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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAلسالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 ، الواليات المتحدة األمريكية NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

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

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  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   لد. ب  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  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  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 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئ

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

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلًدا تنص على إرشادات ع  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   لمتاحة.مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

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

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardاالستعراض 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 

خاص تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه بشأن الذخيرة تفسيراً لألساس المنطقي لمطلب إيجاد نظام تفتيش دقيق  
بها.  الموصى  إلى اإلجراءات  باإلضافة  المتفجرات  جوان بمناطق  لجميع  االمتثال  الضروري  المتفجرات ولمتطلبات اإلطار من  ترخيص  ب 

ينبغي أن يكون االمتثال لشروط  التنظيمي للمتفجرات الصادر عن السلطة الوطنية، على أن تتوافق منشآت المتفجرات مع الغرض المنشود منها.
  3ترخيص المتفجرات إلزامياً ما عدا بعض االستثناءات التي تحظى بموافقة الهيئة التقنية الوطنية.

في حال تم تجاوز حدود كميات المتفجرات المسموح بها، أو جرى تطبيق إجراءات أو تنفيذ عمليات غير مصرح بها، ينتج عن ذلك زيادة كبيرة 
أضف إلى ذلك مدى تأثير حادثة كهذه   في خطر انتشار حريق أو نفجار ما في مواقع االنفجار المحتملة، فضالً عن غيرها من المواقع المكشوفة. 

 الصعيد المالي والسياسي كما على صعيد األمن البشري واألمن القومي، وبخاصة في ظل غياب نظام تفتيش شفاف وشامل. على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ترخيص مرافق المتفجرات IATG 02.30راجع الوحدة  3



 

 1 

 التفتيش على مرافق المتفجرات 

 النطاق  1

الذخيرة وصفاً لإلجراءات الموصى بها أثناء تفتيش منشآت المتفجرات  تقدم   الذخيرة هذه بشأن  وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
   وتعرض قائمة لنقاط التفتيش ونموذجاً يجب اعتماده للسجل الخاص بموقع االنفجار المحتمل.

 المراجع المعيارية  2

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

 )وتتضمن أية تعديالت(.

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

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40كثر شموالً الواردة في الوحدة  ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األ
 .والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

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

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

"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 

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

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

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

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

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

 

 

 

 (1)المستوى تفتيش منشآت المتفجرات  4

ينبغي بناء مواقع االنفجار المحتملة، كما تجهيزات   للتفتيش.تضمنت مقدمة هذه الوثيقة تفسيراً لألساس المنطقي لمطلب اتّباع معالجة معينة  
وفق منها  المنشود  بالغرض  تفي  كي  الترابية،  والسواتر  والمتاريس  الشظايا  من  الواقية  الجدران  مثل  والشظايا،  االنفجار  آثار  من  اً التخفيف 

المعتمدة. التصميم  الكهربائ 4لمواصفات  المرافق  بناء  ينبغي  مماثل،  نحو  بها. على  الخاصة  المواصفات  لمجموعة  في حال  5ية وغيرها وفقاً 
باإلضافة   تدهورت حالة أحد مواقع االنفجار المحتملة، سيتبع ذلك منطقياً زيادة في المخاطر الناجمة عن المتفجرات المخزنة في هكذا موقع.

في حال حدوث تدهور، قد يكون  ممتلكات في الموقع المكشوف.إلى ذلك، سيشكل موقع االنفجار المحتمل هذا خطراً أكبر على سالمة األفراد وال
 هناك حاجة لتعديل ترخيص المتفجرات بغية خفض ترخيص حدود المتفجرات، أو ربما تعليقه أو سحبه تماماً. 

 

 اريس.المت IATG 05.30راجع الوثيقة  4
 .معايير السالمة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  5
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 أنواع عمليات التفتيش  5

ينفذه أفراد من نفس منشأة المتفجرات، هناك نوعان من عمليات التفتيش التي يمكن تطبيقها على منشآت المتفجرات: التفتيش   الداخلي الذي 
 والتفتيش الخارجي الذي ينفذه أفراد منشأة أخرى أو على النحو المطلوب من قبل السلطة التقنية الوطنية. 

 ( 5.1)المستوى التفتيش الداخلي  1.5

تقتضي   قوم بها جميع األفراد العاملين في منشأة المتفجرات.ينبغي إجراء التفتيش الداخلي غير الرسمي على أساس اعتباره مهمة روتينية يومية ي
نهم بأن  ثقافة السالمة على أن يعتبر األفراد أنهم قادرين على االبالغ عن أي شيء يعتبرونه يشكل خطراً على الصحة، السالمة أو البيئة، مع يقي

  تقاريرهم ستؤخذ على محمل الجد وسيتم التعامل معها في حينه.

اء التفتيش الداخلي الرسمي من قِبل الشخص المسؤول عن منشأة المتفجرات )أو الممثل المؤهل والمعين من قِبله( بغية ضمان ما ينبغي إجر
 يلي:

وجود نظام رصد متواصل وموثّق للتأكد من حالة كل مواقع االنفجار المحتملة، والذخيرة الموجودة في داخله، باإلضافة إلى كامل   
  ة؛ ومنطقة تخزين الذخير

 ب( التقيد ببيانات ترخيص حدود المتفجرات.  

سوف تقرر السلطة التقنية الوطنية وتيرة التفتيش التي تترافق مع بعض عمليات التفتيش   ينبغي تسجيل نتائج التفتيش في سجل بيانات التفتيش.
 فتيش شهرياً. غير الروتينية، علماً أن المسلَّم به عموماً هو أن أفضل الممارسات تقتضي أن يكون الت

 (2)المستوى سجل مواقع االنفجار المحتملة وأوراق بيانات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة  55.1.1

 يتوجب وجود سجل خاص بكل واحد من مواقع االنفجار المحتملة لتسجيل نتائج عمليات التفتيش الداخلي المفّصلة أعاله وغيرها من التفاصيل.
نموذجاً مقترحاً لهذا السجل باإلضافة إلى تعليمات التجميع الواجب اتّباعها. يتضمن المرفق جيم أيضاً قائمة مراجعة مقترحة.  يتضّمن المرفق جيم  

  ينبغي على رئيس المؤسسة مراجعة هذا السجل دورياً ليضمن تدوين معلوماته بشكل صحيح وليتأكّد من حسن تطبيق التحسينات المطلوبة.

كخطوة  لتقنية الوطنية تحديد وتيرة التدقيق في هذا السجل علماً أن أفضل الممارسات الدولية تكتفي بثالث تدقيقات شهرية.ينبغي على السلطة ا 
بيانات لتسجيل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. يتضمن المرفق دال   مكّملة لهذا السجل، ينبغي أن تُخصص لمواقع االنفجار المحتملة أوراق 

 ا الغرض. نموذجاً مقترحاً لهذ 

 

 ( 2)المستوى معدات مكافحة الحريق، أجهزة اإلنذار والتدريبات  5.1.2

بتفتيش معدات مكافحة الحرائق الفورية، بما في ذلك مضارب الحريق،  قِبله( أن يقوم  ينبغي على رئيس المؤسسة )أو الشخص المعين من 
ّخات المياه، على أن يجري تنفيذ هذا العمل على فترات زمنية يحّددها المحركات المجّهزة مسبقاً والمضخات المدعّمة، بكرات الخراطيم ومض

 6ينبغي تسجيل نتائج عمليات التفتيش الخاصة بمعدات مكافحة الحرائق الفورية. شخصياً أو وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة، في حالة المعدات.
  يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض.

ينبغي اختبار  ، ولتوصيات الشركة المصنّعة.السالمة من الحرائق،  IATG 02.50م اإلنذار بالحرائق وفقاً لتعليمات الوثيقة  ينبغي صيانة نظ
يتضّمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. يجب أيضاً اختبار جميع نقاط أجهزة  نظم اإلنذار بالحرائق الكهربائية أسبوعياً وتوثيق النتائج.

  كل ثالثة أشهر. اإلنذار

يانات  عند القيام بتدريبات حول إجراءات مكافحة الحرائق أو إخالء األفراد، يجري تدوين التفاصيل المرتبطة بها على الجهة الخلفية من ورقة ب
 لتوصيات نتائج التدريب.يجب أيضاً تسجيل اإلجراءات المتّممة والمطلوبة وفقاً   التفتيش الخاصة بموقع االنفجار المحتمل حيث جرت التدريبات.

 يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. تُستخدم ورقة البيانات الخاصة بتفتيش موقع التخزين لتسجيل معطيات تدريبات الموقع بأكمله.

 (2)المستوى نظم اإلنذار األمني والمخاطبة بالمكبرات الصوتية  3.1.5

بانتظام. ينبغي تفتيش نظم اإلنذار األمني واختبا للتأكد من  7رها  في حال عدم وجود أية توجيهات محّددة، يجب اختبار نظم اإلنذار أسبوعياً 
 يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض.  صالحيتها. بهذه الطريقة، يؤكَّد اختبار جميع نقاط تنشيط اإلنذار في غضون فترة ثالثة أشهر.

 

 .السالمة من الحرائق IATG 02.50انظر المبدأ التوجيهي  6
 .مبادئ ونظم األمن ، IATG 09.10راجع الوثيقة 7
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في حال  .معايير السالمة للتمديدات الكهربائية ،IATG 05.40في حال وجود نُظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية، يجب اختبارها وفقاً للوثيقة 
 عدم وجود أية توجيهات محّددة، ينبغي القيام ببث تجريبي كل أسبوع.

 ( 5.2)المستوى التفتيش الخارجي والتصنيف الناتج عنه  2.5

إّن الهدف من هذه العمليات هو ضمان استمرارية تخزين  مختصة تعينها السلطة التقنية الوطنية بإجراء عمليات التفتيش الخارجي.تقوم هيئات 
في  ئة.ومناولة واستخدام المتفجرات بشكل آمن ووفقاً للقوانين التي تضعها السلطة التقنية الوطنية الخاصة بالمتفجرات، الصحة، السالمة والبي

مع ذلك، يمكن القيام بفحص منتظم عبر اتّباع   سيكون من المستحيل ألي تفتيش خارجي مراجعة كامل أمور المنظمة موضوع التفتيش. الواقع،
يتضمن المرفق هاء قائمة مراجعة مقترحة، في حين   أسلوب عملي واحد من البداية وحتى النهاية، بما في ذلك فحص جودة الوثائق المنتجة.

 نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. يتضمن المرفق واو

الذي    قبل مغادرة المنشأة/الوحدة، يجب على مفتش السلطة التقنية الوطنية إحاطة رئيس المؤسسة التي يجري تفتيشها بنتائج التفتيش مع التصنيف
ائج التي قد تكون "مرضية" أو "غير  ينبغي على مفتش السلطة التقنية الوطنية إعداد تقرير في المنشأة وتصنيفها على أساس النت صدر بموجبها.

 مرضية". 

 ينبغي إعطاء تصنيف غير ُمرض في حال:

 ألف( تدهورت حالة األمان والسالمة والموثوقية بشكل خطير؛ 

 باء( وجود معايير إدارة ذات مستوى منخفض إلى حّد يهدد سالمة المتفجرات؛ و/أو 

كورة في التقرير السابق الذي لم يسفر عنه تصنيف غير ُمرض في ذلك جيم( لم يتم إحراز تقدم كاف لتصحيح أوجه التقصير المذ  
  الحين.

 عمليات التفتيش بهدف المتابعة 3.5

وفي   ففي كثير من الحاالت، يمكن أن يكون ذلك غير رسمي وبسيط إذا أمكن معالجة العيوب بسرعة. يتم توفير فحوصات متابعة حسب الحالة.
ومن ثم يجب تحديد العملية وما الذي يتم القيام به  الت واسعة النطاق أو مشاريع بنية تحتية طويلة ومكلفة.حاالت أخرى، قد يلزم إجراء تعدي

 حيث يمكن أن ينطبق هذا على كال مستويي الفحص. بشأن العيوب، وبالتالي يجب تتبعها أو إحراز تقدم لضمان حل المشكلة.

ين معينة،  منشأة  بحق  ُمرض  تصنيف غير  إتمام في حال إصدار  من  للتأكد  أشهر  ثالثة  فترة  بعد  المتابعة  بهدف  تفتيش خارجي  إجراء  بغي 
 اإلجراءات الالزمة لتصحيح األسباب التي أدت إلى هكذا تصنيف. 

تصنيف  يجوز للسلطة التقنية الوطنية أن تطلب تقارير مرحلية لتبيان التقدم المحرز على صعيد بعض اإلجراءات المعلّقة في انتظار إصدار  
  ُمرض.

 (2)المستوى عمليات التفتيش المتخّصص  1.3.5

الفقرات   في  الواردة  والخارجي  الداخلي  التفتيش  عمليات  إلى  التفتيش    2.5و    1.5باإلضافة  عمليات  بعض  إجراء  يُطلب  أن  يمكن  أعاله، 
 تشمل تلك العمليات، دون أن تقتصر عليها، ما يلي:  المتخّصص.

لمعايير السلطة التقنية الوطنية التي  الصواعق والتمديدات الكهربائية.ألف( نظم الوقاية من    ينبغي تفتيش تلك النظم واختبارها وفقاً 
  ؛معايير السالمة للتمديدات الكهربائية ،IATG 05.40ينبغي أن تكون، كحد أدنى، مماثلة لتلك المذكورة في الوثيقة 

للكهرباء    المضادة  األرضيات  الموصلة،  العناصر  األرضيات  تلك  تفتيش  ينبغي  الربط.  وأسالك  نظم  التأريض،  بُسط  اإلستاتيكية، 
  ، IATG 05.40واختبارها وفقاً لمعايير السلطة التقنية الوطنية التي ينبغي أن تكون، كحد أدنى، مماثلة لتلك المذكورة في الوثيقة  

 ؛ معايير السالمة للتمديدات الكهربائية

افعات وغيرها. ينبغي تفتيش تلك المعدات واختبارها وفقاً لمعايير السلطة التقنية الوطنية المناسبة و/أو  جيم( أجهزة الرفع المثبتة، الر 
  لتوصيات الشركة المصنّعة؛ و

لمعايير السلطة الوطنية.  تفتيشها وفقاً  األبنية واإلنشاءات المدنية. ينبغي  كما ينبغي أن ينفذ هذا العمل، وعلى فترات منتظمة،   دال( 
ينبغي إجراء تقييمات مهنية من قبل  س مؤهل بطريقة مناسبة؛ أما المعيار الموصى به فيقترح القيام بهذا العمل مرتين سنوياً.مهند 

  مهندس مستقل ومؤهل بطريقة مناسبة؛ كما توصي أفضل الممارسات الدولية بخمس تقييمات سنوياً.

في ذلك بيانات االختبارات ونسخ شهادات االختبارات وغيرها، في سجل موقع  يجب أن تُحفظ جميع نتائج عمليات التفتيش المتخّصص، بما  
 ومن ثم يجب االحتفاظ بنسخ من جميع شهادات االختبار في سجل موقع االنفجار المحتمل لمدة ال تقل عن خمس سنوات.  االنفجار المحتمل.
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 ( 1)المستوى الوحدات الصغيرة  6

لكن، يمكن أالّ يكون لتلك الوحدات أفراد مختّصون  تتضمن أيضاً مواقع االنفجار المحتملة المرخصة.يمكن للوحدات والمنشآت الصغيرة أن  
في هذه الحالة، قد تواجه صعوبة في االمتثال لمتطلبات  بالتفتيش أو يمكن أن تكون موجودة على مسافة بعيدة جداً من الوحدة أو المنظمة األم.

رقابة صارمة والقيام بعمليات تفتيش دورية هما أمران ضروريان لتلك المواقع بغية ضمان الحفاظ على  إّن وجود   التفتيش المفّصلة أعاله.
إّن سالمة الوحدة هي ذات أهمية قصوى، لذلك ينبغي على الوحدة األم، أو السلطة التقنية الوطنية عند االقتضاء، ضمان  متطلبات نظام التفتيش.

 تأكد من أن نظام التفتيش في هذه الوحدات والمنشآت الصغيرة هي من ذات مستوى نظام المنشآت الكبرى. وجود ترتيبات بديلة مناسبة تهدف لل

 ( 2)المستوى التراخيص المعلّقة أو المسحوبة  7

ة  في حال جرى تعليق أو سحب ترخيص حدود المتفجرات لمنشأة متفجرات ما، ينبغي أن تودع تفاصيل هذه الخطوة لدى السلطة التقنية الوطني
ينبغي المحافظة على عمليات التفتيش بوتيرة تتماشى مع مناخ الموقع، تأثير المناخ   وأن تضاف نسخة عنها إلى سجل موقع االنفجار المحتمل.

ا ستة  ينبغي أن يكون نظام التفتيش مطابقاً لما ورد أعاله، مع جواز تمديد فترات التفتيش لمدة أقصاه على وتيرة التآكل ونوع منشأة المتفجرات.
تأثير على مقاومة العوامل الجوية أو السالمة الهيكلية لموقع   وفي حالة تحديد العيوب، فقد يتأخر التصحيح. أشهر. إذا كان لتلك العيوب  إالّ 

بعد ستة  ي.االنفجار المحتمل. في هذه الحالة، يجب إصالح العيوب كما لو كان األمر يتعلق بأحد مواقع االنفجار المحتملة العاملة بشكل طبيع
ينبغي وضع  أشهر، ينبغي تنفيذ جميع عمليات التفتيش القياسية والمتخّصصة، في حال سمحت الموارد المتاحة بذلك، وقبل إعادة االستخدام.

 بروتوكول لتحديد أولويات اإلصالحات الواجب تنفيذها.



 

 

 المرفق "أ"  
 المراجع  
 )المعيارية( 

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

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

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات IATG 01.40 الوحدة 

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

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

 IATG 02.50 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .السالمة من الحرائق  

 IATG 05.30 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .المتاريس  

  مم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ ومكتب األ معايير السالمة للتركيبات الكهربائية. IATG 05.40المبدأ التوجيهي  

 IATG 09.10 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .المبادئ واألنظمة األمنية  

الُمستخدمة في  8يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
وي التوجيهية  المبادئ  الموقع:  هذه  على  عليها  العثور  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesمكن 

( 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/ammunitionوقع اإللكتروني:  موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الم

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

 )المعيارية( 

 9البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على 

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

التقليدية  بالذخيرة  المتعلقة  الممارسات  أفضل  الفصل  دليل  رقم   .5،  أوروبا   .6/08القرار  في  والتعاون  األمن   .2008منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ و 

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

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) المراجع. ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه  
الموقع:    10الُمستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السالحUNODA  بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
اإللكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكن  الذخيرة 

www.un.org/disarmament/ammunition.  األخرى الحصول   ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية
 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.  9
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 المرفق جيم  
  )معياري(

 سجل موقع االنفجار المحتمل 

 في ما يلي قائمة مراجعة يمكن استخدامها لالحتفاظ بسجالت نقاط التفتيش وبيانات الفحوص واالختبارات.

 واالختبارات( سجل موقع االنفجار المحتمل )سجل الفحوص 
 IATG 06.70نموذج 

 ألف

إذا كانت حالتها    Xوضع إشارة إذا كانت حالتها صحيحة أو    25إلى    21و  18إلى    1للبنود  
  معيبة.

 إشارة عند تنفيذها.  وضع 20و 19للبنود 

  :PES  السنة:            

J F M  ألف M J J  ألف S ين
 اير 

N D 

             حالة اإلصالح 1

             النظافة  2

             الرطوبة  3
             النوافذ  4
             مصارف المياه، المزاريب، الخ.  5

             التدفئة/التهوية/التكييف  6

              حالة المتاريس 7
             األقفال وعالمات المفاتيح والدوران  8

المخّزنة )ترخيص حدود المتفجرات وصافي كمية  المتفجرات  9
 المتفجرات والمجموعات المتوافقة(

            

             توسيم/ختم العبوات  10

             معدات مكافحة الحرائق وتواريخ الفحص  11

             رموز الحرائق  12

             مراقبة المساحات الزراعية  13

             مواقع االنفجار المحتملة وملصقات السالمة عرض  14

             فحص معدات الرفع وترخيصها 15

             التمديدات الكهربائية  16
             نظم الحماية من البرق  17

األرضية الموصلة/المضادة للكهرباء الساكنة ومقياس االختبار  18
 11الخطرة الشخصي في المناطق 

            

             تمارين مكافحة الحرائق  19
             التدريبات على اإلخالء 20
              اإلبالغ عن الحوادث 21

             األماكن المخصصة للتدخين  22

             المناطق المخصصة للصناديق الفارغة  23

             العيوب المتبقية  24
             التوثيق  25
             منفصل  -تقرير إضافي   26
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 مالحظات:

وتآكل، فحص هيكل المبنى للكشف عن أي ضرر، فحص حالة  فحص السياج األمني واإلنارة األمنية للكشف عن أي ضرر  حالة اإلصالح  1
فحص المسارات الجانبية للطرق والسكك الحديدية   أعمال الطالء وجميع التركيبات والتجهيزات للكشف عن أي ضرر وتآكل.

هل األبواب صالحة   للكشف عن أي ضرر/حفر، أنقاض وغيرها، واألضرار الناجمة عن العواصف في صورة عامة.
 التأكد من تحديد مناطق معينة بشكل مناسب .  ؟للخدمة

فحص موقع االنفجار المحتمل والمنطقة المتاخمة له للتأكد من نظافته، ترتيبه وخلّوه من المواد القابلة لالحتراق من جراء   النظافة  2
التأكد من إزالة العلب   االحتراق.التأكد من إزالة مواد التغليف أو من تكديسها بشكل صحيح ومؤقت كي ال تشكل خطر   الرياح.

التأكد من عدم ترك السوائل والِخرق القابلة لالشتعال، وغيرها من النفايات الورقية،   الفارغة، األختام، وأسالك التأمين.
التأكد من عدم وجود تراكمات من غبار المتفجرات على اآلالت وأسطوانات الناقل وغيرها. التأكد   مكشوفة وعرضة للخطر.

 التأكد من وجود ممسحة األرجل ومن صالحيتها. وجود صناديق منفصلة للنفايات الحديدية وغير الحديدية. من

التأكد من خلو السقف، خصوصاً الطنف، من العفن   فحص جميع المباني من الداخل والخارج بحثاً عن البقع الرطبة. الرطوبة  3
التأكد من خلو األرضية من   خصوصاً بالقرب من أية تجهيزات كهربائية.البحث عن وجود آثار تآكل بالماء  والفطريات.

 التأكد من عدم وجود ضرر في نسيج المبنى قد يسّهل تسّرب الماء.  المياه/التكثيف.

مخازن  التأكد من أن الحزم موجودة بعيداً عن النوافذ وأن أشعة الشمس ال يؤثر على   هل معيار سالمة الزجاج مقبول؟ النوافذ  4
التأكد من تركيب القضبان الواقية ومن أنها صالحة لالستخدام وخالية من التآكل ومترسّخة في إطارات النوافذ   المتفجرات.

التأكد من خلو الزجاج من أية شقوق؛ أما إذا كان عكس ذلك، يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتغطيته بغية منع   بشكل صحيح.
 ه. دخول الرطوبة إليه حتى إصالح

مصارف المياه والمزاريب وما   5
 إلى ذلك 

التأكد من أن مصارف المياه والمزاريب في المبنى هي آمنة وسليمة وخالية من فتات الحشائش وأوراق الشجر، وغيرها، 
فحص مصارف الطرق وأغطيتها، إلخ، للتأكد من عدم   المتساقطة بفعل الرياح وأن المصارف نافذة وخالية من أية عوائق.

 وجود أي ضرر فيها.

فحص  التأكد من خلو المراوح من التآكل، ومن سالمة عملية فتحها وإغالقها. التأكد من ترك المراوح مفتوحة بصورة طبيعية. التدفئة/التهوية/التكييف  6
حرارية أو جهاز إغالق  التأكد من أنها تتضمن وصالت  المراوح لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى طالء واٍق، تشحيم أو تزييت.

التأكد من   التأكد من وجود مرطاب وميازين للحرارة الدنيا والعليا وإذا كانت تلك المعدات صالحة للخدمة. آلي صالحين للخدمة.
التأكد من   التأكد من تسجيل بيانات الرطوبة ودرجات الحرارة. أي وجود لمجمعات الُمعطيات ومن ترخيصها وصالحيتها.

 التأكد من وجود حواجز واقية إنحدارية للمشعات.  التدفئة والتكييف.حسن عمل نظم 

معرفة ما اذا كان هناك أية مناطق   التأكد من عدم وجود أية ثقوب، نتوءات خلدية أو دعامات. التأكد من فعاليتها. - الخارجية  حالة المتاريس   7
 تحتاج إلى تدعيم، إلى ملء للثقوب أو إلى تجديد للعشب. 

 التأكد من صالحيتها ومن وجودها على المسافات الصحيحة من الحزم والجدران.   –الداخلية 

األقفال وعالمات المفاتيح   8
 والدوران

معرفة ما إذا كانت تالفة، وإذا كان يجري استخدام المفاتيح األصلية أو يتم تبديلها   التأكد من صالحية كل مجموعات المفاتيح.
التأكد من أن األقفال الثابتة والمحمولة هي من النوع المسوح به، صالحة لالستعمال،   مجموعات من نسخ عنها.دورياً مع 

التأكد من وضع العالمات على كل   فحص االقفال وحالة تشحيمها. ومزودة بمشابك خالية من التآكل وتعمل بشكل صحيح.
 ح الفردية. مجموعات المفاتيح بشكل صحيح ومن إمكانية تمييز المفاتي

المتفجرات المخّزنة )ترخيص   9
حدود المتفجرات، المجموعات  

 المتوافقة(

 التأكد من فئات المخاطر، من صافي كمية المتفجرات، ومن اختالط المجموعات المتوافقة.

أن بطاقات سجل  التأكد من  التأكد من وجود وتطبيق التعليمات المناسبة واحتياطات السالمة لكل نوع من نظم تخزين الحزم.
التكديس والمنصات النقالة وحاويات وحدات الحمل تصف الصنف، تاريخ الصنع، رموز تعريف المجموعات والتشغيالت،  

 وكمية كل نوع من الذخيرة بشكل صحيح. 

لتأكد من  ا  التأكد من أن العبوات المقيدة، المحظورة/المسجلة في القائمة السوداء قد جرى التعريف عنها وعزلها بشكل صحيح.
أنه قد تم توسيم جميع الصناديق الغير مختومة بوضوح مع اإلشارة إلى الكمية المتبقية ونوعها ورقم التشغيلة )إذا كان التوسيم  

 مختلفاً عن األصلي(. 

 التأكد من أن العتاد المستردّ بعد عملية تخلص من المعدات المتفجرة قد تمت تعبئته وتخزينه بشكٍل منفصل.

التأكد من عدم وجود   مادي نسبي للصناديق المعبأة والغير معبأة للتأكد من عدم وجود أي رطوبة، تلف أو تآكل.إجراء فحص 
 عبوات فارغة. 

التأكد من أن أدوات ومعدات اإلسعافات األولية الصحيحة متوفرة حيث يحتمل وجود أغراض من مجموعة التوافق فئة "زاي" 
 ومصادر ضوء التريتيوم الغازي. 

التأكد من وجود الممرات   التأكد من أن العبوات الغير موضوعة على منصة نقالة هي مكدّسة على عوارض خشبية أو رفوف.
 والمساحات الفارغة المناسبة بعيداً عن مواقع االنفجار المحتمل ومن امتثالها للقوانين. 

مة لتشغيل اآلالت والجداول الزمنية للعمل داخل منشآت  التأكد من وجود القوائم المعتمدة لألدوات، باإلضافة إلى تعليمات السال
 المناولة. 

التأكد من أن حزم المتفجرات مختومة بشكل صحيح وتحمل العالمات التي تصف محتوياتها، هدف العرض، رمز تصنيف   توسيم/ختم العبوات  10
التأكد من أنه تم اعتماد   السلطة الوطنية. المخاطر، الرقم التسلسلي الخاص باألمم المتحدة وتوسيمات أخرى مطلوبة من قبل

 التأكد من وجود حشوات كافية تحت الصناديق.  التأكد من وضع وسم يدل إلى الحزم المجزأة. التغليف الصحيح.



 

 

معدات مكافحة الحرائق   11
 وتواريخ الفحص 

التأكد أوالً من أن   الحطام الناتج عن الرياح.التأكد من تعبئة مصادر مياه الطوارئ بالكامل على أن تكون نظيفة وخالية من  
أجهزة اإلسعافات األولية وإطفاء الحرائق، ذات الطاقة المناسبة للموقع، مثبتة بشكل صحيح في كل مبنى، ومن أنها صالحة  

التأكد من صالحية   التأكد من وضع عالمة واضحة على مناطق أجهزة مكافحة الحرائق ومن حسن طالئها. لالستخدام.
التحقق ما إذا   التأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن العواصف، عن تسرب للمياه وعن وصالت تالفة. الصناديق الواقية. 

التأكد من أن مضارب الحريق صالحة لالستخدام   كانت األجهزة قد خضعت مؤخراً للفحص الوظيفي ومن صالحية الشهادات. 
التأكد من حسن صيانة نظم اإلنذار واختبارها، ومن تسجيل نتائج   بقة للحرائق.التأكد من تجديد الخطة المس وأن عددها كافياً.

 االختبارات. 

التأكد من حسن عرض عالمات فئات الحرائق والعالمات األخرى، بشكل واضح ومقروء، على موقع االنفجار المحتمل وجميع   رموز الحرائق  12
 التأكد من أنها تصف بشكل صحيح الخطر المحتمل من األغراض المخّزنة. طرق الوصول على حٍد سواء، ومن صالحيتها.

التأكد من   التأكد من أنه تم إبالغ قسم الحرائق وفرقة إطفاء الحرائق المحلية عن مخاطر أي تبديل كبير يطرأ على المخزونات.
اطق التخزين ومن إدراكهم لمخاطر الحريق  أنه تم إبالغ قسم الحرائق وفرقة إطفاء الحرائق المحلية عن االستخدام الليلي لمن

 المرتبطة به. 

التأكد من وجود مساحات عقيمة من متر واحد حول كل مواقع االنفجار المحتملة )باستثناء تلك المغطاة باألتربة( وأنها خالية   مراقبة المساحات الزراعية 13
التأكد من أن المناطق العشبية مقصوصة بما فيه الكفاية،   الخلنج.من الحشائش، أوراق الشجر، الشجيرات، نبات الرتم ونبات 

 ومن إزالة كل فتات األعشاب.

عرض مواقع االنفجار   14
 المحتملة وملصقات السالمة

التأكد من الحصول على الموافقة على   التأكد من عرض ملصقات السالمة الخاصة بمواقع االنفجار المحتملة كما اإللزامية منها.
 جميع المحتويات ليتم تخزينها في مواقع االنفجار المحتملة وأن صافي كمية المتفجرات الحالي ال يتجاوز حدود المصرح به.

التأكد من وجود   التأكد من التوثيق الصحيح لجميع األدوات، المعدات وأواني التنظيف ومن حصولها على الموافقة المناسبة.
التأكد   التأكد من وجود شروط خاصة للترخيص ومن حسن اتّباع تلك اللشروط. رائق.وصوابية معلومات ملصقات حاالت الح

 من وجود ملصقات اإلسعافات األولية ومن صالحية معدات اإلسعافات األولية. 

فحص معدات الرفع   15
 وترخيصها 

تنفيذ عملية تدقيق وظيفي   تشحيمها قليالً.فحص كامل السالسل والكابالت للبحث عن أي تلف أو تآكل والتأكد من أنه قد تم 
التأكد من إجراء تفتيش   للتأكد من خلو مسالك الرافعات من أية عوائق، ومن حسن عمل معدات الرفع والتخفيض.

 ميكانيكي/كهربائي على الرافعة بحسب الوتيرة المقررة ومن تسجيل النتائج. 

التأكد من وصول   بيانات التمديدات الكهربائية المعيارية بواسطة لوحة الجدار المجاورة للمفتاح الرئيسي.التأكد من عرض   التمديدات الكهربائية 16
القيام بالفحص المادي على كل األضواء/اإلنارة باإلضافة إلى نظم كشف االختراقات، أجهزة   الطاقة على معدات اإلنارة.

وقنواتها، المفاتيح الكهربائية وصناديقها للتحقّق من عدم وجود أي تآكل،  اإلنذار عن الحرائق، الهواتف، خطوط إمدادات الطاقة 
 التأكد من صحة عمل كل أدوات اإلضاءة والهواتف. أو أية أضرار ناجمة عن العواصف، والتحقّق من أمان اإلعدادات، إلخ.

الجهة الخلفية من ورقة بيانات تفتيش التأكد من توثيق نتائج االختبارات الكهربائية ومن صالحيتها، ومن حسن تدوينها على 
التأكد من تسجيل األجهزة العاملة   التأكد من فحص أداة التيار المتبقي وقاطع دائرة التسرب األرضي. موقع االنفجار المحتمل.

لتأكد  ا  بالطاقة الكهربائية، األسالك وكابالت التأريض، ومن إجراء الفحص الدوري عليها ومن سهولة وسرعة التعرف إليها.
التأكد من   التأكد من حسن تخزينها في حال عدم استعمالها. من توسيم الكمون الكهربائي بشكل واضح على القوابس والمقابس.

 إجراء االختبارات الدورية لنظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية. 

أنظمة الحماية من البرق   17
(LPS) 

سالمة الترابط الكهربائي فوق وتحت صناديق المفاتيح الكهربائية، نحو  التأكد من  البحث عن أضرار ناجمة من الصواعق.
التأكد من التوصيل الصحيح لجميع الروابط   الوحدات الطرفية الهوائية واألرضية ونحو جميع األبواب عند فتحها وإغالقها.

اختبار نظام الحماية من البرق ومن توافر    التأكد من صالحية الداخلية للقواعد، الهياكل، النقاط األرضية والرافعات الكهربائية.
 وتسجيل نتائج االختبار. 

األرضية الموصلة/المضادة   18
للكهرباء الساكنة ومقياس  

االختبار الشخصي في المناطق  
 12الخطرة 

والفجوات الكبيرة  التأكد من خلو األرضيات من الشقوق  التأكد من فحص األرضيات كهربائياً )مقاومة( ومن تسجيل النتائج.
التأكد من صالحية أي مقياس اختبار   التأكد من وضع وتطبيق نظام للتنظيف. وعالمات االهتراء المفرطة والزيوت والشحوم.

 شخصي للمناطق الخطرة إن ُوجد، وفحصه وتسجيل النتائج. 

تمارين مكافحة الحرائق   19
 وتدريبات على اإلخالء 

 

شهريًا( على الجهة الخلفية من ورقة بيانات   3تمارين مكافحة الحرائق وتدريبات اإلخالء بانتظام )التأكد من تسجيل نتائج 
 التفتيش ومن حسن تطبيق توصيات ما بعد التدريب. 

 التأكد من وضع آليات لإلبالغ عن الحوادث ومن حسن معرفة األفراد لهذه اإلجراءات وتطبيقها.  اإلبالغ عن الحوادث 20

التأكد من أن األماكن المستخدمة للتدخين هي نفسها المخصصة لهذا األمر، ومن المحافظة على نظافة المنافض وعدم تراكم   المكان المحدد للتدخين 21
 أطراف السجائر فيها، وأن جميع مواد اإلشعال هي من النوع المعتمد. 

المناطق المخصصة للصناديق   22
 الفارغة

التأكد من الحزم الغير متراصة، أو المتراصة بشكل   الصناديق الفارغة أن تشكّل مناطق خطر من الحريق.يمكن لمراكز تجميع 
مفرط، ومن المناطق غير المرتبة الخاصة بالصناديق والتجهيزات، من الدهانات الغير موضبة والزيوت ومواد التشحيم، ومن  

التأكد من عدم تخزين فائض من الصناديق   مكافحة الحرائق.التأكد من وجود ما يكفي من معدات   العالمات والقماشات.
التأكد من   التأكد من إزالة أو طمس كل العالمات الخاصة باألمم المتحدة وعالمات رموز تصنيف المخاطر وغيرها. الخشبية.

رغة أو غيرها من  أن الصناديق المختومة والموثّقة على أنها خالية من المتفجرات هي مفصولة مادياً عن الصناديق الفا
 األغراض التي تنتظر توثيقها على أنها خالية من المتفجرات. 

 

 

التأكد من العيوب المتبقية لمعرفة ما إذا ازدادت سوءاً، إذا   تفتيش سجالت عيوب كل المناطق ومواقع االنفجار المحتملة. العيوب المتبقية  23
 إصالحها بشكل غير مقبول، أو إذا كانت ستبقى على حالها لفترة طويلة. أصبحت تشكّل خطرا على السالمة، إذا تم 

 

 مقياس االختبار الشخصي للمناطق الخطرة  12



 

 

التأكد من وضع إشارة بجانب البنود المدرجة على ورقة التفتيش والتي جرى التحقّق من صوابيتها، ومن وضع إشارة صليب   التوثيق  24
اإلبالغ عن كل العناصر المعيبة ومن تسجيلها في  التأكد من  أحمر بجانب البنود التي ما تزال حالتها معيبة أو غير مرضية.

التأكد من تسجيل جميع االختبارات الدورية باإلضافة إلى التدريبات   سجل العيوب على الجهة الخلفية من ورقة بيانات التفتيش.
 على إطفاء الحرائق أو إخالء على الجهة الخلفية من ورقة بيانات التفتيش. 
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 جيم  IATG 06.70نموذج  سجل موقع االنفجار المحتمل )سجل االختبارات الكهربائية( 

 التاريخ 
 الرافعات ومعدات الرفع  األرضيات الموصلة الحماية من البرق  التمديدات الكهربائية

 النتيجة النوع النتيجة النوع النتيجة قياسي  النتيجة قياسي 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  



 

 

 دال IATG 06.70نموذج  سجل موقع االنفجار المحتمل )سجل نتائج تدريبات مكافحة الحرائق واإلخالء( 

 التاريخ 

 اإلخالء الحرائق مكافحة 

وقت إخالء المبنى  
 والمنطقة

وقت تشغيل معدات  
 مكافحة الحرائق 

 المالحظات والتوصيات 
وقت إخالء المبنى  

 والمنطقة
 المالحظات والتوصيات  وقت انطالق اإلنذار 
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 المرفق دال  
 )معياري(  

  سجل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

 

 هاء IATG 06.70نموذج  سجل موقع االنفجار المحتمل )سجل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة(

وم 
لي
ا

 

  رقم الموقع:      الشهر/السنة:             

قراءة ميزان  
 الحرارة 

 المرطاب قراءة 

ية
هو

لت
ا

 

م: 
س

ال
 ل
ى

ول
أل
 ا
ف

رو
ح
ال

 

 قراءة المرطاب  قراءة ميزان الحرارة 

ية
هو

لت
ا

 

م: 
س

ال
 ل
ى

ول
أل
 ا
ف

رو
ح
ال

 

ة  
ج
در

ال
ى

صو
لق

ا
 

يا 
دن

 ال
جة

در
ال

 

ف
جا

 

ب 
ط
ر

ق  
ار

لف
ا

ة   
ج
در

ال
ى

صو
لق

ا
 

يا 
دن

 ال
جة

در
ال

 

ف
جا

 

ب 
ط
ر

ق  
ار

لف
ا

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               
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 هاء IATG 06.70نموذج  سجل موقع االنفجار المحتمل )سجل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة(

وم 
لي
ا

 

  رقم الموقع:      الشهر/السنة:             

قراءة ميزان  
 الحرارة 

 المرطاب قراءة 

ية
هو

لت
ا

 

م: 
س

ال
 ل
ى

ول
أل
 ا
ف

رو
ح
ال

 

 قراءة المرطاب  قراءة ميزان الحرارة 

ية
هو

لت
ا

 

م: 
س

ال
 ل
ى

ول
أل
 ا
ف

رو
ح
ال

 

ة  
ج
در

ال
ى

صو
لق

ا
 

يا 
دن

 ال
جة

در
ال

 

ف
جا

 

ب 
ط
ر

ق  
ار

لف
ا

ة   
ج
در

ال
ى

صو
لق

ا
 

يا 
دن

 ال
جة

در
ال

 

ف
جا

 

ب 
ط
ر

ق  
ار

لف
ا

 

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

               المعدّل 

 
 مالحظات: 

 
 إذا كانت فتحات التهوية مغلقة. Xإذا كان المبنى يتمتع بالتهوية وعالمة  Vفي العمود المعنَون "التهوية"، يجب وضع عالمة  .1

 
 )ال ينطبق( في كل عمود ال ينطبق على الحالة قيد الدرس.  N/Aيجب وضع إشارة  .2 

 
 يجب على الشخص المسؤول توقيع هذا النموذج باألحرف األولى من إلسمه أسبوعياً في العمود المعنَون "األحرف االولى". .3
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 المرفق هاء  
 )معياري(  

  المبادئ التوجيهية للتفتيش الخاصة بالسلطة الوطنية

 
E.1  كل األعمال المتبقية من تقرير التفتيش السابق. فحص 

 
E.2  الوطنية تتضمن: الصحة والسالمة وفق المعايير 

 ألف( أية بيانات تختص بالسياسة العامة؛  

 باء( التنظيم والمسؤوليات؛  

 جيم( المراجعة؛ 

 دال( التدريب والمؤهالت المناسبة؛  

 هاء( تقييم المواد الخطرة؛  

 ولين؛واو( مراقبة أعمال المقا 

  زاي( المناولة اليدوية؛ و 

 حاء( تقييم المخاطر.  

 
E.3   التوثيق 

 ألف( تراخيص المتفجرات؛  

 باء( إجراءات العمل؛ 

 جيم( المحافظة على الخرائط ونتائج الفحوصات عند االقتضاء؛ 

 خرائط األسلحة التوجيهية عند االقتضاء )للطائرات(؛ 

 االقتضاء؛( عند RADHAZهاء( خريطة خطر اإلشعاع ) 

 واو( خريطة الموقع؛ 

 زاي( سجل مواقع االنفجار المحتملة؛ 

  حاء( ملصقات السالمة؛ و 
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 طاء( المنشورات المتعلقة باآلالت، الذخيرة، التخزين، الخ. 

E.4  األمان 

 ألف( فحص نظام كشف االختراقات؛  

 باء( مراقبة الدخول؛  

 جيم( فحص نظام التحكم بالمفاتيح؛  

 واد المحظورة؛ و دال( تطبيق نظام الم 

 هاء( سالمة السياجات األمنية. 

 
E.5   التدابير االحتياطية لمنع الحرائق وخطة السالمة من الحرائق 

 (؛IFFAألف( صيانة معدات مكافحة الحرائق الفورية ) 

 باء( مراقبة المساحات الزراعية؛  

 جيم( كبح الحرائق؛ 

 دال( خطة السالمة من الحرائق وأولوياتها؛ 

 التدريبات على مكافحة الحرائق واإلخالء؛هاء(  

 واو( التواصل مع فرقة إطفاء الحرائق المحلية؛ 

 زاي( نظم اإلنذار من الحرائق ونظم إخماد الحرائق؛ و  

 حاء( عرض عالمات فئات الحرائق وعالمات الحرائق األخرى. 

 
E.6  االحتياطات الكهربائية اإلستاتيكية 

  هرباء اإلستاتيكية؛ألف( النظم الموصلة/المانعة للك 

 باء( نظام الترابط؛ 

 جيم( مقياس االختبار الشخصي للمناطق الخطرة؛  

  دال( قواطع دائرة التسرب األرضي؛ و 

 هاء( أدوات التيار المتبقي.  
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E.7   البنية التحتية 

 ألف( هياكل البناء؛ 

 باء( الزجاج؛ 

 المتاريس؛  

 دال( األجهزة الكهربائية؛  

 البرق؛هاء( نظام الحماية من  

 واو( التدفئة، اإلنارة والتكييف؛ و 

  زاي( أجهزة الرفع. 

 
E.8  التخطيط لحاالت الكوارث 

 ألف( التخطيط لحادث كبير في حالة انفجار أو حادث من نوع آخر؛  

  باء( تقديم اإلسعافات األولية؛ 

  جيم( اجراءات إخالء المؤسسة والمساكن المجاورة؛ 

  دال( الحماية من التلوث؛ و 

 ( إنشاء نظم القيادة والسيطرة. هاء 

 
E.9   تشغيل المنشآت 

 ألف( منع التسرب من الحزم، ووضع العالمات واإلشارات عليها؛ 

 باء( النظافة والترتيب بصورة عامة؛  

 جيم( شهادة الخلو من المتفجرات؛  

 دال( ظروف التخزين؛ 

 هاء( معالجة، مناولة وتخزين المتفجرات؛  

 لة الميكانيكية وغيرها من وسائل النقل؛واو( المركبات، أجهزة المناو 

 زاي( احتياطات السالمة وتوفير اإلسعافات األولية؛ 
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 حاء( التخلص من المتفجرات عن طريق الحرق في العراء، التفجير في العراء أو بواسطة المعالجة الصناعية؛  

 طاء( التخلص من المخزونات غير الصالحة لالستخدام؛ 

 العتاد المسترّد والتخلص منه بعد عملية التخلص من المعدات المتفجرة؛ و ياء( فصل وعزل  

 كاف( إدارة النفايات ومكافحة التلوث.  

 
E.10   مسؤوليات المؤسسات األخرى 

 
E.11  توفير اليد العاملة المتخصصة والماهرة  

 
E.12   تدريب األفراد وتحديد النواقص 
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 المرفق واو  
 )معياري(  

  مراجعة تفتيش مستودع المتفجراتقائمة 

 

  التاريخ:   الوحدة: 

  اسم المفتش:   منطقة تخزين الذخيرة: 

  توقيع المفتش:   رقم مستودع المتفجرات: 

 

F.1 مسافات األمان األساسية 

SER 13PES 14ES 
المسافة من موقع 
 االنفجار المحتمل )م(

مرجع المسافة اآلمنة 
 15من الكمية

IATG 02.20  
حدود تراخيص  
حدود المتفجرات  

 )كجم(

 مالحظات  وظيفة المسافة

 )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ج( )ب( )أ(

       ▪  

       ▪  

       ▪  

       ▪  

 

F.2 16مرجع سريع 

 

 موقع االنفجار المحتمل  13
 الموقع المكشوف  14
 والحاشية أدناه. A.2ظر الفقرة ان 15
 المسافات الكمية ومسافات العزل.،  IATG 02.20للمقارنة مع 16
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فئة 
 المخاطر 

OQD IQD 

المسافة من 
 المبنى المأهول

المسافة اآلمنة 
 للبناية الضعيفة

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =17)كثافة منخفضة  
0.5 IBD) 

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =18)كثافة متوسطة
0.66 IBD) 

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =19)كثافة عالية  
IBD) 

المسافة البينية  
 لمخازن الذخيرة 

المسافة بين مباني 
 المعالجة 

خطر   فئة 
HD 1.1 

1/322.2Q 1/344.4Q 
1/314.8Q 

0.5 D12 

1/314.8Q 

D11 

1/314.8Q 

D13 
 1/38.0Q مختلف 

HD 1.2       36% IBD 

خطر   فئة 
HD 1.3 

 م 60

خطر   فئة 
HD 1.4 

 أمتار  10< 

 

F.3  أنواع مستودعات المتفجرات 

 االرتفاع )م( العرض )م( الطول )م( 20نوع المبنى 
وحدات المساحة  
ضمن مستودعات  

 3 (21المتفجرات )م 

عدد مستودعات 
 المتفجرات 

 مالحظات 

  ▪      النوع ألف

  ▪      النوع باء

  ▪      النوع جيم 

    اإلجمالي 

 

 

 ساعة.  24مركبة /  1.000أقل من   17
 ساعة.  24مركبة /   5.000-1.000 18
 ساعة.  24مركبة /   5.000أكثر من  19
 ل على سبيل المثال.جرى تضمين النوع ألف في هذا الجدو يختلف نوع المبنى وفقاً للتصاميم الوطنية.20
 أنظمة أماكن التخزين. ، IATG 06.20التقدير وفقاً للوثيقة 21



 

 

9 

F.4 22قائمة مراجعة التفتيش العام  

 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   مسؤولية وطنية  بيانات تختص بالسياسة العامة  الصحة والسالمة أثناء العمل

   مسؤولية وطنية  التنظيم والمسؤوليات 

   مسؤولية وطنية  مراجعة الصحة والسالمة 

   مسؤولية وطنية  التدريب في الصحة والسالمة 

   مسؤولية وطنية  23تقييم لوائح الرقابة على المواد الخطرة على الصحة 

 تقييم المخاطر 

IATG 02.10 7، البند 

25,000 

IATG 06.10 2-7-6، البند 

  

   8و  7، البنود IATG 02.30 تراخيص المتفجرات  ترخيص حدود المتفجرات 

 مسافات األمان 

IATG 02.20 المرفقات ، 

25,000 

IATG 06.10 1-6، البند 

  

 المحافظة على المسافات 

IATG 02.40 4، البند 

25,000 

IATG 06.10 1-6، البند 

  

   IATG 02.40 خرائط األسلحة التوجيهية 

   1-1-5، البند IATG 06.70 سجالت / أوراق بيانات مواقع االنفجار المحتملة 

   ، المرفق جيم IATG 06.70 وضع اإلشارات والعالمات 

   ، المرفق دال IATG 01.10 المنشورات 

 األمن

 نظم كشف االختراقات

IATG 06.70 3-1-5، البند  

25,000 

IATG 09.10 4-6-8، البند 

  

 مراقبة الدخول 

IATG 06.10 2-5، البند  

25,000 

IATG 09.10 5-8، البند 

  

   1-5-8، البند IATG 09.10 التحكم بالمفاتيح 

   3-5، البند IATG 06.10 هل تم عزل األغراض المحظورة؟ 

   1-7-8، البند IATG 09.10 السياجات األمنية 

 التدابير االحتياطية لمنع الحرائق 
 صيانة معدات مكافحة الحرائق 

IATG 02.50 4-11و  3-11، البنود 

25,000 
  

 

 تفتيش منشآت المتفجرات. ،  IATG 06.70جرى تطويرها من محتويات المرفق هاء للوثيقة  ينبغي إنجازها مرة واحدة لكل منطقة تخزين للذخيرة.22
 مراقبة المواد الخطرة على الصحة. 23
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 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

IATG 06.10 2-7، البند 

 مراقبة المساحات الزراعية 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

   8، البند IATG 02.50 كبح الحرائق 

 خطة السالمة من الحرائق وأولوياتها 

IATG 02.50 1-6، البند 

25,000 

IATG 06.10 7، البند 

  

   9، البند IATG 02.50 التدريبات على مكافحة الحرائق واإلخالء 

   1-6، البند IATG 02.50 التواصل مع فرقة إطفاء الحرائق المحلية 

   7، البند IATG 02.50 اإلنذار من الحرائق نظم 

 
 

F.5  24قائمة مراجعة تفتيش مستودع المتفجرات 

 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   1-7-8، البند IATG 09.10 السياج األمني؟هل توجد فجوات في   حالة اإلصالح  –البنية التحتية 

   2-7-8، البند IATG 09.10 هل اإلنارة األمنية متضررة أو متآكلة؟

   8، البند IATG 05.20 هل تعّرض هيكل المبنى ألي ضرر؟ 

   ال ينطبق  ما هي حالة الطالء؟ 

   ال ينطبق  هل التركيبات متضررة أو متآكلة؟ 

   5-6و  4-6، البنود IATG 06.10 الطرق والسكك الحديدية ما هي حالة 

   1-6-8، البند IATG 09.10 هل األبواب صالحة للخدمة؟ 

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل من نوافذ متكسرة؟ 

   8، البند IATG 05.40 هل توجد حماية من البرق؟ 

   1-9، البند IATG 06.10 لالحتراق من جراء الرياح؟ هل من مواد قابلة   النظافة  –البنية التحتية 

   1-9، البند IATG 06.10 هل من علب فضفاضة أو تحتوي على قمامة؟ 

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم رفع الصناديق والمنصات النقالة الفارغة؟

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم رفع الِخرق والنفايات؟

 تراكمات من غبار المتفجرات والدوافع؟هل توجد 

IATG 05.40 4، البند 

25,000 

IATG 06.10 1-9، البند 

  

 

 مستودع متفجرات. ينبغي إنجازها لكل 24



 

 

11 

 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

هل توجد صناديق منفصلة للنفايات الحديدية وغير  
 الحديدية؟

 ال ينطبق 
  

 الرطوبة  –البنية التحتية 

 )أضرار هيكلية / تكثيف(

   ال ينطبق  هل توجد بقع رطبة خارجية؟ 

   ال ينطبق  رطبة داخلية؟ هل توجد بقع 

   ال ينطبق  هل السقف، خال من العفن والفطريات؟ 

   ال ينطبق  هل توجد آثار للتآكل بالماء؟

   1-9، البند IATG 06.10 هل األرضية جافة وخالية من التكثيف؟ 

هل من احتمال لوجود تسرب للماء من جراء أضرار  
 هيكلية؟

 ال ينطبق 
  

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل معيار سالمة الزجاج مقبول؟  النوافذ  –التحتية البنية 

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل توجد ألواح زجاج مشقوقة أو مكسورة؟ 

في حالة ألواح الزجاج المكسورة، هل جرت تغطيتها  
 إلى حين إصالحها؟

IATG 09.10 2-6-8، البند 
  

   ال ينطبق  مخازن المتفجرات؟ هل تصل أشعة الشمس إلى  

هل جرى تركيب القضبان الواقية وتأكد خلوها من  
 التآكل؟

IATG 09.10 2-6-8، البند 
  

   ال ينطبق  هل حالة حقن التقوية جيدة؟ 

مصارف المياه   –البنية التحتية 
 والمزاريب 

   ال ينطبق  هل هي أمنة وخالية من األضرار؟

الحشائش وأوراق الشجر  هل هي خالية من فتات 
 المتساقطة بفعل الرياح والقمامة وغيرها؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

التدفئة، التهوية  –البنية التحتية 
 والتكييف

   13-11، البند IATG 06.50 هل يمكن ترك المراوح مفتوحة بصورة طبيعية؟

   13-11، البند IATG 06.50 التآكل؟هل المراوح خالية من 

   13-11، البند IATG 06.50 هل يمكن فتح وإغالق المراوح بشكل صحيح؟

هل المراوح بحاجة إلى طالء واٍق، إلى تشحيم أو  
 تزييت؟ 

IATG 06.50 13-11، البند 
  

هل من وجود للوصالت الحرارية أو لجهاز اإلغالق  
 صالحة؟ اآللي؟

IATG 06.50 13-11، البند 
  

 صالحة؟ هل من وجود للمرطابات وميازين الحرارة؟

IATG 06.10 13-11، البند 

25,000 

IATG 06.70 1-1-5، البند 

  

   1-4-5، البند IATG 05.40 صالحة؟ هل من وجود لنظم التدفئة والتكييف؟

   1-4-5، البند IATG 05.40 هل توجد حواجز واقية إنحدارية للمشعات؟

   4، البند IATG 05.30 هل هي فعّالة؟ –الخارجية  المتاريس  -البنية التحتية 

   4، البند IATG 05.30 هل من وحود ألية عالمات انخساف؟

   4، البند IATG 05.30 هل هي فعّالة؟ –الداخلية 
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 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

تبديلها  هل المفاتيح صالحة لالستخدام؟ وهل يجري  المفاتيح  –األمان 
 دورياً؟

IATG 09.10 3-6-8، البند 
  

   3-6-8، البند IATG 09.10 هل حالة األقفال جيدة؟ 

   1-7، البند IATG 01.50 التأكد من اختالط المجموعات المتوافقة  محتوى المتفجرات  -السالمة 

هل يجري تطبيق نظام األمم المتحدة لتوسيم فئات  
 المخاطر؟

IATG 01.50 6، البند 
  

   أو ما يعادلها؟ 6، البند IATG 01.50 هل يجري تطبيق نظام وطني لتوسيم فئات المخاطر؟ 

هل يوضح نظام التوسيم رمز تصنيف المخاطر، فئة  
المخاطر، الرقم التسلسلي لألمم المتحدة، نوع الذخيرة،  

 رقم التشغيلة والكمية؟ 

IATG 06.40 7-4، البند 
  

تطبيق نظام تكديس مستودعات المتفجرات  هل يجري 
 )البطاقات(؟ 

IATG 03.10 16، البند 

25,000 

IATG 06.30 7، البند 

  

هل تشير بطافات تسجيل الحزم إلى فئة المخاطر، رقم  
 التشغيلة والكمية؟

IATG 03.10 6-14، البند 

25,000 

IATG 06.30 7، البند 

  

المقيدة/التالفة بوضوح وهل  هل جرى توسيم العبوات 
 جرى فصلها؟

IATG 06.10 2-6-11، البند  

25,000 

IATG 06.10 10-11، البند 

  

هل جرى توسيم الصناديق الغير مختومة بوضوح مع  
 اإلشارة إلى الكمية المتبقية؟ 

IATG 06.40 5-4، البند 

25,000 

IATG 06.40 6، البند 

 

  

محتويات الصناديق الغير  هل جرى التأكد من خلو  
 مختومة من عالمات الرطوبة، التلف والتآكل؟ 

IATG 06.40 6، البند 
  

هل تتوافر أدوات ومعدات اإلسعافات األولية حيث  
 تُخَزن أغراض من فئة "زاي"؟

IATG 06.10 5-9، البند 
  

هل توجد عبوات غير موضوعة على منصة نقالة  
خشبية أو رفوف أو ما  لكنها مكدّسة على عوارض 

 شابه؟ 

IATG 06.30 4-5، البند 
  

   2-5، البند IATG 06.30 هل توجد ممرات مناسبة بين الحزم؟

   1-11، البند IATG 02.50 هل توجد مصادر لمياه الطوارئ؟ مكافحة الحرائق )المعدات( -السالمة 

هل تمت تعبئة مصادر مياه الطوارئ بالكامل وهل 
 نظيفة وخالية من الحطام الناتج عن الرياح؟هي 

IATG 02.50 5-1-11، البند 
  

   2-1-11، البند IATG 02.50 هل توجد أجهزة لمكافحة الحرائق؟ 

هل أجهزة مكافحة الحرائق صالحة للخدمة وذات  
 ضغط مائي مناسب؟

IATG 02.50 2-1-11، البند 
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 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

موجودة ضمن  هل معدات مكافحة الحرائق الفورية 
 مستودعات الذخيرة )مطافئ ورمل وما إلى ذلك(؟ 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

هل يتم إجراء فحص وظيفي على معدات مكافحة  
 الحرائق الفورية وهل يتم تسجيل النتائج؟ 

IATG 02.50 3-11، البند  

25,000 

IATG 06.70 2-1-5، البند 

  

مكافحة الحرائق  هل من السهل الوصول إلى معدات 
 وهل جرى توسيمها بوضوح وطالئها جيداً؟ 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

هل مضارب الحريق صالحة لالستخدام وهل عددها 
 كاف؟ 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

   1-6، البند IATG 02.50 هل تم وضع خطة لمكافحة الحرائق؟ مكافحة الحرائق )التدّخل( -السالمة 

صيانة نظم اإلنذار واختبارها، وهل يتم  هل تتم 
 تسجيل نتائج االختبارات؟

IATG 06.70 2-1-5، البند 
  

هل هناك تدريبات دورية مع فرقة إطفاء الحرائق  
 المحلية؟

IATG 02.50 9، البند 
  

هل عالمات فئات الحرائق والعالمات األخرى  
معروضة بشكل جيد وهل من السهل قراءتها وهل هي  

 صالحة لالستخدام؟ 

IATG 02.50 2-11، البند 
  

هل تشير عالمات فئات الحرائق والعالمات األخرى  
 بشكل جيد إلى نوعية المخزونات؟

IATG 02.50 2-11، البند 
  

هل فرقة إطفاء الحرائق المحلية هي على علم بنوعية  
 وكمية المخزونات وبالمخاطر المرتبطة بها؟ 

IATG 02.50 1-6، البند 
  

هل تم إبالغ فرقة إطفاء الحرائق المحلية عن أي  
 تبديل كبير طرأ على المخزونات أو على نوعيتها؟

IATG 02.50 1-6، البند 
  

هل تجري تدريبات منتظمة على مكافحة الحرائق  
 وهل يتم تسجيل نتائجها؟ 

IATG 02.50 9، البند 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

هل   تشكّل الصناديق الفارعة خطراً محتمالً للحرائق.
هل هي خالية  هي موضوعة في مكان مخصص لها؟

من الدهان، الزيوت والشحوم والنفايات الصلبة  
 والخشبية؟ 

IATG 02.50 

25,000 

IATG 06.10 1-9، البند 
  

هل جرت إزالة جميع اإلشارات من الصناديق  
 الفارعة؟

IATG 06.40 10-4، البند 
  

مكافحة الحرائق )المساحات   -السالمة 
هل توجد مساحات عقيمة من متر واحد حول كل   الزراعية(

 مواقع االنفجار المحتملة؟ 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

هل تلك المساحات خالية من الحشائش، أوراق  
 الرتم ونبات الخلنج؟الشجر، الشجيرات، نبات  

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 
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 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

هل المناطق العشبية داخل وخارج المخازن هي  
مقصوصة بما فيه الكفاية، وهل تمت إزالة كل فتات  

 األعشاب؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

األعشاب خالل أشهر الربيع  ما هي وتيرة قص  
 والصيف؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

 هل توجد داخل منطقة المخازن أشجار للتمويه؟ 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

   3-8، البند IATG 02.30 المتفجرات؟هل تم عرض جميع تراخيص حدود  العمليات )التوثيق( -السالمة 

هل توضح تراخيص حدود المتفجرات نوعية  
 المخزونات؟

IATG 02.20 المرفقات ، 

25,000 

IATG 02.30 1-7، البند 

  

هل جميع أواني وأدوات ومعدات التنظيف المسموح  
 بها هي مدرجة بشكل صحيح، وموافق عليها؟

IATG 06.10 1-5-9، البند 
  

يوجد إشعار يختص بالتهريب على مدخل منطقة  هل 
 المتفجرات؟

IATG 06.10 1-3-5، البند 
  

هل يحمل إشارات   هل من مكان محدد للتدخين؟
 واضحة بذلك وهل تتوافر بداخله منافض للسجائر؟

IATG 06.10 2-3-5، البند 
  

هل توجد ملصقات وتعليمات واضحة لإلجراءات في  
 حالة الحرائق؟ 

IATG 02.50 2-11، البند 
  

   8، البند IATG 11.10 هل توجد آليات محددة لإلبالغ عن الحوادث؟ 

 المعدات )معدات الرفع( -السالمة 

 هل توجد رافعات ميكانيكية؟ 

IATG 05.50 4، البند 

25,000 

IATG 06.30 8، البند 

  

إن ُوجدت، هل حالة السالسل والكابالت جيدة وهل  
 تشحيمها؟ يجري 

IATG 05.50 5، البند 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

 هل توجد رافعات كهريائية؟ 

IATG 05.50 4، البند 

25,000 

IATG 06.30 8، البند 

  

إن ُوجدت، هل حالة السالسل والكابالت جيدة وهل  
 يجري تشحيمها؟ 

IATG 05.50 5، البند 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

   4، البند IATG 05.40 متوافقة مع معيار الفئة جيم؟ إن ُوجدت، هل هي 

هل جرى تفتيش ميكانيكي/كهربائي على الرافعات  
وهل تم تسجيل   خالل األشهر اإلثني عشر الماضية؟

 النتائج؟ 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

مثالً( بالقرب  هل تم وضع معيار السالمة )الفئة جيم،   المعدات )التمديدات الكهربائية( -السالمة 
 من المفتاح الرئيسي؟ 

IATG 05.40 4، البند 
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 نوع التفتيش المحّدد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 مالحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   11-2-6، البند IATG 05.40 هل المفتاح الرئيسي صالح للخدمة؟

ينبغي فحص كل األضواء، الهواتف، المفاتيح  
الكهربائية وصناديقها للتحقّق من عدم وجود أي تآكل  

وأية أضرار ناجمة عن العواصف، باإلضافة إلى  
 التأكد من أمان اإلعدادات إلخ. 

IATG 05.40 10-2-6، البند 

  

   10-2-6، البند IATG 05.40 التأكد من صحة عمل كل أدوات اإلضاءة والهواتف. 

هل تجري اختبارات دورية ورسمية للمعدات  
هل  وهل يجري تسجيل نتائجها رسمياً؟ الكهربائية؟

خالل سجل  من السهل التعّرف على كل مكّون من 
 االختبارات؟ 

IATG 05.40 2-6، البند 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 
  

وهل  هل توجد نظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية؟
 تخضع لالختبار؟

IATG 05.40 10-2-6، البند 
  

هل تعمل   هل توجد قواطع دائرة التسرب األرضي؟
 بانتظام وهل تخضع لالختبار؟

IATG 05.40 9-2-6، البند 
  

   8، البند IATG 05.40 هل توجد موصالت للحماية من البرق؟  المعدات )الحماية من البرق( -السالمة 

هل تأكد الترابط الكهربائي لموصالت الحماية من  
)فوق وتحت صناديق المفاتيح الكهربائية، نحو   البرق؟

 الوحدات الطرفية الهوائية واألرضية(

IATG 05.40 6-2-6، البند 
  

   6-2-6، البند IATG 05.40 هل توجد أية آثار أضرار من الصواعق؟

هل هناك توصيل صحيح لجميع الروابط الداخلية  
للقواعد، الوحدات الطرفية، الهياكل، النقاط األرضية  

 والرافعات الكهربائية؟

IATG 05.40 6-2-6، البند 
  

البرق وهل تم تسجيل  هل تم اختبار نظم الحماية من 
 نتائج االختبار؟

IATG 05.40 2-6، البند  

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

المعدات )األرضيات الموصلة /   -السالمة 
هل تم فحص األرضيات كهربائياً )مقاومة( وهل تم   المانعة للكهرباء االستاتيكية(

 تسجيل النتائج؟ 

IATG 05.40 8-2-6و  7-2-6، البنود 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

هل تأكد خلو األرضيات من الشقوق والفجوات الكبيرة  
 وعالمات االهتراء المفرطة والزيوت والشحوم؟

IATG 05.40 8-2-6و  7-2-6، البنود 

 
  

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم وضع نظام للتنظيف وهل يجري تطبيقه؟
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 التعديل سجل 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

تُدَمج   ومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تُطَرح إصدارات جديدة.  كما 
        ت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديال 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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