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 تحذير

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

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

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

د  تشريأدى 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  

 اإلطالق. 

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   المتفجرة المرتجلة.األجهزة  

األمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  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

لى إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، ع2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشراف على ال

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيًضا أن تعمل الكيانات التابعة لألمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
الجريمة إلى من اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية األطفال إلى نزع السالح، ومن تقليل  -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  وسطة والمتقدمةعلى المستويات األساسية والمتويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

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

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

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

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

 
والتخزين الفعال، الذي يضمن أقصى   يكون تخزين الذخيرة اآلمن والفعال مكلفاً من حيث البنية التحتية للتخزين ومتطلبات صيانة المخزون.

تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة توجيهاً بشأن االعتبارات العملية   فعالية للتكلفة، يتطلب تخطيطاً فعاالً للتخزين.
ختص أكثر بالتخزين العامة لتخطيط مساحة التخزين، بينما تقدم الوحدات األخرى من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة نصًحا ي

   والمناولة والمعاملة واحتياطات خاصة للسالمة ومتطلبات المعدات.
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 متطلبات أماكن التخزين 

 النطاق  1

 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات العامة لتقدير متطلبات مساحة التخزين.تقدم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ 

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 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

 .أي مبنى أو تشييد معتمد لتخزين مواد متفجرة. )قارن مخزن الذخيرة(ى ( إلESHيشير مصطلح "مخزن المتفجرات" )

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

 إلى، ألغراض التخطيط، مساحة التخزين للمخازن ذات منصات التخزين النقالة.يشير المصطلح "الوحدة المكانية" 

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

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

b) اية، دون ذكر أو استبعاد  وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغ  :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/عدم"( 

ر ولكن ليس محظوًرا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c) لإلشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة. وتستخدم  :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 (  UOSالوحدة المكانية ) 4

وهذه الوحدة   على منصات تخزين نقالة بحيث تشغل "وحدة مكانية" قياسية.نظراً الختالف تعبئة الذخيرة من حيث الحجم، فإنه يمكن رصها  
 ( لتحديد سعة التخزين الحجمية لمخزن المتفجرات هذا. ESHالمكانية يمكن عندئذ مقارنتها بحجم التخزين المتاح في مخزن متفجرات )

مم   1372مم ×  1300مم ×  1080حجمها األقصى (، تعادل كل وحدة مكانية حمل وحدة قياسية NATOفي منظمة حلف شمال األطلسي )
ويسمح ذلك برص   كجم لمساحة قاعدة منصة تخزين نقالة لرصة واحدة.   7257(، اعتماداً على أقصى تحميل لألرضية البالغ  3م  1.93)أي  

 منصات اعتماداً على أوزان المنصات الفردية. 4أو  3منصات التخزين النقالة إما بارتفاع 

طن، ألن   1 (AUWوالوزن اإلجمالي )  3م  1عضاء في منظمة حلف شمال األطلسي، ينصح بأن الوحدة المكانية ينبغي أن تعادل  للبالد غير األ
أو كبديل، يجوز أن تعادل الوحدة المكانية مكعباً على أساس البعد الداخلي األقصى لنوع قاعدة منصة   ذلك يبسط على نحو كبير تخطيط التخزين.

 النقالة المستخدمة. التخزين 

التخزين   06.30من المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    5ينبغي مراعاة الحرص لضمان عدم تجاوز حدود الرص التي تفرضها الفقرة  
 والمناولة. 
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 ( 2)المستوى عوامل تقدير الوحدة المكانية   5

المغلفة   3(SAAوالمتفجرات باستثناء ذخيرة األسلحة الذخيرة )  للحماية من وميض صاعقة تضرب مخزن المتفجرات، توضع جميع الذخيرة
 ، بعيداً عن تشييد مخزن المتفجرات كاآلتي : 1.4 ( HDقسم الخطر )على النحو الصحيح في 

هة  ألف( ينبغي أن تكون مسافة الفصل بين الجهة الخارجية ألي عبوة متفجرات بما في ذلك تلك المخزنة على أرفف أو عربات بعجل والج
إضافة إلى توفير  مم على األقل.  500الداخلية ألي حائط تشييدي مجاور أو بعدها عن التركيبات المعدنية مثل الدفايات ومصادر اإلضاءة عادة  

 الحماية من الوميض، تسمح هذه المسافة بتدفق جيد للهواء حول الرصات ووصول جيد من أجل الفحص بالعين، إلخ. 

( القياسية وكان من غير العملي NATOفي حاويات أكبر من منصة التخزين النقالة لمنظمة حلف شمال األطلسي ) باء( عند تعبئة المتفجرات
  مم، عندئذ يجوز استخدام مسافة فصل أقل بعد التشاور مع السلطة التقنية الوطنية؛ و 500االلتزام بمسافة الفصل القياسية 

مم، ينبغي مراجعة ترتيبات    500وحيثما تكون مسافة الفصل أقل من   مم.  150جيم( ال يجب تحت أية ظروف أن تقل مسافة الفصل عن  
 مم. 500التخزين دورياً بهدف العودة لتطبيق مسافة الفصل القياسية 

 متطلبات المسافة الفاصلة اإلضافية تكون كاآلتي: 

 مم باستخدام قواعد منصات من حشوات خشبية؛ 100دال( ينبغي رفع جميع الذخيرة عن األرض 

م( أو لناقالت المنصات اليدوية    2( )عادة  MHEهاء( ينبغي أن تكون الممرات واسعة بما يكفي للسماح بتشغيل معدات المناولة الميكانيكية )
 م(؛ و  1.2)عادة  

 م حول كل منصة تخزين نقالة.م 20واو( ينبغي وجود فجوة هوائية 

  ينبغي األخذ في االعتبار المتطلبات الحجمية للتحديدات الموضحة أعاله عند تقدير مساحة التخزين النظرية.

 حدود المتفجرات  6

نشآت  ترخيص م  02.30ينبغي تحديد حدود المتفجرات لمخزن المتفجرات حسب التوصية في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
   ويجب عدم تجاوز تلك الحدود. المتفجرات

ظرية يمكن أن يعني ذلك أن كمية الذخيرة التي يمكن تخزينها في مخزن المتفجرات هذا تحديداً تشغل حجماً أقل من الوحدة المكانية القصوى الن
 به".القصوى المسموح 4ويعرف هذا الوضع على أنه "الوصول إلى صافي كمية المتفجرات   المتاحة.

على نحو مخالف، في بعض الحاالت للذخيرة قليلة صافي كمية المتفجرات، ستكون الوحدة المكانية بالكامل مشغولة بدون بلوغ حد المتفجرات  
 ويعرف هذا الوضع على أنه "الوصول إلى الحجم القصوى المسموح به." المرخص.

 مثال لتقدير سعة الوحدة المكانية  7

 ير الوحدة المكانية )مساحة متر واحد مكعب( القصوى نظرياً لمخزن متفجرات. منهجية تقد  1يلخص الجدول 

 مالحظات  # البعد

  ▪ م 6 عرض مخزن المتفجرات 

  ▪ م 8 طول مخزن المتفجرات 

  ▪ م  3.7 ارتفاع مخزن المتفجرات 

  ▪ 3م 177.6 حجم مخزن المتفجرات 

 المتاح. يقلل ذلك العرض   ▪ م 2 ممر معدات المناولة الميكانيكية 

عرض مخزن المتفجرات مطروحاً منه ممر معدات المناولة الميكانيكية وحيز    ▪ م 3 عرض مخزن المتفجرات المتاح 
 م عند طرفي مخزن المتفجرات.  0.5 × 2هوائي 

م عند طرفي مخزن   0.5 × 2طول مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 7 طول مخزن المتفجرات المتاح
 المتفجرات. 

  500مم إلى األرض و 100ارتفاع مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 3 ارتفاع مخزن المتفجرات المتاح 
مقرب إلى أٌقرب متر ألسباب استخدام منصات التخزين   مم حيز هوائي إلى السقف.

 م.  3.1سيكون ارتفاع الرصة إلرخاء البكرة  النقالة.

 

 مم.   20محددة على أنها أصغر من عيار  3
 صافي كمية المتفجرات.  4
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 مالحظات  # البعد

 وحدة مكانية.  21وحدات مكانية، ارتفاع ثالثة =  7صف من   ▪ 63 القصوى الوحدة المكانية النظرية 

 م.   2ممر معدات المناولة الميكانيكية   ▪

 وحدة مكانية.   42وحدات مكانية، ارتفاع ثالثة =  7صفان من   ▪

 
 مثال على منهجية الوحدة المكانية القصوى النظرية  :1جدول 

 
 

، عندئذ فإن عدد الوحدات المكانية الفعال  1.1كجم من ذخيرة قسم الخطر    50000إذا كان مخزن المتفجرات لديه رخصة متفجرات لتخزين  
وعلى نحو مخالف،   سيكون تم "الوصول إلى صافي كمية المتفجرات الَقصوى المسموح به." وحدة مكانية.  50سيكون    1.1لتخزين قسم الخطر  

 في مخزن المتفجرات هذا، فسيكون تم الوصول إلى الحجم القصوى المسموح به". 1.4في حالة تخزين قسم خطر 

 

 

 

 



 

 

 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

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

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

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

b)  الوحدةIATG 03.10 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و .إدارة المخزون 

c)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .التخزين والمناولة]هاء[  06.30المبدأ التوجيهي 

الُمستخدمة في  5يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع: العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/references هذه 

هية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها من خالل ( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيUNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

   ة مخزونات الذخيرة التقليدية.الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدار
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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.
 سالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. سنوات ألسباب تتعلق بال

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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.التعديالت في اإلصدار الجديد ويُمسح جدول سجل 

كتروني تم 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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