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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية 
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   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.تخضع المبادئ 
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.UNODAشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة ل

  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.
 .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 

الترتيب الموضعي، والنقل بين المنشآت، والرفع والتكديس( تساهم في إّن المناولة اآلمنة للذخيرة والمتفجرات )خالل عمليّات التخزين، وإعادة 
تمثل المناولة اآلمنة عنصراً رئيسياً يضمن السالمة الشاملة للمتفجرات؛ فأّي ضرر قد تتعّرض له  الحد من خطر اإلضرار العرضي بالذخيرة.

كما  يق أو تفجير مفاجئ للذخيرة وإلى وقوع إصابات بين األفراد.الذخيرة والمتفجرات قد يؤدي إلى إشعالها العرضي وبالتالي إلى حدوث حر
أن وقوع حادث مماثل سوف يؤدي إلى خسارة مالية باهظة إذ أنّه يصبح من الضروري إصالح تلك الذخيرة المتضّررة أو تدميرها وبالتالي  

 استبدالها. 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   الذخيرة اإلرشادات الخاصة باالعتبارات العمليّة العامة لعمليّات تخزين ومناولة  تقّدم هذه الوحدة من 
في المقابل، تقدم الوحدات األخرى من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تقّدم إرشاداٍت أكثر تحديداً تختّص  الذخيرة والمتفجرات.

   ان المحّددة وبالمعدات المطلوبة.بالسالمة أثناء معالجة الذخيرة، بإجراءات األم
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 التخزين والمناولة 

 النطاق  1

المختّصة بعمليّات التخزين والمناولة اآلمنة للذخيرة  تقّدم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات العامة  
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن    06.10وتُعتبر مكّملة للوحدة   والمتفجرات داخل منشآت المتفجرات وأثناء نقلها من منشأة إلى أخرى.

التدابير االحتياطية المحّددة للسالمة  قنية الدولية بشأن الذخيرة،  من المبادئ التوجيهية الت  06.50، والوحدة  مراقبة منشآت المتفجراتالذخيرة،  
، والتي توفّر جميعها  السالمة والحد من المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،    07.30، والوحدة  )التخزين والعلميات(

ينبغي أيضاً تطبيق   والمتفجرات وبمراقبة السالمة العامة في منشأة المتفجرات.إرشادات مفّصلة إضافيّة تتعلّق بسالمة تخزين أو معالجة الذخائر  
 متطلبات هذه الوحدات من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وحسب االقتضاء، لتخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات.

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40ردة في الوحدة  ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الوا
 .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

  .اإلجراءات واألنشطة المتعّلقة بتخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات بطريقة آمنةوالمناولة" يشير إلى  مصطلح "التخزين

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

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

b) للغاية، دون ذكر أو استبعاد  وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً   :تشير "ينبغي" 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) عمل في إطار حدود الوثيقة.وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار ال  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

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

 مناولة الذخيرة  4

 (1)المستوى  السالمة 1.4

العناية.  من  بدرجة عالية  الذخيرة  أنواع  كل  مناولة  ت  ينبغي  الظروف، يجب  كانت  تتعلّق مهما  للخطر ألهداف  الذخيرة  تعريض سالمة  فادي 
ينبغي دوماً تجنّب استخدام األساليب الخشنة في المناولة، ألن ذلك من شأنه أن يتسبّب باندالع حريق أو حدوث  بالتكلفة، السرعة أو النفعية.

إذا كان من الصعب إنزال المواد   خطأ ما أثناء العملية.  انفجار، أو أن يجعل المواد غير آمنة للتخزين المستدام أو المناولة، أو أن يتسبّب في
  ووضعها على أرضيّة صلبة دون تعريضها لتصادم غير مقبول، ينبغي استخدام مواد مبطّنة ومناسبة للتخفيف من أثر التصادم.
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ر اإلنارة المناسبة الكافية لموقع المناولة بُغية ضمان  إذا كان هذا األمر غير عمليّاً، ينبغي توفي في العادة، تتّم مناولة الذخيرة خالل ساعات النهار.
 تساعد اإلضاءة المناسبة أيًضا على ضمان تحديد الذخيرة بشكٍل صحيح. 3أعلى درجة من األمان. 

 ( 1)المستوى  تصنيف الذخيرة 2.4

متفّجرة  مادة  أي  مناولة  أو  تخزين  الوثيقة  4قبل  المفّصلة في  لإلجراءات  للتخزين وفقاً  أو  للنقل  تصنيفها  الوطنية  التقنيّة  السلطة  ينبغي على   ،
IATG 01.50  ،إّن هذا   ، أو وفقاً للتشريعات الوطنيّة التي تعادلها.نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة باألمم المتحدة

المزّودة بأدوات العبور التصنيف صالح فقط للذخيرة الموّضبة   التي تكون في العادة معبأة، للذخيرة  المواد  في عبوات ُمعتمدة أو، في حالة 
كما ينبغي أالّ تكون الذخيرة معبأة بطريقة مفرطة إالّ إذا كان التغليف يشكّل جزءاً  الُمعتمدة والخاصة بها )مثالً، إطار خشبي لقنابل الطائرات(.

 إذا كان مطلوباً ألسباب غير تلك المرتبطة بالنقل عن طريق الجو. من التعبئة األساسيّة أو 

 (2)المستوى  اعتماد المخزن 4.3

ويكون قبول تخزين الذخيرة مشروطاً بوجود تلك   ينبغي أخذ موافقة مسبقة من السلطة التقنيّة الوطنية قبل تخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات.
 كذا، تضمن السلطة التقنيّة الوطنيّة أنه قد تّم احترام المعايير التالية:وه الموافقة قبل وصولها إلى المخزن.

A)  5ألف( أن تكون المواد المعنيّة قد حصلت على التصاريح المالئمة لسالمة المتفجرات؛ 

B)   أيّة إلى  باإلضافة  بوضوح،  والمناولة  بالتخزين  الخاصة  القيود  كافة  تطبيق وتوثيق  تحديد،  تم  قد  يكون  أن  متطلبات خاصة  باء( 
 بالصيانة داخل المخزن؛

C) ؛ و6أن تضمن التعبئة، وأي تثبيت الحق للمواد المعنيّة على المنّصات النقّالة، سالمة التخزين والمناولة والنقل  

D) .7أن يكون هناك نُظم موثّقة بشكل صحيح للعمل اآلمن تعالج مسائل تخزين ومناولة ونقل المواد المعنيّة 

 ( 1)المستوى ماديّة للذخيرة المناولة ال .4.4

ال يقتصر   على جميع األفراد العاملين في المناولة الماديّة للذخيرة اعتماد أعلى درجة ممكنة من العناية وفي جميع أوقات تأديتهم لهذا العمل.
نقلها داخل منشأة المت يتم  الذخيرة التي  يتعّداه ليشمل أيضاً  ينبغي تفادي انزالق، تدحُرج،   فجرات.تطبيق هذا المبدأ على منشآت التخزين بل 

ينبغي أن تكون  ينبغي تفادي ارتطام العبوات فيما بينها أثناء تحريكها على السُيور النقّالة. سقوط أو تعّرض الذخيرة ألّي سوء استخدام محتمل.
 ريقة ال مبالية أو عنيفة. كل تحّركات العبوات على السُيور النقّالة مدروسة ومنهجيّة، كما ينبغي تفادي دفع العبوات بط

 ( 1المستوى ) التعبئة التالفة 4.5

 يجب فصل الذخيرة التالفة وأيّة تعبئة مرتبطة بها عن غيرها من الذخيرة، كما يجب أن يقوم شخص مختّص بتفتيش تلك األغراض المتضّررة.
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   11.10عندما يكون الضرر ناتج عن حادث ما، يجب عندئٍذ اتّخاذ اإلجراءات المذكورة في الوحدة  

 .حوادث الذخيرة: اإلبالغ والتحقيقالذخيرة، 

ة المتفّجرة أو تسّرب سائٍل ما منها، يجب في حال كانت األضرار ناتجة عن سقوط الذخيرة عرضياً، األمر الذي قد ينتج عنه انكشاف السلع
 عندئٍذ عدم لمس المادة/العبوة، وإخالء المكان واإلبالغ عن الحادث على الفور بُغية الحصول على استشارة تقنيّة متخّصصة. 

 

 لى المزيد من التفاصيل حول كيفيّة استخدام المعدات الكهربائية المعتمدة. معايير السالمة للتمديدات الكهربائية، للحصول ع،  IATG 05.40يمكن مراجعة الوثيقة 3
 . إال إذا كان قيد التطوير، عندما ينبغي استخدام إجراءات خاصة تقع خارج نطاق اختصاص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 4
وما يرتبط بها من اختبارات    نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة باألمم المتحدة شأن الذخيرة  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب  01.50انظر الوحدة  5

 السالمة المطلوبة للحصول على الموافقة. 
 تعبئة الذخائر ووضع العالمات عليها.  IATG 06.40راجع الوحدة 6
 )التخزين والعمليات(. احتياطات السالمة الخاصة   IATG 06.50انظر الوحدة 7
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 تكديس الذخيرة  5

 مقدمة  5.1

في كثير من الحاالت، لقد أدى  حيّة وموثوقية تلك المواد.تُعتبر تعبئة الذخيرة والمكّونات المرتبطة بها عنصراً أساسيّاً في ضمان سالمة، صال
ذلك يعني أنه من  تحسين تصاميم العبوات والتخفيف من المواد المتفجرة فيها إلى ارتفاع تكلفة التعبئة، خصوصاً في حالة األسلحة الموّجهة.

لفترة   محتوياتها ولضمان جودة خدمتها  بسبب طبيعة  بالتعبئة  بالتعبئة   طويلة.الضروري االحتفاظ  االحتفاظ  ينبغي  ممكناً،  ذلك  يكون  عندما 
 وبالملحقات المرتبطة بها بُغية إعادة استخدامها. 

 ( 2)المستوى  المعايير العامة 5.2

ومحتوياتها، ولتأكيد تكمن أهميّة هذه المعايير في الشرح الذي تتضّمنه حول مبادئ التكديس والتي ينبغي اتّباعها لضمان سالمة وصالحية التعبئة  
إّن السلطة التقنيّة الوطنية هي  تنطبق تلك المعايير أيضاً على العبوات المثبّتة على المنّصات النقّالة. كفاءة عمليّات التخزين، الَحصر والمناولة.

ضمن نظام العمل اآلمن المحّدد في الفقرة    المسؤولة عن تحديد التفاصيل المتعلّقة بارتفاع التكديس أو بالقيود المرتبطة به والتي ينبغي إدراجها
 دال:  3.4

a) ألف( ينبغي أن تكون مساحات التخزين مسطّحة ومتساوية؛ 

 باء( ينبغي أن تكون جميع العبوات والمواد الغير معبأة جافة ونظيفة وصالحة للخدمة قبل وضعها في المخزن؛  (1

موذج، للجهة المعبِئة أو المصنّعة، لتاريخ ورقم الحصة أو الدفعة/مفتاح  جيم( ينبغي تكديس الحصص أو الدفعات وفقاً لرقم الوسم أو الن (2
 (؛BKIتحديد الدفعة )

تعبئة   (3 تحريك  بسهولة ودون  التحديد  تسمح مالحظة وسمات  بطريقة  ُمحكمة  الغير  والعبوات  النقّالة  المنّصات  تكديس  ينبغي  دال( 
 الذخيرة؛ 

 بشكل مناسب أو وضع إشارات عليها وعزلها عن باقي المخزونات؛  هاء( ينبغي توسيم الذخيرة الخاضعة لقيود معيّنة (4

واو( ينبغي على المساحات الفاصلة بين تكديسات الذخيرة أن تكون واسعة بما فيه الكفاية لتسهيل إخراج العبوات الفرديّة أو المنّصات  (5
ينبغي وجود مساحة كافية لإلخالء   ق في وسمات العبوات.النقّالة، عبر استخدام معدات مناولة المواد إذا لزم األمر، كما لتسهيل التدقي

 السريع لألفراد في حاالت الطوارئ؛

  زاي( يمكن استخدام العوارض الخشبيّة فيما بين الذخيرة المعبأة والغير معبأة لضمان ثباتها؛ (6

  حاء( ينبغي أن يكون شكل التكديسات مربّعاً أو هرميّاً؛ (7

وصول إلى الجزء العلوي من التكديسات بواسطة معدات مناولة المواد ومع المحافظة على قدر  طاء( ينبغي أن يكون من السهل ال (8
ينبغي أن يكون ممكناً تفكيك تكديس معيّن بُغية الوصول إلى حصة أو دفعة ما وذلك مع اإلبقاء على   اإلمكان على ثبات المخزون.

 الحّد األدنى من الجهد اللوجستي؛

 تفاع تكديس ما سهولة التهوية بينه وبين تكديس مجاور؛ وياء( ال ينبغي أن يعيق ار (9

كاف( يمكن الرتفاعات ومتطلّبات التكديس أن تكون متفاوتة وذلك لتتناسب مع المتطلبات والقيود والشروط المحلية الخاصة بأي  (10
 نوع معيّن من الذخيرة.

 (2)المستوى الذخيرة الموّضبة بعبوات غير ُمحكمة  5.3

أّما إذا كان ذلك غير ممكناً،   ممكناً، ينبغي وضع التعبئة التي تحتوي على متفجرات على منّصات نقّالة لتسهيل مناولتها ونقلها.حيثما يكون ذلك 
  ينبغي عندها تطبيق القيود التالية، وفقاً للظروف المحلية:

a)   يتخطى ارتفاع تكديس التعبئة المتفجرة أمتار كحّد أقصى، باستثناء التعبئة التي تحتوي على مفّجرات من مجموعة   3.7ينبغي أالّ 
احتياطات السالمة    06.50متراً، ويرد تفصيل هذه العناصر في الوحدة    1.5التوافق "باء" والتي يجب أالّ يتخطى ارتفاع تخزينها  

  ذخيرة؛من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال  الخاصة )التخزين والعمليات(

b)  8صفوف كحّد أقصى؛ 7كجم على ارتفاع  27ينبغي تخزين األسطوانات التي ال يزيد وزنها عن  

c)  صفوف كحّد أقصى؛ و 5كجم على ارتفاع  45و 27جيم( ينبغي تخزين األسطوانات التي تزن بين  

 

 الصف هو كناية عن طبقة واحدة على مستوى واحد. 8
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d)  كجم على ارتفاع أكثر من صف واحد. 45دال( ال ينبغي تخزين األسطوانات التي يزيد وزنها عن  

كما ينبغي   (.ينبغي تكديس التعبئة بحيث تبقى مسطّحةً ووفقاً لجانبيّتها األقل انخفاضاً )أي، الجهة األوسع/األكبر تشكّل الجزء السفلي من التكديس
غير ُمحكم وفقاً لجانبيّتها األقل انخفاضاً وتبعاً للمساحة المتاحة )مثالً، طبقتين منخفضتين عوضاً عن تكديس    أيضا تكديس التعبئة الموّضبة بشكل

  مرتفع واحد(.

  ينبغي تكديس التعبئة الموّضبة بشكل غير ُمحكم، وبقدر اإلمكان، بطريقة تسّهل التهوية بين العبوات.

يمكن اعتبار  ملم. 100وارض خشبيّة تتيح رفع التكديس/العبوات عن األرض بما ال يقل عن توضع التعبئة الموّضبة بشكل غير ُمحكم على ع
  تلك العوارض أو فتحات الرافعة الشوكيّة التي تشكل جزءاً من التعبئة على أنها أداة تثبيت شرط المحافظة على سهولة التهوية من حولها.

  م خاص بالزوايا.ينبغي المحافظة على ثبات التكديسات مع إيالء اهتما 

  ينبغي تأمين ممّرات خالية من العوائق بين التكديسات.

لكن، ينبغي تحزيمها في حال   يمكن تحميل التعبئة الموّضبة بشكل غير ُمحكم على منّصات نقّالة وغير محّزمة ما دامت مستقرة على األرض.
 وجب تحريكها أو إعادة تخزينها على مستوى أعلى من سطح األرض.

 ( 2)المستوى الذخيرة الغير معبأة  5.4

أدناه( مع األخذ    5.5أمتار كحّد أقصى )باستثناء ما هو مفصل على وجه التحديد في الفقرة    3يمكن تكديس المتفجرات الغير المعبأة على ارتفاع  
يمكن لدرجة ثبات التكديس أن تختلف بحسب طبيعة الذخيرة واالرتفاع المحّدد   بعين االعتبار طبيعة وحالة األرضيّة وُحسن ثبات التكديسات.

 كما يوصى باحترام القيود التالية:  9في نظام العمل اآلمن أو في القيود الخاصة بتلك الذخيرة. 

a) متراً؛ 1.5ي أن يتخطى ارتفاع تكديس قنابل الطائرات الشديدة االنفجار وصواريخ الطائرات ألف( في العادة، ال ينبغ  

 باء( ال ينبغي تكديس قنابل الطائرات العنقودية الغير معبأة على أكثر من صف واحد؛ (1

  جيم( إذا كانت الذخيرة ثابتة بشكل كاٍف، يمكن عندئٍذ تخزينها عمودياً؛ (2

ر ثابتة بشكل كاٍف، يجب تخزينها أفقياً، مع التأكيد على تكديس المحمالت على شكل صفوف، على أن  دال( إذا كانت الذخيرة غي (3
ينبغي ترتيب صفوف القذائف  يكون الصف األسفل منها مثبتاً بأوتاد خشبيّة ومرفوعاً عن سطح األرض بواسطة عوارض خشبيّة.

كما يمكن وضع  نحو القاعدة لتفادي إلحاق الضرر باألحزمة الدافعة.  الغير ُمحكمة التعبئة والغير معبأة بحيث يكون اتجاه الرأس
 عوارض خشبيّة بين الصفوف إذا كان ذلك يساعد في ضمان ثباتها؛ و

بشكل يضمن عدم وقوع أثقال معيّنة على عروات التعليق أو غيرها من األجزاء البارزة من   هاء( ينبغي دراسة وضعيّة التكديسات (4
 الذخيرة المخّزنة ضمن التكديس الواحد. 

 (1)المستوى  أنظمة التكديس الخاصة 5.5

 القيود التالية:كما يوصى باحترام  يمكن للذخيرة ذات طبيعة معيّنة أن تتطلب وجود أنظمة تكديس ومناولة خاصة بها.

 القذائف الغير معبأة 5.5.1

يمكن أيضاً دراسة وضعيّة التكديسات   ال ينبغي تحريك حلقات التثبيت كما أنه ال ينبغي إلحاق الضرر باألحزمة الدافعة أو الكبسوالت البالستية.
 بشكل يضمن تفادي التماس أو التصادم بين رأس قذيفة ما وقاعدة قذيفة أخرى.

 القذائف الغير معبأة وفقاً لقيود االرتفاع التالية: ينبغي تكديس

A)  صف كحّد أقصى؛  15ملم وما دون على ارتفاع  140ينبغي تخزين القذائف من عيار 

B)  صف كحٍدّ أقصى؛ و 11ملم وما يزيد على ارتفاع  140ينبغي تخزين القذائف من عيار 

C)  ود إضافية على ارتفاعات التكديس.ملم أن تبّرر فرض قي 203جيم( يمكن للقذائف من عيار يزيد عن 
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 قنابل الطائرات  5.5.2

حيثما أمكن  أو عروات التعليق أو الرفع، أو إلحاق الضرر بها.ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تشويه الذيول، الشفرات، لوحات التعريف و/
قنبلة ما   قنبلة أخرى.ذلك، ال ينبغي تخزين أو تحريك أو مناولة قنابل الطائرات حين يكون رأس  كما يجب تخزين قنابل   في مواجهة قاعدة 

 الطائرات دون صمامات اإلشعال الخاصة بها حيثما يكون ذلك ممكناً.

 1011الذخيرة المحشّوة بالفوسفور األبيض 5.5.3

 د التالية:يمكن أن يتم تكديس الذخيرة المحشّوة بالفوسفور األبيض بطريقة غير ُمحكمة، كما أنه من المستحسن تطبيق القيو

A)  متراً؛ 1.5ألف( يمكن تكديس العبوات الغير ُمحكمة على ارتفاع ال يزيد عن 

B)   ،نقّالة كي يسهل الوصول الفوري إليها أو إلى المنصات، بواسطة معدات مناولة المواد باء( ينبغي وضع العبوات على منّصات 
 تحريكها بُغية الوصول إلى أيّة تعبئة متسّربة ال ينبغي أن يتجاوز الثمانية؛ إّن عدد المنّصات الواجب  إلزالة أيّة تعبئة متسّربة.

C)  جيم( ينبغي توفير مقاطع للمعادن لتسهيل قطع شرائط التحزيم المعدنيّة؛ 

D) ن  سيتّم توفير حاويات للمياه يسهل الوصول إليها من أي نقطة من موقع االنفجار المحتمل وتكون كافية من حيث العدد واألبعاد أل
 تغمر بالماء العبوات أو المواد المتسّربة المخّزنة في هذا الموقع والتي قد تكون ذات أحجام مختلفة؛ 

E) .باإلضافة إلى ذلك، ينبغي وجود كمية من محلول كبريتات   هاء( سيتم توفير مصادر للمياه النقية بُغية استخدامها لإلسعافات األولية
 بهدف المعالجة الفورية للحروق بالفوسفور؛( في جوار منشأة التخزين 4CuSOالنحاس )

F) يجب توافر عدد من معّدات الوقاية الشخصية مثل النظّارات أو الدروع الواقية للنظر، والمئزرات الواقية، والقفازات الذراعيّة الواقية 
 من الحريق ومالبس الرأس المانعة للحريق. 

ضل الظروف الباردة المتاحة، وينبغي أالّ تتعّرض تلك الذخيرة ألشعة الشمس المباشرة  ينبغي تخزين الذخيرة المحشّوة بالفوسفور األبيض في أف
 التدابير االحتياطية المحّددة للسالمة. ، IATG 06.50من الوحدة   1.1.4راجع البند  أو غير المباشرة.

 المواد الخاملة 5.5.4

ة ولكن ينبغي دوماً مراعاة مسألة ثبات التكديس واالرتفاع الموصى به في  قد ال يكون هناك قيود تختّص بارتفاع تكديسات المواد الغير متفّجر
أثر لألضرار في الحاويات المكّدسة في الصفوف   تصميمات الحاويات المتخّصصة. ينبغي خفض عدد صفوف التكديس في حال وجود أي 

  الدنيا.

ولكن، إذا كان من غير الممكن تأمين ثبات التكديسات العموديّة، ينبغي  في العادة، ينبغي تكديس حاويات ذيول قنابل الطائرات على قواعدها.
كما ينبغي النظر إلى   في هذه الحالة، ينبغي مراعاة مسألة أمان وحدة الذيل داخل الحاوية والحماية المتوفّرة لها. عندها تكديس الحاويات أفقياً.

 الحاويات.  التكديس األفقي على أنه وسيلة للحد من احتجاز الماء داخل

 أنظمة الصواريخ 5.5.5

 تتطلب أنظمة الصواريخ عناية إضافية للتخزين وفقًا إلرشادات التصنيع أو كما هو موثق في األدلة التقنية:

A)  غالبًا ما تكون الصواريخ محدودة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة؛ 

B)  مح المساحة بذلك؛عناصر مرتفعة حيث تس 3يمكن تكديس أرفف أو حزم الصواريخ حتى 

C)   ينبغي وضع العبوات على منّصات نقّالة كي يسهل الوصول الفوري إليها أو إلى المنصات، بواسطة معدات مناولة المواد، إلزالة
 أيّة عبوة تالفة؛

D) .يجب توجيه جميع الصواريخ )الحزم( في اتجاه واحد فقط وقد ال تشير نحو الباب األمامي ألي موقع انفجار محتمل 

 

 

 .المرجع نفسه10
 تعبئة الذخائر ووضع العالمات عليها.   IATG 06.40راجع أيًضا الوحدة 11
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 ( 2)المستوى  خدام الرصفاست 6

 عام  6.1

ينبغي في هذه الحالة اللجوء إلى معدات الرصف القادرة على احتمال ضغط   يمكن زيادة نسبة ارتفاع التكديسات عبر استخدام أسلوب الرصف.
  مرة أخرى، يمكن لصالبة األرضيّة أن تلعب دوراً مقيِّداً في هذا المجال. الحمولة.

ينبغي أن يتم التحميل من أسفل إلى أعلى لمنع ارتفاع   الرصف ثابتة وأالّ تكون عرضةً للمياَلن عند تحميلها بالكامل.يجب أن تكون معدات  
 مركز الثقل. 

ينبغي  ينبغي االهتمام بمسألة تجاوز الحدود القصوى للرصف ومسألة المخاطر اإلضافية المحتملة في حال سقوط تعبئة من الصفوف العليا.
 ن معدات الرصف مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال أو مانعة للحريق على قدر اإلمكان.أيضاً أن تكو

 الذخيرة المحشّوة بالفوسفور األبيض   6.1.2

 1.5يمكن ترصيف العبوات التي تحتوي على ذخيرة غير ُمحكمة من مجموعة التوافق فئة "زاي" كما أنه يوصى بتكديس ال يتجاوز ارتفاعه  
 وهكذا، تبقى الذخيرة سهلة المنال إذا دعت الحاجة إلزالتها الفورية في حال حدوث تسّرب ما. وى األرض.متراً من مست

 (1)المستوى  بطاقات تسجيل التكديس وبيانات محتويات منّصات التحميل 7

(  إدارة المخزون ،  TG 03.10IAمن الوحدة    5.14)راجع الفقرة    12إّن استخدام بطاقات تسجيل التكديس وبيانات محتويات منّصات التحميل
متطّور   يُعتبر من التدابير الحيوية للتحكّم بمسائل حصر ومراقبة الذخيرة في المخازن، على الرغم من احتمال االستخدام الفعلي لنظام إلكتروني

   أساسيّاً.أّما في حال عدم وجود نظام إلكتروني من هذا النوع، فيصبح استخدامها أمراً  للتحكّم بالذخيرة.

كما يجب أن تعرض بطاقة تسجيل التكديس بوضوح   يجب وضع أو تعليق بطاقات تسجيل التكديس على كل واحدة من تكديسات المتفجرات.
ويمكن تكديس مجموعات صغيرة من أنواع مختلفة من الذخيرة التي تحمل أرقام حصص أو دفعات مختلفة، شرط أن يكون   محتويات التكديس.

من تلك الحصص أو الدفعات بطاقة تسجيل التكديس الخاصة بها ومن السهل التعرف عليها، وأن يكون قد جرى تطبيق قواعد خلط  لكل واحدة 
في حال تم تخزين المتفجرات في العراء، يمكن أن يقوم مكتب التحكم بالذخيرة )أو مكتب مشابه( باالحتفاظ ببطاقات تسجيل   مجموعات التوافق.
  ري تصنيفها بحسب الرقم التسلسلي للتكديس.التكديس على أن يج

رة  يمكن استخدام بيانات محتويات منّصات التحميل، عند االقتضاء، لتسهيل تحديد مواقع تخزين مواد معيّنة والتعّرف إليها ضمن تكديسات كبي
اللتزام بالقيود والتحقّق من التكديسات باإلضافة إلى  ينبغي اعتبار هذه البيانات بمثابة الوثيقة التي تنظّم ا وذلك بحسب أرقام حصصها أو دفعاتها.

 وظائف حصر أخرى، ويجب أن تكون دقيقة وسهلة القراءة.

 ( 1)المستوى  استخدام معدات الرفع والتعليق 8

عليه في نظام ينبغي رفع أو تعليق المتفجرات إلى حاوياتها الُمعتمدة بواسطة أساليب ومعدات رفع أو تعليق ُمعتمدة ووفقاً لما هو منصوص  
للمبادئ التوجيهيّة   العمل اآلمن. يجب أن تخضع معدات الرفع إلى تفتيش مادي قبل استخدامها، باإلضافة إلى عمليات التفتيش الدوريّة وفقاً 

  13الخاصة بالجهة المصنّعة. ينبغي أيضاً أن تكون صالحة للخدمة بشكل كامل ووفقاً لمعايير االختبار.

نّصات المزّودة بحلقات رفع مصّممة وُمعتمدة لهذا الهدف بواسطة عتاد التعليق الُموافق عليه من دون الحاجة الستخدام يمكن أن يتم رفع الم
ينبغي على أدوات الرفع هذه أن تعتمد أسلوب التعليق المنصوص عليه في نظام العمل  14األجهزة المضادة لالنزالق مثل الشباك أو األلواح. 

ال يجوز التعليق باستخدام    -أحمال موضوعة على المنصات عن طريق ربطها باألسالك التي تًمّرر عبر قاعدة المنصة  يمكن تعليق   15اآلمن.
 أجنحة المنصة النقّالة. 

االختبارات. مواعيد  مع  تتوافق  والتي  التشغيل  حمل  حدود  مع  واضحاً  توسيماً  تحمل  التي  التعليق  معدات  إالّ  استخدام  يمكن  من  ال  للمزيد 
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن    التدابير االحتياطية المحّددة للسالمة،  06.50لومات، راجع فصل نظام العمل اآلمن في الوحدة  المع

 الذخيرة. 

 

 مماثل لحجم بيانات محتويات منّصات التحميل. ينبغي أن يكون حجم بطاقات تسجيل التكديس  12
 احتياطات السالمة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 13
 تعبئة الذخائر ووضع العالمات عليها.  IATG 06.40راجع الوحدة 14
 احتياطات السالمة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 15
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 معدات التعليق الحديديّة 8.1

ناجماً عن الشَرر الذي تُحدثه. الرفع الحديديّة، حبال الرفع السلكيّة،   يشكّل استخدام معدات التعليق الحديديّة خطراً  ال يجوز استخدام سالسل 
هربائيّة "جيم" الشاحذات، أو أي حبال تعليق أخرى مزّودة بخطّافات حديديّة إالّ لمناولة المواد في مواقع االنفجار المحتملة المصنّفة من الفئات الك

 16أو "دال". 

، استثنائيّاً، في مواقع انفجار محتملة مصنّفة من فئات كهربائيّة أخرى، يجب حصر استخدام تلك  إذا تم تحديد استخدام معدات التعليق الحديديّة
 كما يجب إزالتها من المخزن قبل الكشف على أّي من المتفجرات.  المعدات لمناولة المواد من وإلى مواقع العمل.

 معدات التعليق المتعّددة األطراف 8.2

عندما يكون من الضروري استخدام طرف واحد  استخدام مجموعات التعليق المتعّددة األطراف إالّ بوجود كل األطراف.في العادة، ال يمكن  
درجة مع زاوية مشمولة    90-0درجة )  45-0من مجموعة تعليق متعّددة األطراف لرفع حمولة معيّنة، ينبغي أال يتخطى انحناء الحمولة حدود 

  .2.1ة تعليق رباعيّة األطراف(، أي حدود حمل التشغيل الُمشار إليها على أداة التعليق مقسوماً على بين األطراف المتقابلة لمجموع

 تعليق األحمال 8.3

كما يجب إخالء مساحة العمل الواقعة حول   ال ينبغي رفع األحمال إالّ إلى الحد األدنى من االرتفاع المطلوب إلزالة العوائق وألقل فترة ممكنة.
 أو التخفيض. نقطة الرفع

ينبغي إزالة البروزات/النتوءات ذات األشكال اللولبيّة مثل الدعامات من تحت مسار المتفجرات   ال ينبغي رفع األحمال فوق غيرها من المتفجرات.
 إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب تغليف البروزات/النتوءات بُحصر أو حشوات مناسبة.  وذلك قبل الشروع بتعليقها.

دوات التعليق/شاحذات الرفع من األحمال، من الضروري إبعادها من الحاوية أو الحمولة إلى حين االنتهاء من رفعها بُغية تجنّب  بعد إخراج أ
 احتمال تمّزق الحمولة بفعل أدوات التعليق/شاحذات الرفع.

 ( 2)المستوى  درجة حرارة التخزين 9

ينبغي تصميم مخازن المتفجرات وتجهيزها بشكل يسمح بالمحافظة على  بالتشغيل والتخزين.تخضع العديد من أصناف الذخيرة إلى قيود تتعلّق 
درجة مئويّة إالّ في الحاالت النادرة. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أال تزيد التغيّرات الحراريّة اليوميّة  25و 5درجات الحرارة الداخليّة بين حدود 

 %.75الرطوبة النسبية عن مستوى درجات مئويّة كما ينبغي أالّ تزيد  5عن 

مع ذلك، إّن وجود   هناك العديد من المتفجرات التي يمكن أن تبقى بأمان داخل المخازن من دون الحاجة لتثبيت نُظم عزل، تدفئة أو تبريد للهواء.
 يعّزز سالمة تلك الذخيرة. وسيلة مناسبة وصالحة لتهوية المخازن سيمنع تدهور حالة هيكل المبنى، سيزيد من مدة خدمة الذخيرة وس

 قيود درجات الحرارة 9.1

 عند النظر في مسألة تخزين الذخيرة، ينبغي األخذ في عين االعتبار األمور التالية: 

A)   في حال كانت مادة متفجرة معيّنة تحمل أكثر من فئة واحدة من القيود المفروضة على درجات الحرارة، تُعتبر تلك المادة عندئٍذ تابعة
 ألقصى من تلك القيود؛للفئة ا

B)  تفادي نضح مادة النيترو غليسيرين، ينبغي عدم اإلبقاء على الحشوات الدافعة بإستير النترات )أو األغراض التي تحتوي على مثل
هذه الحشوات( في مخازن المتفجرات ألكثر من فترة شهر واحد على التوالي إذا كانت درجة الحرارة في أي جزء من المبنى عرضة 

درجات مئويّة. إذا كان من غير الممكن المحافظة على الظروف الحراريّة المنصوص عليه، ينبغي التفكير    5خفاض إلى ما دون  لالن
 17في تركيب نظام تدفئة اصطناعية مناسبة بحسب المعايير الُمعتمدة؛ 

C) ه الخصوص، أن تتأثر سلباً بالتخزين  جيم( يمكن أيضاً لفعاليّة ومّدة تخزين وسالمة بعض المتفجرات، الحشوات الدافعة على وج
ينبغي النظر في استخدام تهوية كافية أو نظام تكييف ُمعتمد أو نظام عزل من أجل الحفاظ على أدنى  على درجات حرارة عالية.

 يجب تخزين أصناف الذخيرة المذكورة أدناه في أبرد ظروف ممكنة: درجات حرارة ممكنة داخل المخازن.

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات.005.5 انظر الوحدة 16

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  معايير السالمة للتمديدات الكهربائية 05.40انظر الوحدة  17
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 تحتوي على نترات االمونيوم/تي ان تي )أماتول( أو تي ان تي؛ الذخيرة التي  (1)

 الذخيرة الحارقة؛  (2)

 الحشوات الدافعة أو الذخيرة التي تحتوي على حشوات دافعة؛ و  (3)

 الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور األبيض أو التراكيب المسيلة للدموع.   (4)

لذلك، ينبغي أن يكون مذكوراً في   النقل، وال سيما حيث يتم نقل المتفجرات عن طريق البحر.  حدود درجة الحرارة ال تقل أهمية أثناء عملية
 الوثائق المصاحبة لتلك المتفجرات أية قيود مفروضة على درجات حرارة المخزن الذي تتم نقل محتوياته. 

 (1)المستوى تسجيل مستويات الحرارة  9.2

الحرارة أو مجمعات ُمعتمدة لُمعطيات الحرارة داخل مواقع تخزين، مناولة ومعالجة المتفجرات واألغراض الحسّاسة تجاه   ينبغي تثبيت ميازين
للمزيد من المعلومات حول نسب الرطوبة واالعتبارات البيئية األخرى،   تغيّرات درجات الحرارة. يجب أيضاً تسجيل قراءات تلك المعدات.

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  ابير االحتياطية المحّددة للسالمة )التخزين والعمليات(التد ، 06.50راجع الوحدة 
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 المرفق أ المراجع 
 )المعيارية( 

 

بالنسبة   ذا النص، تُشكل بنوًدا في هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من األحكام التي، من خالل اإلشارة إليها في ه
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 النسخة   إليها أدناه. الوحدة إلجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية الُمشار  
 السارية مؤخراً:   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات   األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

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

b)  الوحدةIATG 01.50 ؛مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة 

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

d)  المبدأ التوجيهي(IATG 05.40 معايير السالمة للتركيبات الكهر.)مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و بائية 

e)  المبدأ التوجيهيIATG 06.40 .تعبئة الذخائر ووضع العالمات عليها ( مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالحUNODA .) 

الُمستخدمة في 18المراجع  يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع  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 عليها من خالل UNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  موق

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  18
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 19يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1  التقييس التابعة منظمة   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، اإلصدار "ب"، النسخة
 ؛ http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2016ديسمبر  (.NSOلحلف الناتو )

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

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

الُمستخدمة في 20يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. ينبغي استخدام
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 عليها من خالل UNODAمكتب شؤون نزع السالح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

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

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  19

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

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

هية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإللكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجي
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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