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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   ية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدول
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.(UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

  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


IATG 06.60:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 iii 

 المحتويات   

 iv..................................................................................................................................................  تمهيد 

 v ..................................................................................................................................................  مقدمة

 1 ..................................................................................................................... خدمات األعمال )البناء واإلصالح(

 1 ........................................................................................................................................... النطاق  1

 1 .............................................................................................................................. المراجع المعيارية 2

 1 ....................................................................................................................... المصطلحات والتعريفات  3

 1 ............................................................................................................ ( 2)المستوى المسؤوليات المحّددة  4

 1 ............................................................................................................................................................. المقاول  4.1

 2 ....................................................................................................................................... عّمال دعم منطقة المتفجرات  4.2

 2 ........................................................................................................ (1)المستوى واجبات رئيس المؤسسة ومسؤول المركز  3.4

 2 ......................................................................................................................................................................  خطة الموقع  4.3.1

 2 ................................................................................................................................................................. تراخيص المتفجرات  4.3.2

 2 ..................................................................................................................................... (2)المستوى إحاطة السالمة وتصاريح العمل  4.3.3

 2 .................................................................................................................................................................... الواجبات األخرى 4.3.4

 2 ............................................................................................................................... (1)المستوى مهمة مراقب السالمة  4.4

 3 ................................................................................................................. ( 2)المستوى األعمال الكبرى  5

 3 ....................................................................................................................................................... تقييم المخاطر  5.1

 3 .................................................................................................................................................. خارج المسافة من المباني المأهولة  5.1.1

 1/314.8Q ................................................................................... 3(( والمسافة من طريق عام للمرور )1/322Qبين المسافة من المباني المأهولة )  2.1.5

 4 ............................................................................................................................................... داخل المسافة من طريق عام للمرور  5.1.3

 4 ................................................................................................. فق جداول المرفق جيم أعداد موظفي المقاولين التي تفوق تلك المسموح بها و  5.1.3.1

 4 ........................................................................................................................... اإلجراءات المحدّدة المنخفضة بالقدر العملي المعقول  5.1.3.2

 4 ..........................................................................................................................................................   7التقييم الكّمي للمخاطر 5.1.3.3

 4 ................................................................................................................. ( 1)المستوى األعمال الثانويّة  6

 5 ............................................................................................................................................المهام المنفّذة مرة واحدة  6.1

 5 ......................................................................................................................................... عدد الموظفين ومدة المهمة 6.2

 5 ....................................................................................................................... متطلبات إضافيّة للسالمة 7

 5 ............................................................................................................ (1)المستوى العمل ضمن منطقة تخزين المتفجرات  7.1

 5 ........................................................................................................... (1)المستوى العمل في أو ضمن موقع انفجار محتمل  7.2

 7 ............................................................................................................................المرفق أ المراجع )المعيارية(

 8 ....................................................................................................................... )المعيارية(المرفق "ب" المراجع 

 9 ................................................................................... صيغة إحاطة السالمة الخاصة بالمتفجرات المرفق جيم )معياري(

 11 .......................................................................................... الصيغة الُمقترحة –المرفق دال )معياري( تصريح العمل 

 15 ................................................................................. قائمة المراجعة الُمقترحة  –المرفق هاء )معياري( تصريح العمل 

 17 ................ المرفق واو )معياري( عدد موظفي المقاولين المسموح تواجدهم ضمن المسافة من المباني المأهولة في موقع انفجار محتمل

 20 ................................ المرفق زاي )معياري( المجموعات المتعددة، المسافات المتدّرجة المختلفة، ومواقع االنفجار المحتمل المتعددة 

 22 ......................................................................................................................................... سجل التعديالت 



IATG 06.60:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 iv 

 تمهيد 

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

تشريد  أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
على  وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف االنفجارات التي يتم رصدها   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  
مشروعة من  وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير   األجهزة المتفجرة المرتجلة.

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

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال. 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

حو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلًدا تنص على إرشادات عملية ن  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن 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
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

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

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

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 

وذلك    إّن سالمة المتفجرات تتطلّب من جميع اإلفراد، بما فيهم موظفي المقاولين، العاملين في مناطق المتفجرات أن يخضعوا للمراقبة المشّددة
والحّد من  لذلك، يجب وضع تدابير وإجراءات كافية لمراقبة المخاطر بغية تحديد أي خطر قد ينشأ   حفاظاً على سالمتهم وسالمة اآلخرين.

 تقّدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه التوجيهات الالزمة حول كيفية وضع إجراءات المراقبة قيد التنفيذ.  مضاعفاته.



 

 1 

  )البناء واإلصالح(خدمات األعمال 

 النطاق  1

صالح وصيانة تقّدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه وصفاً لإلجراءات الخاصة بمراقبة األفراد العاملين في مجال بناء وإ
 تنطبق نُظم المراقبة على األفراد كما على المقاولين على حّد سواء. منشآت المتفجرات.

 يارية المراجع المع 2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويُشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
المعيارية المشار إليها أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة   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 3

مسرد المصطلحات   01.40مصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة  ألغراض هذه الوحدة، تنطبق ال
 .والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

 أو أكثر من المواقع االنفجارية المحتملة.  منطقة تحتوي موقعًايشير تعبير "منشأة خاصة بالمتفجرات" إلى 

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

صة، المدنيّين في العادة،  أعمال البناء، اإلصالح أو الصيانة التي يقوم بها العاملون أو المنظمات المتخصّ مصطلح "خدمات األعمال" يشير إلى 
 الذين ال يشّكلون جزءًا من أفراد وحدة تخزين الذخيرة. 

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

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

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

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

 ( 2)المستوى المسؤوليات المحّددة  4

تُعتبر تلك   هذه بشأن الذخيرة. فيما يلي سرداً للمسؤوليات المحّددة لألفراد المشار إليهم في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
لدولية بشأن  المسؤوليات ذات أهميّة بسبب تأثيرها المباشر على المسائل المتعلّقة بالصحة والسالمة المذكورة في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية ا

   الذخيرة هذه.

 المقاول 4.1

  ة بشأن الذخيرة هذه، سوف يجري التعريف عن "المقاول" على أنه الشخص بما يخدم األغراض الخاصة بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولي
  .أو األشخاص أو الشركة أو أيّة منظمة أخرى تبرم اتفاق عمل ألداء خدمات األعمال أو توفير السلع، مع كون االتفاق واجب النفاذ قانوناً 

 بيد أّن هذا التعريف يستثني: 

 حيات القانونيّة للسلطة الوطنية/المؤسسة؛ ألف( األفراد العاملين خارج نطاق الصال 

  باء( األفراد العاملين في المؤسسة لفترة قصيرة من الزمن فقط، مثل موظفي تسليم البريد؛ و 

 جيم( المقاولين العاملين في مجاالت تخزين ومعالجة ونقل المتفجرات العسكريّة والذين يجب أن يخضعوا للمراقبة وفقاً لضوابط أخرى.  



 

 2 

 صنيف المقاول الذي يشارك بانتظام في أنشطة داخل منطقة المتفجرات على أنه من عّمال دعم منطقة المتفجرات. ينبغي ت

 عّمال دعم منطقة المتفجرات 4.2

 نطقة.مال ترتبط مهّمة عّمال دعم منطقة المتفجرات فعليّاً بالمتفجرات لكن طبيعة عملهم تقضي بوجودهم بانتظام أو مرحليّاً بالقرب من تلك ال
لتحقيق هذه الغاية، ينبغي  على نحو مماثل، ينبغي أيضاً تصنيف أفراد المؤسسة، مثل حراس األمن، على أنهم من عّمال دعم منطقة المتفجرات.

 3أن تتلقّى هذه المجموعات تدريباً خاصاً من أجل أداء مهامهم بأمان. 

 ( 1)المستوى واجبات رئيس المؤسسة ومسؤول المركز  3.4

في   بما يخدم األغراض الخاصة بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يكون رئيس المؤسسة مسؤوالً عن السالمة العامة
يجوز لمسؤول المركز أن  موظفي المقاولين والزوار.المؤسسة، بما في ذلك تقييم المخاطر، تنظيم حاالت السالمة، ومراقبة وحماية المؤسسة و

ال يمكن اعتبار الواجبات المذكورة أدناه بأنها   يفّوض موظٍفاً كفوءاً يعيّنه ليقوم ببعٍض من واجباته لكنه يبقى المسؤول النهائي عن كل مهامه.
 أكيد المحافظة على بيئة عمل آمنة. شاملة لكنها تشير إلى مستوى المراقبة الالزمة لضمان وجود نظام عمل آمن كما لت 

 خطة الموقع 4.3.1

جار يجب أن يكون رئيس المؤسسة مسؤوالً عن اإلصدار األولي لمخطّط الموقع كما عن تحديث نسختيّْن من هذا المخطّط تبيّنان جميع مواقع االنف
ركز االحتفاظ بإحدى النسخ وتسليم النسخة الثانية إلى ينبغي على مسؤول الم المحتمل المرّخصة والمسافات من المباني المأهولة في داخلها.
  السلطة الوطنية المسؤولة عن إدارة الملكيّة وموظفيها التعاقديّين.

ومن شأن هذا أن يخفّف بدوره من نسبة  يُبرز هذا األمر الحاجة لحماية ومراقبة المقاولين العاملين داخل نطاق المسافة من المباني المأهولة.
قاولين للمخاطر ومن إمكانيّة تعّرض المتفّجرات داخل موقع االنفجار المحتمل للمخاطر الناجمة عن أنشطتهم من خالل تسليط الضوء،  تعّرض الم

 وفي وقت ُمبكر، على متطلّبات عملية تقديم العطاءات. 

 تراخيص المتفجرات 4.3.2

التقني يتقّدم، عند الضرورة، من السلطة  ة الوطنية بطلب للحصول على تراخيص غير قياسية للمتفجرات أو  ينبغي على رئيس المؤسسة أن 
 خطابات تفويض تغطّي أّي فترة عمل يقضيها في المؤسسة.

 ( 2)المستوى إحاطة السالمة وتصاريح العمل  4.3.3

االنفجار المحتمل والمناطق  يجب على رئيس المؤسسة أن يكون مسؤوالً عن تقديم إحاطة مختّصة بسالمة المتفجرات الواقعة ضمن موقع  
  يتضّمن المرفق جيم نموذجاً من هذه اإلحاطة. األخرى حيث يجري العمل في داخلها.

بعد صياغة مثل هذه الوثائق، ينبغي عرضها على رئيس المؤسسة   يجب على رئيس المؤسسة أن يكون مسؤوالً أيضاً عن إصدار تصاريح العمل.
ينبغي أن تحّدد هذه الوثيقة األدوات والمعّدات األخرى التي يحتاج المقاول إلى استخدامها كما   (.3.4أو ممثله المعيّن من قِبله )راجع الفقرة  

الً على ذلك ويتضّمن المرفق هاء قائمة المراجعة الُمقترحة والخاصة  يتضّمن المرفق جيم مثا ينبغي أيضاً أن تفّصل األعمال المطلوبة بدقّة. 
 بالسلطة الوطنية. يجب سحب تصريح العمل على الفور إذا لم يتم التقيّد بشروطه أو إذا ثبت اإلضرار بشروط سالمة المتفجرات. 

 الواجبات األخرى 4.3.4 

 ينبغي أن تتضمن واجبات رئيس المؤسسة:

 وموظفيه بكل المعلومات أو االستشارات الالزمة لضمان عدم التعّرض لسالمة المتفجرات؛ و ألف( تزويد المقاول 

ينبغي أيضاً، عند الضرورة،   باء( تقييم الحاجة إلخضاع موظفي المقاول للمراقبة وترتيب األمور المتعلقة بهذه المراقبة إذا ُوجدت. 
 شرحاً لمهمة مراقب السالمة. 4.4تتضّمن الفقرة  دة والمكتوبة.تعيين مراقب للسالمة وتزويده بالشروط المرجعية المحدّ 

 (1)المستوى مهمة مراقب السالمة  4.4

ينبغي على مراقب السالمة أن يكون على  يجب أن يكون مراقب السالمة شخصا مؤهاّل ومعيّن من قِبل رئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن منه.
صالحياته كي يتمكن من تزويد المقاول وموظفيه بأيّة معلومات أو استشارات تُعتبر ضرورية لضمان   دراية بتفاصيل األعمال القائمة في منطقة

في حال شعر المراقب بوجود أّي تهديد للسالمة أو األمن، ينبغي عليه استشارة رئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن منه في هذا   سالمة المتفجرات.
الدخول في أّي نزاع مع المقاول أو مع موظفيه بل عليه إحالة مثل هذه القضايا إلى المسؤولين  يجب على مراقب السالمة تفادي   الخصوص.

 عنه.
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 يجب على مراقب السالمة:

 ألف( التأكد من سهولة التعّرف إليه من قِبل جميع موظفي المقاول؛  

  باء( ضمان امتثال موظفي المقاول لجميع احتياطات السالمة المفّصلة في تصريح العمل؛ 

جيم( إعالم رئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن منه، وعلى الفور، بأي نشاط يقوم به موظفو المقاول ويمكن أن يعّرض سالمة المتفجرات  
 للخطر؛

  دال( الشروع في إجراءات إخالء موظفي المقاول في حال وقوع أّي حادث خِطر؛  

وإبالغ خدمات الطوارئ ورئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن منه عن أّي أشخاص  هاء( جمع موظفي المقاول عند نقطة الحشد المحّددة  
 مفقودين؛ و

 واو( الحصول على توجيهات رئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن منه في حال احتاج لتوضيحات تختّص بأّي جانب من جوانب واجباته. 

 (2)المستوى األعمال الكبرى  5

أو   الجديدة  للمشاريع  تؤثر  التخزين قد  أعمال  فعاليّة  المتفجرات على  منشآت  من  بالقرب  أو  في  العمل عليها  يجري  التي  الكبرى  للتعديالت 
بها.  الخاصة  المتفجرات  بتراخيص  المخزونات وإعادة عملية   والمعالجة من خالل اإلضرار  موقع  تغيير  إلى ضرورة  هذا األمر  يؤدي  قد 

مصطلح "األعمال الكبرى" يشير إلى كافة أنشطة اإلصالح، التجديد، التعديل أو   4تفجرات.الترخيص من أجل إعادة تحديد ترخيص حدود الم
  (.6البناء الجديد التي ال يمكن تصنيفها على أنها أعمال ثانويّة )راجع الفقرة 

  تقييم المخاطر 5.1

ينبغي أن تستند تلك الفئات إلى المسافات الكميّة وإلى   هناك ثالث فئات من المخاطر المرتبطة باألعمال الكبرى القائمة في منشأةٍ للمتفجرات.
 يمكن تصنيف تلك المسافات على النحو التالي: موقع تواجد موظفي المقاول.

 ألف( خارج المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع االنفجار المحتمل؛  

، يُفّضل أن  1-1في حالة المواد المتفجرة من شعبة الخطر   ور.باء( بين المسافة من المباني المأهولة والمسافة من طريق عام للمر 
 أو الحد األدنى المطبّق من موقع االنفجار المحتمل؛ و1/314.8Q تكون 

أو الحد األدنى  1/314.8Q ، يُفّضل أن تكون  1-1في حالة المواد المتفجرة من شعبة الخطر   جيم( داخل المسافة من طريق عام للمرور. 
 موقع االنفجار المحتمل.المطبّق من 

  يجب احتساب المسافة من المباني المأهولة أو المسافة من طريق عام للمرور على أساس صافي كميّة المتفجرات الفعلي والمتوقع وجوده داخل 
 موقع االنفجار المحتمل خالل فترة تنفيذ األعمال.

 خارج المسافة من المباني المأهولة 5.1.1

 لموجودين خارج المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع االنفجار المحتمل أن يقوموا بأعمالهم دون أيّة قيود. يمكن لموظفي المقاول ا

 1/314.8Q(( والمسافة من طريق عام للمرور )1/322Qبين المسافة من المباني المأهولة ) 2.1.5

أّما إذا لم يكن ذلك ممكناً   فيض صافي كميّة المتفجرات في المبنى إلى أدنى حّد.إذا احتاج موظفو المقاول للعمل في هذه المنطقة، ينبغي عندئذ تخ
 عمليّاً، يجب عندئذ تخفيض عدد الموظفين ومدة المهمة إلى أدنى حّد. 

 المباني المأهولة.يتضّمن المرفق واو قائمة بالجداول التي تفّصل أعداد موظفي المقاول ومدة المهمة التي ينبغي السماح بها ضمن المسافة من 
قد يقبل رئيس المؤسسة المخاطرة في السماح لألفراد  كما يقّدم هذا المرفق شرحاً لمفهوم المسافة المتدّرجة وكيفيّة تطبيقها في ظروف مختلفة.

 بالعمل ضمن هذه المسافة في حال:

بتفتيش موقع االنفجار المحتمل ومحتوياته لضمان سالمة المتف  جرات قبل السماح بتواجد موظفي المقاول  ألف( قام شخص مختّص 
 داخل المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع االنفجار المحتمل؛ 

 باء( أُجري هذا التفتيش في كل يوم عمل يكون فيه موظفي المقاول داخل الموقع؛ 

 بسجل لعمليات التفتيش تلك.جيم( جرى تفتيش جميع المباني التي دخلها الموظفون في اليوم السابق وتّم االحتفاظ  
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 دال( ال يحتوي موقع االنفجار المحتمل إالّ على متفجرات ذات المواصفات المناسبة أو على ذخيرة عمليّة؛  

هاء( تّم اإلبقاء على أقل قدر عملي معقول من أعمال مناولة ومعالجة المتفجرات في موقع االنفجار المحتمل خالل فترة تواجد موظفي  
 الموقع؛ المقاول داخل

  واو( تّم الحصول على إحاطة مختّصة بسالمة المتفجرات وتّم تطبيق نظام لتصاريح العمل )راجع أدناه(؛ و 

 زاي( تّم تطبيق نظام مراقبة قبل البدء بالعمل )راجع أدناه(.  

 داخل المسافة من طريق عام للمرور  5.1.3

يقّدمها المرفق هاء حول عدد موظفي المقاول والمسافة  يترافق هذا الوضع مع مستوى أعلى من المخاطر. ويجب أن تشكّ  ل المعطيات التي 
  المتدّرجة ومدة المهمة عوامل أساسيّة في تحديد نسبة المخاطر المسموح بها.

المخزونات إلى عندما يكون هذا األمر مقبوالً عمليّاً، ينبغي إفراغ موقع االنفجار المحتمل من محتوياته وخفض صافي كميّة المتفجرات أو نقل 
إذا كان عدد المقاولين ومدة المهمة ضمن الحدود المسموح بها وفق جداول   مخزن ذو طبيعة أقل خطورة داخل موقع االنفجار المحتمل المذكور.

من والتأكد  السالمة  بحالة  المرتبطة  للمخاطر  كامل  بتقييم  القيام  بعد  المخاطرة  قبول  المؤسسة  لرئيس  يجوز عندها  هاء،  مستوى   المرفق  أّن 
بالقدر العملي المعقول. مع ذلك، في حال وجود مجموعات متعّددة من المقاولين، ينبغي عندها مراجعة معطيات جداول   5المخاطر منخفض 

 المرفق زاي. 

 أعداد موظفي المقاولين التي تفوق تلك المسموح بها وفق جداول المرفق جيم  5.1.3.1

المهمة خارج نطاق جدول المالئم في المرفق واو، يجب عندها استشارة السلطة التقنية الوطنية التي تأمر في حال كان عدد المقاولين أو مدة  
 إّن حزمة البرامج الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تساعد على إتمام هذه العملية.  بإجراء تقييم كّمي للمخاطر.

ها المؤسسة أن تحّدد الحاجة إلى األعمال المقترحة وكيفيّة القيام بها، باإلضافة إلى اإلجراءات المنخفضة  ينبغي على حالة السالمة التي تنتج
إذا اقتنعت السلطة الوطنية بأن الخطر يمكن احتماله وبأنه منخفض بالقدر العملي المعقول،   بالقدر العملي المعقول التي سيتم اعتمادها وتطبيقها.

كما ينبغي تحديد الحد األقصى لعدد موظفي المقاول المسموح  ر خطاب تفويض شامل ومشروط يفّصل أساس الموافقة.ينبغي على السلطة إصدا
 لهم بدخول موقع العمل. 

 اإلجراءات المحّددة المنخفضة بالقدر العملي المعقول 5.1.3.2 

طريق عام للمرور الواقعة في موقع أعمال المقاول إالّ إذا كان  ال ينبغي السماح بإجراء أعمال المناولة الروتينيّة للمتفجرات ضمن المسافة من 
لكن، إذا ثبت أن الحال هو غير ذلك، ينبغي عندها وقف عمل وإغالق كل مواقع االنفجار المحتمل  هذا األمر ممكناً بالقدر العملي المعقول.

ر مسارات نقل المتفجرات إلى أبعد حّد من موقع أعمال المقاول ينبغي تغيي متر من موقع أعمال المقاول. 270الواقعة ضمن مسافة ال تقّل عن 
  وبالقدر العملي المعقول.

  7التقييم الكّمي للمخاطر 5.1.3.3

ينبغي القيام بتقييٍم كّمي للمخاطر قبل الشروع بأّي عمل كبير وحيث يجب على عدد كبير من موظفي المقاول العمل ضمن المسافة من طريق 
في حال وجود تقييٍم   ويشكّل الخطر المجتمعي العامل الرئيسي المؤثر في التقييم الكّمي للمخاطر. موقع االنفجار المحتمل.عام للمرور داخل  

تقييٍم كّمي جد  يد كّمي سابق للمخاطر، يمكن عندها الركون إليه لالستدالل إلى حسابات المخاطر المجتمعيّة المذكورة واالستغناء عن إجراء 
بالقيام  وشامل للمخاطر. يجب على التقييم الكّمي للمخاطر األخذ بعين االعتبار جميع العاملين في هذه المنطقة، بما في ذلك أولئك المولجين 

من األهمية بمكان أن يستند التقييم   بالعمليات الروتينية والصيانة باإلضافة إلى جميع مواقع االنفجار المحتمل التي تساهم في وجود المخاطر.
مخاطر على الحّد األقصى من صافي كميّة المتفجرات الموجودة في الموقع خالل فترة تنفيذ األعمال إذ أّن استخدام الحدود المصرح  الكّمي لل

 بها لتلك الكميّة قد يساهم في وجود مخاطر أكبر من تلك الموجودة فعالً.

 (1)المستوى األعمال الثانويّة  6

شمل المهام التي ليست من األعمال الكبرى بالرغم من اعتبارها روتينيّة، مثل أعمال فحص النظام يمكن تعريف األعمال الثانويّة على أنها ت
من األفضل القيام بهذه األعمال بعد توقيف كل األنشطة المرتبطة بالمتفجرات مثل عمليات النقل أو المعالجة   الكهربائي، وقّص الحشائش، إلخ.

مع ذلك، ينبغي تعليق أعمال الصيانة الروتينية في بعض األوقات التي يتّم فيها رفع مستوى   غير عمليّا.  مع العلم أنه غالباً ما يكون هذا األمر
 األنشطة المرتبطة بالمتفجرات إلى نسبة أعلى بكثير مّما توصي به المعايير الُمعتمدة. 
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 المهام المنفّذة مرة واحدة  6.1

المقاولين من غير أولئك العاملين بشكل منتظم داخل الموقع، وفي مناسبات معيّنة، القيام بمهام ثانويّة  مع ذلك، قد يكون من الضروري على  
في الغالب، يكون من غير الممكن أو من غير العملّي تدريب هؤالء األفراد، وبالتالي فقد يسمح لهم رئيس المؤسسة أو ممثله   ولمرة واحدة. 

 ما يلي:  المعيّن من قِبله بالعمل، شرط ضمان

 ألف( أن يكون عدد موظفي المقاول المعّرضين للمتفجرات في الحّد األدنى على اإلطالق؛ 

 باء( أالّ تستغرق مدة تنفيذ العمل أكثر من خمسة أيام؛  

 جيم( أالّ يكون العمل منتجاً للحرارة، أي أالّ ينتج عنه توليد للحرارة أو الشرر داخل موقع االنفجار المحتمل؛ 

  ّم إجراء تقييم للمخاطر وأن تكون نسبة الخطر المرتبطة بهذا العمل ضئيلة على محتويات موقع االنفجار المحتمل؛دال( أن يت 

 هاء( أن يكون إجراء هذا العمل عندما يكون موقع االنفجار المحتمل فارغاً من محتوياته هو أمر غير عملّي؛ و  

 اول منخفضاً بالقدر العملي المعقول.أن يكون مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها موظفو المق 

 عدد الموظفين ومدة المهمة  6.2

اً بعناية  ينبغي على العدد اإلجمالي لعّمال دعم منطقة المتفجرات وموظفي المقاول المولجين بالقيام باألعمال الثانويّة أن يكون مضبوطاً ومراقب
إذا كان مخطّطاً لمهمة ما أن تستغرق أكثر  دث فردّي محتمل ومرتبط بالمتفجرات.بُغية التقليل من العدد اإلجمالي لألفراد المعّرضين ألّي حا

أو إذا كان ينبغي إعادة    1.6أيام، ينبغي عندها استشارة السلطة الوطنية للتأكد مّما إذا كانت المهمة مشمولة بالترتيبات المذكورة في الفقرة    5من  
  تصنيف العمل واعتباره من األعمال الكبرى.

 لبات إضافيّة للسالمة متط 7

جرات قبل البدء بالعمل، يجب على رئيس المؤسسة أو ممثله المعيّن من قِبله التأكد من حصول المقاول وموظفيه على إحاطة مختّصة بسالمة المتف
ل الروتينيّة، ينبغي أن في حالة األعما )مع تفسير لمناطق العمل المحّددة(، والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل ُمعتمدة وسارية المفعول. 

  تشكّل هذه الوثائق جزءاً من اإلجراءات التنفيذية الدائمة الخاصة بالمؤسسة. 

 ( 1)المستوى العمل ضمن منطقة تخزين المتفجرات  7.1

  ع االنفجار المحتمل:يجب تطبيق الشروط التالية عندما يعمل موظفو المقاول داخل منطقة تخزين المتفجرات التي ال تقع فعليّاً ضمن أو داخل موق

A) ألف( يجب تحديد مناطق العمل بوضوح على مخطّط مالئم للموقع؛ 

B) باء( يجب التقليل من أعمال مناولة، نقل أو معالجة المتفجرات الموجودة في الموقع إلى أدنى حّد ممكن؛ 

C) ك بالمتفجرات  المرتبطة  األنشطة  كبير من  بعدد  القيام  المقاول عند  أعمال  ينبغي وقف  المقاول، عند جيم(  موظفي  ينبغي على  ما 
 االقتضاء، مغادرة منطقة تخزين المتفجرات؛ 

D)   في حال وجود معّدات كهربائية ال تمتثل لمتطلّبات الوثيقةIATG 05.40  ،  مركبات أو معايير السالمة للتمديدات الكهربائية، أو
المركبات ومعدات مناولة المواد في منشآت المتفجرات، ينبغي  ،  IATG 05.50معّدات لمناولة المواد ال تمتثل لمتطلّبات الوثيقة  

  اإلضافيّة لمكافحة الحرائق التي يوصي بها المسؤول في المؤسسة عن مكافحة الحرائق؛ و عندئٍذ فرض االحتياطات

E)   25هاء( يجب نقل جميع النفايات والمواد القابلة لالشتعال وبسرعة إلى خارج منطقة تخزين المتفجرات وإلى مسافة ال تقّل عن  
 متراً من أّي موقع انفجار محتمل.

 

 (1)المستوى العمل في أو ضمن موقع انفجار محتمل  7.2

 ينبغي وضع تدابير السالمة اإلضافية التالية حيّز التنفيذ: 

، من موقع االنفجار المحتمل إذا  4-1ف( يجب إزالة جميع المتفجرات الموّضبة في عبواتها المعتمدة، باستثناء مواد شعبة الخطر  أل 
 كان ذلك ممكناً عمليّاً؛ ولكن 

ء، والحشوات  باء( يجب إزالة المتفجرات التابعة لمجموعات التوافق ألف، حاء، ياء، كاف، الم، والصواعق التابعة لمجموعة التوافق با 
  الدافعة الغير معبأة التابعة لمجموعة التوافق جيم، والمتفجرات الغير معبأة التابعة لمجموعة التوافق دال، من أّي موقع انفجار محتمل 

 تجري ضمنه أو فيه أعمال معيّنة؛ 



 

 6 

حديد بواسطة العوائق، أو أشرطة  جيم( يجب أن تخضع المناطق الواقعة داخل موقع االنفجار المحتمل وحيث يعمل موظفو المقاول للت 
 التحذير أو وسائل مماثلة؛

ملّوثات   أيّة  تفادي وجود  بُغية  األمر،  لزم  إذا  التصليح،  تتطلّب  التي  المثبتات وغيرها  التجهيزات،  الجدران،  يجب فحص وتنظيف 
 يجب أن يتّم ذلك قبل البدء بأّي عمل؛ للمتفجرات.

متفجرات الموجودة داخل موقع االنفجار المحتمل كما يجب التقليل من مثل هذه األعمال في هاء( يجب منع مناولة، نقل أو معالجة ال 
  مواقع االنفجار المحتمل المجاورة، إلى مستويات منخفضة بالقدر العملي المعقول؛

 ال أو االنفجار؛ وواو( يجب منع األنشطة ضمن موقع االنفجار المحتمل التي يمكن أن تولّد الغبار أو األبخرة القابلة لالشتع 

،  قبل القيام بأيّة أعمال كهربائية تتعلّق بالنظام الكهربائي الخاص بموقع االنفجار المحتمل، بما في ذلك استبدال المصابيح الكهربائية 
 6يجب عزل اإلمداد الكهربائي الرئيسي للمبنى. 

 

 .معايير السالمة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  6
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 المرفق أ 
 المراجع  
 )المعيارية( 

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

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  ستندات المعيارية الُمشار إليها أدناه.أحدث طبعات للم
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOأعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات 

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .راتمسرد المصطلحات والتعريفات واالختصا 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؛ مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر. IATG 02.10الوحدة  

مكتب األمم المتحدة  .مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
  لشؤون نزع السالح؛

  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .ترخيص مرافق المتفجرات  02.30المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ معايير السالمة للتركيبات الكهربائية. IATG 05.40مبدأ التوجيهي ال 

مكتب األمم   المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات. 05.50المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 المتحدة لشؤون نزع السالح؛ و 

  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .مراقبة منشآت المتفجرات، IATG 06.10الوثيقة  

الُمستخدمة في  7يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
المو على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesقع:  هذه 

( 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. 

  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 المرفق "ب" 
 المراجع  
 )المعيارية( 

 8شأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور ب

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

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

الُمستخدمة في  9يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
المو على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesقع:  هذه 

( 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.  8

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/Subjects%20-%20Ammunition/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 المرفق جيم  
  )معياري(

 صيغة إحاطة السالمة الخاصة بالمتفجرات 

 

يوصى أيضاً بإصدار إحاطة لكل   اعتبار صيغة اإلحاطة هذه على أنها للداللة فقط. قد تكون هناك حاجة إلضافة معلومات أخرى إليها.يجب  
االحتفاظ واحد من مواقع االنفجار المحتمل على أن يتّم االحتفاظ بها مركزياً لتسليمها للمقاولين. كذلك، يوصى على موظفي المقاولين المناوبين 

 خة من اإلحاطة للرجوع إليها في حاالت الطوارئ خارج ساعات الدوام العاديّة.بنس

 مقدمة   1ج.

يجب عليكم وعلى موظفيكم أخذ المعلومات  إّن العمل الذي حصلتم على أذن للقيام به هو داخل أو بالقرب من مبنى يحتوي على متفجرات.
 والتعليمات التالية بعين االعتبار.

 االهتمامات المتعلّقة بالصحة، السالمة والبيئة   2جيم.

 سوف يتّم تسليمكم إحاطة منفصلة بشأن هذه المواضيع. 

 مخاطر المتفجرات  3جيم.

في حال وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك ُمستبعداً، يرتبط بالمتفجرات، قد ينجم عنه حدوث عصف لالنفجار، تطاير للشظايا، وإشعاعٍ حراري، 
بالغة كما يمكن لتأثيراته أن تكون متناسبة مع كمية المتفجرات   أو جماعي.  سواء بشكل فردي يمكن النفجار ما أن يتسبّب بأضرار إنشائيّة 
  المرتبطة بالحادث.

على الرغم من أّن تلك التأثيرات ستقتصر على كمية المتفجرات التي حصلت المنشأة على ترخيص لتخزينها، لكن ذلك لن ينفي احتمال وقوع  
يمكن لقطع ثقيلة من الركام أن تتطاير من المبنى حيث وقع االنفجار كما هناك احتمال كبير الندالع   ابات ووفيات من جراء هكذا حادث.إص

مع ذلك، ال بّد من التأكيد من أنه نتيجةً للقيود المفروضة  قد يصيب ذلك أشخاصاً غير الذين يعملون مباشرة مع المتفجرات. حريق في داخله.
في حال اعتمد أحد المقاولون أساليب عمل   األنشطة الخاصة بكم، هناك احتمال ضئيل جداً لوقوع أي حادث خطر يرتبط بالمتفجرات.على  

 معيّنة من شأنها زيادة خطر وقوع انفجار، سوف تُطبّق في هذه الحالة قيود تساهم في التقليل من تلك المخاطر إلى مستوى مقبول.

  تمل من منطقة عملكم هو .......................................، وله مسافة فصل تساوي .......... متر/أمتار.إن أقرب موقع انفجار مح

باإلضافة إلى ذلك، يجب عليكم، كمقاول، التأكد من أن جميع موظفيكم المرتبطين بهذه  قبل البدء بأّي عمل، عليكم الحصول على تصريح للعمل.
  اطة سالمة خاصة بالمتفجرات، وذلك قبل البدء بالعمل في الموقع.المهمة قد حصلوا على إح

كما تجدر اإلشارة بأنه لدى المؤسسة   في حال وقوع حادث ما، سيجري تنفيد خطة الكوارث التي وضعتها )المؤسسة( ..............................
 اذ والخدمات الطبيّة.موظفين مدّربين لمكافحة الحرائق باإلضافة إلى منشآت متخّصصة لإلنق

 ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات   4جيم.

سوف يقّدم لكم موظف هذه المؤسسة إحاطة عن مكان وجود منشآت المتفجرات وعن إجراءات السالمة التي يتعيّن اتّباعها عند وقوع حادث  
ت يكون مسؤوالً عن التواصل بين مدير موقع العمل أو رئيس العمال  باإلضافة إلى ذلك، فإّن ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرا ما.

كما يكون لهذا الممثل الحق في الدخول إلى موقع العمل، عندما وحيثما تدعو الحاجة، وله   وبين المؤسسة في ما يختّص بجميع مسائل السالمة. 
 و المتفجرات معّرضة للخطر.الحق في الوقف الفوري لجميع األعمال إذا اعتبر أّن سالمة موقع العمل أ

 

 مراقب السالمة   5جيم.

يهدف هذا األمر إلى التأكّد من أّن ممارسات العمل الخاصة بكم ال تزيد من المخاطر   يمكن أن يجري تعيين مراقب للسالمة لمرافقتكم ومراقبتكم.
في حال  نشاط أو حالة يعتبرها تهديداً لسالمة المتفجرات.سوف يقوم المراقب باإلبالغ عن أّي   الناجمة عن المتفجرات أو تلك التي تتهّددها.

  وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك ُمستبعداً، فإّن مراقب السالمة يكون مسؤوالً عن تنفيذ إجراءات اإلخالء الالزمة.

 تصاريح العمل   6جيم.

يمكنكم البدء بأّي عمل في حال لم يكن بحوزتكم تصريحاً ال   قبل البدء بتنفيذ أّي عمل، ينبغي عليكم الحصول على تصريح العمل المناسب.
 للعمل.

 الدخول إلى موقع العمل  7جيم.
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 إّن الموقع حيث ستقومون بتنفيذ أعمال معيّنة هو ضمن منشأة متفجرات. لهذا السبب، سوف تُطبّق قيود السالمة اإلضافية التالية: 

A)  اقة دخول صالحة وصادرة عن ..............................يجب أن يكون بحوزة كل شخص يدخل منشأة المتفجرات بط  

………………………… 

B)   .تُستخدم هذه األداة ألهداف المراقبة بحيث يمكن، في   سوف يتّم إصدار قرص أو بطاقة تعريف لكل شخص يدخل منطقة المتفجرات
معيّنة. منطقة  في  المتواجدين  الموظفين  معرفة عدد  ما،  أو  يجب   حال وقوع حادث  األقراص  بهذه  يحتفظوا  أن  على األشخاص 

 البطاقات، الصادرة خصيصاً لهم، إلى حين إعادتها إلى نقطة اإلصدار عند خروجهم. 
C)  .في العادة،   يجب عدم إدخال المواد المحظورة، مثل السجائر والتبغ وأيّة مواد أخرى للتدخين، وكل مواد اإلشعال، إلى منطقة العمل

ة اإلرسال الالسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة النداء اآللي أو أيّة معدات تعمل على البطاريّات،  ال يُسمح بإدخال أجهز
 إالّ في حال وجود إذن خاص. 

D) .يمكن تفتيش جميع األشخاص والمركبات عند دخولهم أو خروجهم من المنطقة 
E)   إلى منطقة العمل. يُسمح فقط بإدخال األدوات واألجهزة المحّددة في تصريح العمل 
F)     ال يُسمح بتعبئة وقود المركبات وغيرها من المعّدات داخل المنطقة في غياب إذن محّدد يصدره ممثل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة

 المتفجرات. 
G)  ّل مركبة أو ال يُسمح إالّ بالحّد األدنى من التصليحات، والتي يأذن بها ممثل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات، في حال تعط

 جهاز وذلك لتسهيل إخراج تلك المركبة أو ذلك الجهاز من المنطقة. 
H) .يخضع جميع الموظفين إلحاطة تتعلّق باألنظمة والقوانين التي يتعيّن مراعاتها في حاالت مكافحة الحرائق 

 مسؤوليات المقاول   8جيم.

 يجب عليكم، كُمقاول، أن تكون مسؤوال عما يلي:

A)   تهاء األعمال وإخالء موقع العمل في أقل وقت عملّي معقول وقبل التاريخ المنصوص عليه في تصريح العمل في كل التأكّد من ان
 كما يُسمح فقط لعدد الموظفين المذكور في تصريح العمل التواجد في موقع العمل في أّي وقت واحد.  األحوال.

B)   ل وبسرعة إلى موقع خارج منطقة تخزين المتفجرات و/أو إلى مسافة ال تقّل  التأكّد من إزالة جميع النفايات والمواد القابلة لالشتعا
 متراً من أّي منشأة متفجرات أو أّي مسافة أخرى يحّددها ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات. 25عن 

C)  .تزويد ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات بكل المعلومات المتعلّقة بالصحة والسالمة في موقع العمل موضوع العقد 
D) ات بالتفاصيل عن كل إجراءات العمل التي سيتم اعتمادها واألدوات والمعّدات  تزويد ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجر

 التي ستكون مطلوبة. 
E)     تزويد ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات بالئحة باألسماء اإلفراديّة لموظفي المقاول المتواجدين في موقع العمل وبشكل

 يومي. 
F)   ك إجراءات السالمة، التي يفرضها العقد وتصريح العمل.إعالم موظفيكم بظروف العمل، بما في ذل 

 خدمات الطوارئ  9جيم.

 إذا احتجتم إلى المساعدة في حاالت الطوارئ، يجب عليكم: 

 رقم الهاتف هو ................................  االتصال هاتفياً بالشرطة، بفرقة مكافحة الحرائق وبخدمة المساعدة الطبيّة الطارئة.

 إجراءات اإلخالء   10جيم.

ع  في حال وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك ُمستبعداً، يرتبط بالمتفجرات، ينبغي عليكم وعلى موظفيكم إخالء الموقع والتوّجه إلى منطقة التجمّ 
 المحّددة، والتي هي ..................................................... 

رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات بتنسيق عملية اإلخالء معكم. كما سيقوم بتنظيم عمليّة المناداة سوف يقوم مراقب السالمة أو ممثّل  
يجب عليكم وعلى موظفيكم   للموظفين للتأكّد من عدم وجود مفقودين بينهم. يجب أن يتّم إبالغ فريق خدمات الطوارئ بتفاصيل أّي شخص مفقود.

 ، ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات أو فريق خدمات الطوارئ.االمتثال لكل تعليمات مراقب السالمة

 خاتم   11جيم.

يتّم فهمها واالمتثال لها في كل   لقد تّم وضع الشروط المذكورة أعاله من أجل ضمان سالمة األفراد والممتلكات. كما أنه من الضروري أن 
 عقد الذي يوجب االمتثال الكامل للوائح الخاصة بالمؤسسة. عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أحد شروط ال األوقات.

ة المتفجرات  ينبغي توجيه أيّة استفسارات بشأن مضمون هذا البيان إلى ................................... أو إلى ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالم
 قم الهاتف ....................................... الذي يمكنكم زيارته في المبنى رقم ............ أو االتصال به على ر
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 المرفق دال  
 )معياري(  

  الصيغة الُمقترحة –تصريح العمل 

 

 IATG 06.60 تصريح العمل االستمارة 
 

  الرقم المتسلسل 

  التاريخ

 
وعندما ينبغي  يجب أاّل يصدر تصريح العمل هذا إال األشخاص المخّولون الذين تّمت تسميتهم والمصادقة على أنهم أصحاب اختصاص لتنفيذ هذه المهمة فقط، 

المباني المأهولة/المناطق التي تحتوي  تنفيذ الوظائف المفّصلة أدناه في الجزئيّْن األول والثاني، داخل المسافة من المباني المأهولة أو داخل المسافة النظريّة من 
يجب على جميع الموظفين العاملين وفقاً لتصريح عمل ما أن يتأكّدوا من أنه صادر وبشكل صحيح عن الشخص المختّص والمعيّن لهذا الغرض  على متفجرات.

 قبل البدء بالمهمة الُمشار إليها في التصريح.
 

 تفاصيل الموقع – 1الجزء 
 

  المؤسسة

  الموقع / القسم / المكان

 
 يرتبط تصريح العمل هذا وحصرياً باألعمال داخل المنطقة التالية وخالل الفترة الزمنية المذكورة.

  

  أرقام المباني

  النُظم / المعدات )إن ُوجدت( 

  إلى(  –الصالحية )من 

 
 المهام الواجب تنفيذها  – 2الجزء 

 

  تفاصيل المهمة أو النشاط

 

 

 

 

 

  إلى(  -الفترة الزمنية )من 

 
 تصاريح العمل الُمحالة للمراجعة – 3الجزء 

 
  إّن تصاريح العمل التالية تتزامن مع، أو ذات صلة بالمهمة التالية:

 

 الرقم التسلسلي لتصريح العمل
اإللغاء 

 )التاريخ/الساعة( 
 توقيع المدير المسؤول اسم المدير المسؤول

    

    

    

    

 
 األدوات والمعدات  – 4الجزء 

 
  قائمة بجميع األدوات والمعدات الُمستخدمة ألهداف هذه المهمة:

 

  األدوات
 
 

  المعدات 
 
 

 
 تحديد المخاطر – 5الجزء 

 
  يمكن استخدام ورقة ثانية إذا لزم األمر. تحديد جميع المخاطر المرتبطة بهذه المهمة.
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 إجراءات المراقبة  الخطر

  

  

  

  

 
 الموظفون والكفاءات  – 6الجزء 

 
  تفاصيل الموظفين المعيّنين للقيام بهذه المهمة:

  

  االسم 

  موظفو السالمة

  المشرفون 

  مستوى الكفاءة 

  الكفاءة المطلوبة في مجال السالمة 

 
 بيان المتعاقد الرسمي – 7الجزء 

 
العمل هذا سيجري تنفيذها داخل المسافة من المباني المأهولة أو داخل المسافة النظريّة من المباني المأهولة إّن المهمة الُمشار إليها في الجزء الثاني من تصريح  

للمخاطر،   الواقعة ضمن منشآت المتفجرات. تقييم كامل  لذلك، يجب تسليم تصريح العمل هذا إلى ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات إلجراء 
 ال يمكن البدء بالعمل إلى حين إتمام كافة أجزاء هذا التصريح والحصول على الموافقة عليه. ر والسالمة، حسب االقتضاء.وإلصدار إحاطة بالمخاط

  

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 
 بيان ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات – 8الجزء 

 
وقد تّم تحديد إجراءات المراقبة التي تهدف   المحّددة في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ .لقد أجريُت تقييماً كامالً للمخاطر المتعلقة بالمهمة 

باإلضافة  ال يجوز استخدام غير األدوات المذكورة في الجزء الرابع من هذا التصريح. إلى ضمان سالمة الموظفين التي يجب مراعاتها طوال فترة تنفيذ المهمة.
  إعداد إحاطة مختّصة بالسالمة وسيجري تسليمها إلى المشرف على األعمال. إلى ذلك، لقد تمّ 

  

أّن العدد األقصى لموظفي المقاول الذين يُسمح لهم بالتواجد في موقع  
 العمل في أّي وقت واحد هو: 

 

  يجب إتمام المهمة قبل:

 مطلوب.  *مطلوب/غير ترخيص غير قياسي للمتفجرات

 مطلوب.  *مطلوب/غير خطاب تفويض

  

  تاريخ الموافقة 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

  رقم الهاتف

 
 بيان المشرف على األعمال  – 9الجزء 

 
ي بيان أقّر بأن األشخاص الذين تّمت تسميتهم في الجزء السادس من هذا التصريح_____ / _____ هم أصحاب اختصاص مناسب للقيام بالعمل المحّدد ف

 طريقة العمل المرفق بتصريح العمل هذا. كما أنني أدرك أنّه من واجبي اإلشراف على األعمال إلى حين إتمامها. 
 

 سادس من هذا التصريح. لقد استلمُت اإلحاطة المختّصة بسالمة هذه المهمة وأتعّهد بإبالغ محتوياتها إلى كل واحد من األشخاص الذين تّمت تسميتهم في الجزء ال
 
 

  كما أنني أدرك التالي:
 

أّن العدد األقصى لموظفي المقاول الذين يُسمح لهم بالتواجد في موقع  
 العمل في أّي وقت واحد هو: 

 

وفقاً للجزئيْن الثاني والثامن من هذا التصريح، ستنتهي هذه المهمة  
 في:

 

 الحتواء حالة طارئة ما، إلى حين الموافقة على تصريح عمل جديد وإصداره. لن يجري تنفيذ أيّة أعمال أخرى، غير تلك التي تُعتبر ضرورية 

  

  االسم 

  التوقيع
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  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 موافقة للبدء باألعمال صادرة عن ممثّل رئيس المؤسسة لشؤون سالمة المتفجرات أو عن الوصّي على المبنى  – 10الجزء 

 
ات المحّددة في  أقر بأن موقع العمل المحّدد في الجزء األول من هذا التصريح_____ / _____ قد تّم ضمان سالمته بالقدر العملي المعقول ووفقاً لإلجراء

،  اإلشارة إلى المخاطر المذكورة وإجراءات المراقبة الخاصة بها، باإلضافة إلى أيّة قيود أخرى يفرضها الترخيص الغير القياسي للمتفجرات الجزء الخامس، مع
ريح قد جرت  كما أقّر أيضاً بأن جميع تصاريح العمل األخرى التي تتصل أو تتفاعل مع العمل المحّدد في هذا التص  خطاب التفويض و/أو بيان طريقة العمل.

 إحالتها للمراجعة في الجزء الثالث من التصاريح المرتبطة بها.
 

لى حين إصدار تصريح عمل إنني أدرك أنّه إذا لم يجِر إتمام المهمة خالل الفترة الزمنية المحّددة في الجزء الثاني، لن يكون باإلمكان القيام بأّي نشاط آخر إ
 جديد والموافقة عليه.

 
 السالمة المعيّن لهذه المهمة هو:إّن مراقب 

 

  اسم مراقب السالمة

  رقم الهاتف

  اسم السلطة المعنيّة

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 المشرف على األعمال  –تعليق تصريح العمل  – 11الجزء 

 
 كما جرت/لم تجِر* إزالة المواد والمعّدات من موقع العمل. تعليق العمل بها.إّن المهمة المحّددة في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد تّم  

وأدرك أنّه لن يُسمح بالدخول إلى موقع العمل إلى حين إصدار تصريح جديد، علماً أنّه قد   وقد غادر جميع الموظفين موقع العمل بعد أن جرى تأكيد تعدادهم.
 عتبر ضروريّة. تّم وضع العالمات التحذيرية/العوائق التي تُ 

  

  االسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 تأكيد إتمام العمل من قِبل المشرف على األعمال  – 12الجزء 

 
إخراج الموظفين من الموقع ّم  أؤكد أّن المهمة الُمشار إليها في الجزء الثاني من هذا التصريح قد جرى إتمامها، وأنّه قد تّمت إزالة جميع المعّدات واألدوات كما ت

 وأّن هذا الموقع هو آمن وجاهز الستئناف األنشطة العادية في داخله. 
 

  االسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 تأكيد إتمام العمل من قِبل مدير الموقع أو الوصّي على المبنى – 13الجزء 

 
اج موظفين المقاول  * أؤكد أن العمل الُمشار إليه في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد جرى إتمامه، وأنّه قد تّمت إزالة جميع األدوات وإخر

 إّن هذا التصريح يُعتبر اآلن ُملغى. نشطة العادية في داخله.من الموقع وأّن هذا الموقع هو آمن وجاهز الستئناف األ
 

قبل االستمرار بأّي عمل إضافي، ال بد من إصدار  * إّن العمل الُمشار إليه في الجزئيّْن األول والثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد جرى تعليقه.
  تصريح عمل جديد.

 

  االسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 )ينبغي على شخص مختّص ملء هذا الجزء في حال الموافقة على الجزء الحادي عشر( إقرار بتحويل األعمال في حال عدم إتمام المهمة. – 14الجزء 
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كما أنّه لن يجِر تنفيذ أيّة أعمال قبل الحصول  أقّر أن األعمال المتبقية إلتمام المهمة المحّددة في الجزء الثاني قد تّم تحويلها إلى التصريح_____ / _____ ؛ 
 على الموافقة المختّصة بتصريح العمل الجديد. 

 

  االسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 )على أن يوقّع عليه شخص مختص دون سواه( سجل إلغاءات تصاريح العمل الُمحالة للمراجعة.  –الجزء الخامس عشر 

 
تم تعديل تصاريح العمل المدرجة في الجزء   إّن هذا التصريح يُعتبر ُملغى. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة الناشئة عن تصاريح العمل أو المرتبطة بها.

 س هذا اإللغاء. لتعك 3
 

  االسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 
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 المرفق هاء  
 )معياري(  

 قائمة المراجعة الُمقترحة  –تصريح العمل 

القانونية  إّن الغرض من قائمة المراجعة هذه هو مساعدة وحدات السلطة الوطنية على تصميم تصريح العمل المناسب الذي يتماشى مع المتطلبات  
إنها مرتبطة بكل مهمة على حدة. بالتالي، ومن الناحية المثالية،    –ليست كل التصاريح متشابهة ويجب النظر إليها على هذا األساس   الوطنية.

 ينبغي أن تشكّل المهام المكّررة جزءاً من اإلجراءات التنفيذية القياسية للمؤسسة. 

 عام  1هاء.

A)   اإلجراءات الحاليّة النافذة إلصدار التصاريح تلبي جميع المتطلبات القانونية المطبّقة على منشآت المتفجرات التابعة ألف( هل إّن
 للمؤسسة؟ 

B) باء( هي إّن مختلف أنواع األعمال والوظائف والمجاالت التي تتطلّب تصاريح هي محّددة بوضوح ومعروفة لجميع األطراف المعنية؟ 

C) معرفة األشخاص الذين يجب عليهم الحصول على تصاريح؟ جيم( هل إنه من السهل 

D) دال( هل إنّه من السهل معرفة كيفيّة الحصول على تصاريح للقيام بمهام محّددة؟ 

E) هاء( هل إّن الموظفين الذين يصدرون التصاريح هم مخّولين لذلك وهل هم أكفّاء بما يكفي للقيام بالواجبات المطلوبة منهم؟ 

 ار تصاريح العملإجراءات إصد  2هاء.

A)   ألف( هل إّن نسبة الخطر من المتفجرات الذي يتهّدد موظفي المقاول ذات مستوى مقبول وفقاً لما هو منصوص عليه في المرفق
 واو؟ 

B) باء( هي إّن األعمال المخطّط تنفيذها تسمح بها اللوائح الوطنيّة الخاصة بالمتفجرات؟ 

C) رائق؟هل تّم القيام بالترتيبات كافية لمكافحة الح 

D)  دال( هل تّم إصدار التعليمات الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، وهل جرى شرحها للمقاول؟ 

E)  هاء( هل هناك نظام واضح لطلب الوقف عن العمل، وهل جرى شرحه للمقاول؟ 

F) هام في حال نشوء حالة طارئة  واو( هل تحتوي إجراءات إصدار التصاريح على تعليمات واضحة حول كيفية مراقبة أو وقف الم
 كبرى أو خاصة بالمؤسسة؟ 

G)  زاي( هل يحّدد التصريح بوضوح األعمال الواجب تنفيذها؟ 

H)  حاء( هل يحّدد التصريح بوضوح الجهة المستفيدة منه؟ 

I) التصريح   طاء( هل يجب على الجهة المستفيدة من التصريح توقيعه أو التوقيع على وثيقة أخرى للداللة إلى أنها قرأت محتويات
 وأنها مدركة للشروط الواردة فيه؟

J)  ياء( هل إّن اإلجراءات توضح وجوب احتفاظ الجهة المستفيدة من التصريح بنسخة عنه ووجوب إنشاء سجل لحفظ كل التصاريح
 السارية المفعول لدى مركز اإلصدار؟

K)  كاف( هل يحّدد التصريح بوضوح مهلة زمنية النتهاء صالحيته أو لتجديده؟ 

L)  )هل يحّدد التصريح بوضوح المبنى أو المساحة الجغرافيّة حيث ينحصر نطاق األعمال؟ الم 

M) ميم( هو من المطلوب االستحصال على توقيع "تأكيد تسليم العمل"، حسب االقتضاء، عند إتمام المهمة؟ 

N)  نون( هل يوجد نظام لمراجعة جميع التصاريح وعلى فترات زمنية منتظمة؟ 

O)  للتحقّق من امتثال الجهات المستفيدة لمتطلبات التصاريح؟ سين( هل يوجد نظام 

P) عين( هل توجد إجراءات لإلبالغ عن الحوادث في حال وقعت؟ 

Q)  فاء( هل يتضّمن التصريح قائمة باألدوات والمعدات التي يمكن للمقاول استخدامها باإلضافة إلى الشروط المفروضة الستخدامها؟ 

R) لواجب اتّباعها في حال اكتشف المقاول وجود متفجرات؟ صاد( هل يفنّد التصريح اإلجراءات ا 

S)  قاف( هل يتطّرق التصريح لإلجراءات الخاصة وشروط العمل التي يجب على المقاول االلتزام بها، إذا كانت منطقة عمل المقاول
 واقعة في أو ضمن موقع انفجار محتمل يحتوي على متفجرات أو ملّوث بالمتفجرات؟
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 المرفق واو  
 )معياري( 

عدد موظفي المقاولين المسموح تواجدهم ضمن المسافة من المباني المأهولة في موقع انفجار 
 محتمل 

في موقع االنفجار المحتمل وتحّدد   3-1و  2-1 ،1-1إّن المعطيات الواردة في هذا المرفق تختّص بتخزين المواد المتفجرة من شُعب الخطر  
ال فترة  مدة  إلى  باإلضافة  المحتمل  االنفجار  موقع  في  المأهولة  المباني  من  المسافة  داخل  بالعمل  لهم  السماح  يمكن  الذين  المقاولين  عمل  عدد 

 سموحة. الم

 المسافة المتدّرجة   1واو.

يختلف حساب المسافة المتدّرجة بين شعبة خطر وأخرى   تتضّمن الجداول أدناه عموداً يشير إلى "المسافة المتدّرجة من موقع االنفجار المحتمل".
تدّرجة وفقاً لصافي كمية المتفجرات.  يُظهر كل عمود الحساب الذي ينبغي استخدامه للمسافة الم ويعتمد على صافي كمية المتفجرات المخّزنة.

 لكن، من أجل الوضوح، نورد الحسابات التالية: 

A)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-1شعبة الخطر 

B)  0.18: صافي كمية المتفجرات   1-2شعبة الخطر 

C)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-3شعبة الخطر 

  1-1المقسومةً على حساب صافي كمية المتفجرات الفعليّة المخّزنة، أي شعبة الخطر   يمكن تعريف المسافة المتدّرجة على أنها المسافة الفعليّة
 مثالً.

 
 المســــافة الفـــعـــلــــيّـة المسافة المتدّرجة =                                                     

 1/3صافي كمية المتفجرات                                                                                        

 عند استخدام الجداول، يجب تطبيق القواعد التالية: 

A)  .ألف( إذا كان المطلوب حساب فترات العقد، يجب التقريب إلى القيمة األقرب األعلى في الجداول 

B)  الجداول. باء( في حالة المسافات المتدّرجة، يجب التقريب إلى القيمة األقرب األدنى في 

 أمثلة من الحسابات   2واو.

كلغ من المواد    10000متر من موقع انفجار محتمل يحتوي على صافي كمية المتفجرات يساوي    100يبعد موقع العمل مسافة  1 .المثال  
 بالتالي، تكون المسافة المتدّرجة .1-1المتفجرة من شعبة الخطر 

 4.5قبل تقريبها إلى القيمة األقرب األدنى =  4.64     =                  100                     =100
21.54                       1/3 (10,000)                   

 أشهر.  4أشخاص في الموقع ولمدة    10بأنه يمكن استخدام  1يبيّن الجدول واو. 

  10000متر من موقع انفجار محتمل يحتوي على    100أسبوعاً في موقع يبعد    18أشخاص لمدة    8يرغب مقاول في توظيف   .2المثال 
أشهر عند التقريب إلى   5أسبوعاً، أي  18أشخاص لمدة  8بأن توظيف   1يبيّن الجدول واو. .1-1كلغ من المواد المتفجرة من شعبة الخطر 

 . 4.5القيمة األقرب األعلى، يوفر مسافة متدّرجة قيمتها 

                  =100                 =22.2المسافة الفعليّة  1/3  =متفجراتصافي كمية ال
 4.5المسافة المتدّرجة                                                                    

كلغ. إذاً، في حال كان صافي كمية   10,950، أي  322.2ال ينبغي على صافي كمية المتفجرات الفعليّة التي يمكن تخزينها أن تتخطى نسبة  
كلغ، يمكن عندها الموافقة على إصدار تصريح للعمل دون الرجوع إلى    10,950المتفجرات الموجود في موقع االنفجار المحتمل ال يتخطى  

 ية الوطنية. السلطة التقن

 

 

 1.1شعبة الخطر 
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المسافة المتدّرجة من  
موقع االنفجار المحتمل 

)صافي كمية 
 1/3(المتفجرات 

 فترة العقد/العمل باألشهر 

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

14.5 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

14.0 65 72 99 105 114 123 132 175 217 260 

13.5 55 68 70 90 98 106 114 150 184 220 

13.0 45 57 66 75 82 89 96 125 151 180 

12.5 35 46 50 60 66 72 88 100 118 140 

12.0 30 35 43 45 50 55 60 74 87 100 

11.5 26 30 36 39 43 48 53 66 78 90 

11.0 22 26 30 33 36 41 45 58 69 80 

10.5 18 22 25 27 29 34 37 49 60 70 

10.0 15 17 19 21 24 27 30 40 50 60 

9.5 14 15 19 19 22 25 28 37 46 56 

9.0 13 14 15 17 20 23 26 35 42 52 

8.5 12 13 14 16 18 21 24 32 39 48 

8.0 11 12 13 15 17 19 22 29 36 44 

7.5 10 11 12 14 16 18 20 26 33 40 

7.0 8 9 10 12 14 15 16 21 27 36 

6.6 6 8 8 10 11 12 13 17 21 32 

6.0 5 6 7 8 9 9 10 13 16 20 

5.5 5 6 6 7 8 8 9 11 14 16 

5.0 4 5 5 6 6 7 8 10 12 13 

4.5 4 4 4 5 5 6 7 8 10 10 

≤ 4.0 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 

 
 . 1-1المسافات المتدّرجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :1جدول واو.
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 101.2شعبة الخطر 

المسافة المتدّرجة من  
موقع االنفجار 

المحتمل )صافي كمية 
 0.18(المتفجرات 

 

 فترة العقد/العمل باألشهر 

 12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

53 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

50 55 68 79 90 98 106 114 150 184 220 

45 35 46 53 60 66 72 88 100 118 140 

40 22 26 30 33 36 41 45 58 69 80 

35 14 15 17 19 22 25 28 37 46 56 

30 11 12 13 15 17 19 22 29 36 44 

25 8 9 10 12 14 15 16 21 27 36 

20 5 6 6 7 8 8 9 11 14 16 

15 4 4 4 5 5 6 7 8 10 10 

≤ 10 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 

 
 . 2-1المسافات المتدّرجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :2جدول واو.

 
 

 (1)للمسافات المتدّرجة األكبر، يرجى استخدام جدول  3-1شعبة الخطر 

المسافة المتدّرجة من  
موقع االنفجار 

المحتمل )صافي كمية 
 1/3(المتفجرات 

 

 فترة العقد/العمل باألشهر 

 12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

4.3 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

4.0 55 68 79 90 98 106 114 150 184 220 

3.5 26 30 35 39 43 48 53 66 78 90 

3.0 15 17 19 21 24 27 30 40 50 60 

2.5 12 13 14 16 18 21 24 32 39 48 

2.0 6 8 8 10 11 12 13 17 21 32 

≤ 1.0 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 
 

 . 3-1المسافات المتدّرجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :3جدول واو.

 
 

 

 

 

 

 

 

دقيقة،  15ن فترة ال تزيد عن بأمان وفعالية وسرعة وفي غضو 53إذا كان من الممكن اتخاذ ترتيبات إلخالء جميع الموظفين المعّرضين للخطر داخل المسافة المتدّرجة   10
 يمكن عندئٍذ لرئيس المؤسسة التخلّي عن المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله.
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 المرفق زاي  
 )معياري( 

 المتدّرجة المختلفة، ومواقع االنفجار المحتمل المتعددة المجموعات المتعددة، المسافات 

 

 مقدمة  1جيم.

فيما يلي طريقة بسيطة وواضحة يمكن اعتمادها لحساب التأثيرات المترتبة على وجود مجموعات مختلفة من العمال داخل المسافة من المباني 
عادالت أن تعطي مجموع األشهر الخطرة للمقاول التي يتعّرض  في الواقع، يمكن للم المأهولة ضمن موقع انفجار محتمل وفي نفس الوقت.

كما هو الحال مع مجموعة واحدة من المقاولين، فإن المسافة المتدّرجة، والمسافة الفعلية، وصافي  خاللها لخطر معيّن ناجم عن المتفجرات.
تستند حسابات صافي كمية المتفجرات  الخطرة للمقاول.كمية المتفجرات المخّزنة وشعبة الخطر المخّزنة، تؤثر جميعها على حساب األشهر  

 على شعبة الخطر وهي كما يلي:

A)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-1شعبة الخطر 

B)  0.18: صافي كمية المتفجرات   1-2شعبة الخطر 

C)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-3شعبة الخطر 

 مثال  2زاي.

ان لخطر محتمل من نفس موقع االنفجار المحتمل وفي نفس الوقت، لكن على مسافات متدّرجة  هناك مجموعتان مختلفتان من المقاولين معّرضت
يحتوي   يجب أن تكون نسبة التعّرض اإلجمالي لموقع االنفجار المحتمل هي مجموع نسب تعّرض مجموعتَيّْ الموظفين في الموقع. مختلفة.

إذا افترضنا أن مجموعتَيّْ المتعاقدين تعمالن في مواقع مختلفة وعلى مسافات  .1-1موقع االنفجار المحتمل على مواد متفجرة من شعبة الخطر  
  سوف تكون هناك حاجة لُمعامل التحويل بغية مقارنة المجموعتين. مختلفة من موقع االنفجار المحتمل.

 2المدى =   2المسافة المتدّرجة  1المدى =   1المسافة المتدّرجة 
صافي كمية                                                                                              1/3صافي كمية المتفجرات                                                        

 1/3المتفجرات

 

بغية استنتاج ُمعامل التحويل، سيكون من   . 7تساوي    2افة المتدّرجة  والمس  10تساوي    1سنفترض، في هذا المثال، أّن المسافة المتدّرجة  
 الضروري إيجاد اثنتين من ثوابت متوسطة التي هي نتائج )

1C2وC  مدة العقد، والحد األقصى لعدد األشخاص المسموح لهم التعّرض للخطر )
لتحويل هذه العملية الحسابية إلى   مقاول" األقصى المسموح بها.إّن تلك هي "األشهر الخطرة لل (.1-1لشعبة الخطر   1)المرفق واو، جدول واو.

 . 4.3"األسابيع الخطرة للمقاول"، يجب مضاعفة الناتج بنسبة 

عدد  
 األشهر 

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

األشهر  
الخطرة  
 للمقاول

12x15 
=180 

11x17 
=187 

10x19 
=190 

9x21 
=189 

8x24 
=192 

7x27 
=189 

6x30 
=180 

5x40 = 
200 

4x50 
=200 

3x60 
=180 

 

1887=     180 +187 +190 +189 + 192 + 189 +180 + 200 +200 + 180= 1 C 

                                                 10                                                     10 

 

= 189 1C 

 
عدد 
 األشهر

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

األشهر 
الخطرة  
 للمقاول 

12x8 
=96 

11x9 
=99 

10x10 
=100 

9x12 
=108 

8x14 
=112 

7x15 
=105 

6x16 
=96 

5x21 
=105 

4x27 
=108 

3x36 
=108 

 

1037=     96 + 99 + 100 +108 + 112 + 105 + 96 + 105 + 108 + 108= 2 C 

                                               10                                                     10 

 

= 104 1C 

 
 ( عند المسافات المتدّرجة، يجب استخدام المعادلة التالية: CEMمن أجل مقارنة أو جمع كافة نسب "األشهر الخطرة للمقاول" )

 
 189( x 2عند المسافة المتدّرجة  CEM) + 1عند المسافة المتدّرجة  CEM = CEMمجموع 
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                                                                            104 
 

 1مسافة المتدّرجة  مع األشهر الخطرة للمقاول عند ال 2يكون عندئٍذ ُمعامل التحويل لمقارنة األشهر الخطرة للمقاول عند المسافة المتدّرجة  

 .1.82 يساوي

لكنه ال ينبغي أن يتجاوز مجموع األشهر الخطرة للمقاول   يسمح هذا النظام بمقارنة نسب تعّرض الموظفين للخطر عند مسافات متدّرحة مختلفة.
 النسبة المسموح بها في الجداول المعنيّة في المرفق واو.
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 سجل التعديالت 

 جيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة تعديالت المبادئ التو

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. 

هذه، يتم إعطائها رقًما، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء   التقنية الدولية بشأن الذخيرة  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.

  .التعديل وتاريخه إدراج رقم

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

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
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