذي تتم مباشر أجهزة إرسال الالسلكي والرادار.

عندما تكون معلومات جهاز اإلرسال وسرعة تأثر األجهزة التي تعمل بالكهرباء معروفة يمكن حينئذ استخدام الرسم البياني الخاص بمخاطر 
ردد  أدناه( لتحديد المسافة اآلمنة لتشغيل أجهزة الالسلكي أو المعدات األخرى التي تطلق إشعاع ت  1-كثافة طاقة جهاز اإلرسال )انظر الشكل جيم

وفي هذه البيئة تكون كل األجهزة التي تعمل  (.CWتسري بيانات سرعة التأثر المقدمة بصورة طبيعية على بيئة الموجة المستمرة ) السلكي.
بالكهرباء ذات   .(τبالكهرباء سريعة التأثر بالطاقة المستحثة )أي متوسط الطاقة على مدار فترة <   التركيبة  ومع ذلك، فاألجهزة التي تعمل 

( والغشاء الرقائقي حساسة للنبض بحيث يكون في بيئة التردد الالسلكي النابض تكون أيضاً سريعة التأثر بالطاقة المستحثة من  CCالموصلة )
 نبض فردي أو تيار النبض. 

بالكهرباء أو األ دوات المتفجرة، يجب حينئذ عندما تكون معلومات جهاز اإلرسال معروفة، مع عدم معرفة سرعة تأثر األجهزة التي تعمل 
م لمسبار  2بطول    F53لسلك قنطرة التفجير  2 و/م  0.003ويعد جدول نموذجاً فقط ويفترض رقم سرعة التأثر   . 2-الرجوع إلى جدول جيم

ابل البيانات ويجب استخدام هذا جدول مق جيجاهيتز.1ويمكن حينئذ استخدام هذه المسافات للترددات حتى    اإلطالق لحساب أدنى مسافة آمنة.
 من جهاز يعمل بالكهرباء محدد وهذا جدول كمثال فقط.

تقييد منصوص عليه في أي مكان آخر لحماية األفراد مقابل التأثيرات البيولوجية   تخضع المسافات اآلمنة المحددة بموجب هذه الوحدة ألي 
 إلشعاع التردد الالسلكي.
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 ميجاهيرتز  500إلى  60الرسم البياني لخطر كثافة شدة التردد الالسلكي أو الترددات من  :2-الشكل جيم 
 
 

نسبة كسب 
 (dBiالهوائي )

 طاقة جهاز اإلرسال )وات(

 و30 و25 و15 و10 و6 و4 و1
 

 و50

 5.0m 10.0m 13m 17.5m 20.0m 26.0m 28.0m 36.5m واحدي

 6.5m 13.0m 16m 20.5m 25.0m 32.5m 35.5m 46.0m خاص

 7.5m 15.5m 18m 23.0m 28.0m 36.5m 40.0m 51.5m قياسي
 10.0m 18.5m 22m 29.0m 35.5m 46.0m 50.0m 65.0m كسب عالي 

 
 مسافة العزل في أسوأ حالة  :3جدول ج.
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 الملحق دال 
 )معياري(  

 تقرير الترددات الالسلكية  

نشجعك   تشكل خطًرا على التردد الالسلكي، سَّجل مواصفات جهاز اإلرسال التالية.بالنسبة لجميع أجهزة اإلرسال التي يمكن أن  .1
 على تفسير "يُحتمل" على نطاق واسع. 

 
A)  جهاز إرسال الترددات الالسلكية 

 
B) هوائي اإلرسال 

 
C)  وضع تشغيل جهاز إرسال الترددات الالسلكية 

 
D) تردد اإلرسال؛ 

 
E) روفًا؛خرج الطاقة، سواء الذروة أو المتوسط إذا كان مع 

 
F) التعديل؛ 

 
G) معدل دوران الهوائي أو اإلعدادات؛ 

 
H) مشهد التجويف أو زاوية جانب الهوائي المشع إلى موقع الحوادث والطوارئ؛  

 
I) المسافة التقريبية بين هوائي المرسل والحوادث والطوارئ؛ و  

 
J)  :بالنسبة للرادارات وأنظمة إرسال االتصاالت عبر األقمار الصناعية 

 
i.  النبضات؛ عرض 
ii.  دورة العمل؛ و 
iii. .تردد تكرار النبض 

 
بالنسبة ألجهزة اإلرسال المحمولة والهواتف الذكية والهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر،    .2

 سَّجل اآلتي:
A) الشركة المصنعة؛ 
B) الطراز؛ 
C) الموقع؛ 
D)  تردد( الوضع/اإلعدادAM/FM  وشبكةwi-fi  وتقنيةBluetooth  )والوضع الخلوي ووضع الطيران 

 
 ِصف أي تعارض بين إجراءات التشغيل القياسية وإجراءات التشغيل الفعلية التي تم اتباعها. .3

 
 عنصر الحوادث والطوارئ، وتحت أي ظروف.  إذا كان ذلك ممكنًا، سّجل الموقع الدقيق للمكان الذي قام فيه األفراد بلمس .4

 
 القتضاء، وللمساعدة على التحقيق التقني المفصل، سّجل تفاصيل االتصال لما يلي:حسب ا .5

A) مسؤول سالمة وحدة الترددات الالسلكية أو مسؤول السالمة العامة؛ 
B)  مسؤول سالمة المتفجرات؛ 
C) مسؤول اليوم؛ 
D)  مسؤول األسلحة؛ و 
E)  .إدارة مكافحة الحرائق 

 
 الحوادث والطوارئ ذات الصلة. تأكد من تسجيل تفاصيل جميع عناصر  .6

 
 أرفِق هذا التقرير بملف الحادث. .7
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

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

تروني كتم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإلل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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