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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، 
 األمريكية.، الواليات المتحدة NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد اإللكتروني:                  

 

 

 

 

 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  مخاطرتُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف االنفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. اإلطال

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   األجهزة المتفجرة المرتجلة.

األمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكًا منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم االنتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئمة

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

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشرا

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

 التنمية.

مجلًدا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

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

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

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

يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السالح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم االحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

منع، قدر اإلمكان، الحوادث التي يتعرض لها األشخاص أو  يجب تنظيم نقل البضائع الخطرة )التي تتضمن الذخيرة والمتفجرات( من أجل  
  الممتلكات والضرر الذي يلحق بالبيئة، ووسيلة النقل المستخدمة أو بالبضائع األخرى.

للذخيرة والمتفجرات بص الدولية  الحركة  تتم عرقلة  النقل،  من  المختلفة  األنواع  دولة والمطبقة على  كل  في  المتبعة  المختلفة  النظم  ورة ومع 
ونظرا ألنه يمكن أن تخضع الذخيرة والمتفجرات ألنواع أخرى من القيود )أي   خطيرة، إن لم تكن مستحيلة وغير آمنة، بدون االتفاقيات الدولية.

 متطلبات التخزين اآلمن وعوامل حماية البيئة(، تكون االتفاقيات المتوافقة لنقلها اآلمن داخل وبين الدول جوهرية.    

أثناء النقل وأحوال    3ضمان التوافق بين النظم التشريعية المختلفة، قامت األمم المتحدة بتطوير آلية لتوافق معايير التصنيف الخطر ومن أجل  
 ا. ويتم قبول ذلك من خالل االتفاقيات الدولية األخرى التي تتعلق بنقل الذخيرة والمتفجرات برا أو عبر السكة الحديد أو جوا أو بحر النقل األمن.

  التغييرات على العبوة األصلية تبطل تصنيف الخطر وتتطلب إعادة التقييم.

  

 

 ن التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة لألمم المتحدة. نظام ومدونات قواني 01:50أنظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
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 نقل الذخيرة 

 النطاق  1

 تقدم المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة االتفاقيات الدولية القائمة والمستندات للنقل اآلمن للذخيرة التقليدية.

 المراجع المعيارية  2

ال   ارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.ترد قائمة بالمراجع المعي
وتستعمل الطبعة األخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع   تستعمل إال الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

وي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفيدة يحت
  حول السالمة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شمولي
 ، المصطلحات والتعريفات والمختصرات.01.40الواردة في الوثيقة المبدأ التوجيهي 

لذخيرة، يتم استخدام الكلمات "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن األحكام وفقاً في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ا
 الستخدامها في معايير األيزو.

a)  تدل "يجب" على شرط: وتستخدم لإلشارة إلى المتطلبات التي يجب اتّباعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي ال يجوز االنحراف
  عنها.

b) :إلى أن واحدا من بين عدة احتماالت موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  وتستخدم لإلشارة  تشير "يجب" إلى توصية
اآلخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "ال ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.   لى اإلذن:تدل "يجوز" ع 

d) :وتستخدم للتعبير عن اإلمكانية والقدرة، سواًء كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 نظرة عامة  4

األمم   نظام  داخل  الخطرة  البضائع  نقل  قضية  عن  المسئولية  بأوروبا  تقع  الخاصة  المتحدة  لألمم  االقتصادية  اللجنة  عاتق  على  المتحدة 
(UNECE)4 التي تتضمن مهمة انتدابها وضع المبادئ والمقاييس والمعاهدات من أجل تسهيل التعاون الدولي للنقل داخل وخارج المنطقة ،

    األوروبية.

( مسئولة عن النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية UNECEوتكون اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا )
  (GHS   .)5  وهذا هو النظام المفرد المتوائم على الصعيد العالمي لطرح تصنيف المواد الكيميائية والملصقات ووثائق بيانات السالمة أثناء

حة بصورة أكثر تفصيال في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ  النقل؛ وهذا يتضمن المتفجرات العسكرية والمدنية، المشرو
 نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة لألمم المتحدة.    01.50التوجيهي 

 

 6النظم النموذجية التابعة لألمم المتحدة  4.1

يشار إليها بتوصيات األمم المتحدة وأحيانا باسم "الكتاب البرتقالي"( بمعرفة لجنة    تم وضع توصيات األمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة )التي
نظم  خبراء األمم المتحدة االقتصادية والمجلس االجتماعي لنقل البضائع الخطرة في ضوء التقدم التقني، والمواد، والمواد األولية وضروريات  

 

4. http://www.unece.org/trans/danger/what.html  
  .2016األمم المتحدة. جنيف. ST/SG/AC.10/30/Rev.6 .النظام المنسّق عالمياً الخاص باألمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. 5
 . http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.htmlمستخرج من 6

http://www.unece.org/trans/danger/what.html
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و هي موّجهة إلى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية  شخاص، والممتلكات والبيئة.النقل الحديث واألهم من كل هذا مطلب ضمان سالمة األ
  بتنظيم نقل البضائع الخطرة، بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات.

 )التي يشار إليها باسم النظم النموذجية لألمم المتحدة(.  7توصيات األمم المتحدة مقدمة في شكل توصيات األمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة
 أنها  وهي تهدف إلى تقديم المخطط األساسي لألحكام التي تسمح بالتطوير الموحد للنظم الوطنية والدولية التي تحكم الطرق المختلفة للنقل؛ إال

الحكومات والمنظمات داخل   للوفاء بها.تبقى مرنة بصورة تكفي الستيعاب أي متطلبات خاصة التي قد تكون هناك حاجة   ومن المتوقع أن 
ية  الحكومات والمنظمات الدولية األخرى، عند تنقيحها أو تطويرها للنظم المسئولة عنها، ستلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في النظم النموذج

  لألمم المتحدة، وهي بذلك تسهم في التوافق على الصعيد العالمي في هذا المجال.

جب إتباع هيكل ونسق ومحتوى النظم النموذجية لألمم المتحدة ألقصى مدى ممكن من أجل استحداث منهجا أكثر قبوال لدى المستخدم، من  وي
وعلى الرغم من أنها توصية فقط ، فقد تمت صياغة النظم النموذجية لألمم المتحدة   أجل تسهيل عمل الجهات التنفيذية وتقليل العبء اإلداري.

زامي )أي أن كلمة "يجب الدالة على شرط" تستخدم على مدار النص بدال من الكملة "ينبغي الدال على توصية"( من أجل تسهيل  بمعنى إل
 االستعمال المباشر للنظم النموذجية لألمم المتحدة كأساس لنظم النقل الوطنية والدولية.

 بنية كما هي موضحة في المرفق ج. والنظم النموذجية لألمم المتحدة المتعلقة بالذخيرة والمتفجرات م

ل  والنظم النموذجية لألمم المتحدة هي مستند تكميلي للنظام العالمي المنسق وتحتوي على تفاصيل الرموز والتصنيفات الخطرة المطلوبة للنق
  01.50بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي  ونظام تصنيف المواد الخطرة هذا مفسر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   األمن للذخيرة والمتفجرات.

خيرة  نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة لألمم المتحدة، وهي مرجع معياري للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ 
 هذه. 

متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية وبناء عليه يجب تصنيف ووضع الملصقات والعالمات على الذخيرة والمتفجرات أثناء النقل طبقا ل
   نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة لألمم المتحدة. 01.50بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي 

 8كما يجب نقل الذخيرة والمتفجرات طبقا لمتطلبات توصيات األمم المتحدة للنظم النموذجي لنقل البضائع الخطرة. 

تلبية معايير تصنيف المخاطر لألمم المتحدة، وبالتالي ضمان، قدر اإلمكان، أن الذخيرة والمتفجرات آمنة للنقل، يجب تعبئة عناصر    من أجل
 بمجرد الخروج من حزمة الخدمة الكاملة الخاصة بهم، لم يعد رمز تصنيف المخاطر لألمم المتحدة موجوًدا. في حزمة الخدمة الكاملة. 1الفئة 

يص رموز تصنيف الخطر بعد سلسلة من االختبارات الصارمة ؛ ال تنطبق رموز تصنيف الخطر إال على هذا العنصر المحدد المعبأ  يتم تخص
 في تكوين التعبئة الذي تم اختباره فيه. 

 

 نقل الذخيرة برا  5

برا، إال أنها مصممة على أن تكون شاملة لطريقة على الرغم من أن النظم النموذجية لألمم المتحدة تقدم اإلطار الرئيسي للنقل اآلمن للمتفجرات  
ومن ثم قامت اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا بإعداد االتفاقية األوروبية الخاصة   النقل وأن ال تكن محددة على النقل البري.

وتتبع  المصممة خصيصا من أجل تغطية نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( بًرا.  9بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بًرا، 
  10االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا عن كثب تصميم وهيكل ولغة ومتطلبات النظم النموذجية لألمم المتحدة. 

والمادة الرئيسية بها هي المادة الثانية، التي تنص على أنه بغض النظر عن بعض البضائع الخطرة بصورة  واالتفاقية نفسها قصيرة وبسيطة.
م  مفرطة، إال أنه يجوز نقل البضائع الخطرة األخرى )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( على المستوى الدولي بالمركبات البرية حسب االلتزا

 بما يلي:

a) ألف( الشروط المنصوص عليها  ( في االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة براADR  بالمرفق ألف لنقل الذخيرة )
 والمتفجرات، والسيما فيما يختص بتعبئة ووضع الملصقات؛ و 

b) ( الشروط المنصوص عليها في االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا )باءADR،والسيما فيما   ( بالمرفق باء
  يختص بإنشاء، ومعدات وتشغيل المركبة البرية التي تنقل الذخيرة والمتفجرات.

 

نيويورك وجنيف، األمم المتحدة،    ST/SG/AC.10/1/Rev.19توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي، )اإلصدار التاسع عشر المعدل(،   7
 /https://shop.un.org)يُشار إليها بعبارة اللوائح التنظيمية النموذجية الخاصة باألمم المتحدة(.  .2015

 . 8إلى  5رة طبقا للبنود دام النظم النموذجية لألمم المتحدة كأساس لمتطلبات معينة لطريقة النقل، المشمولة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيتم استخ8

 . 2017يناير/كانون ثاني   1(، نيويورك وجنيف.2و 1)المجلدان   ECE/TRANS/257االتفاقية األوروبية بخصوص النقل الدولي للبضائع الخطرة برا،  9
( والمدونة البحرية  6ة الحديد )أنظر البند  تتوافق أيضا االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا مع هيكل القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السك  10

 (. 8الدولية للبضائع الخطرة )أنظر البند 
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 وبناء عليه يجب نقل الذخيرة والمتفجرات برا طبقا لمتطلبات االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا.

 نقل الذخيرة عبر السكة الحديد  6

تنظم النقل اآلمن للبضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( عبر السكة الحديد هي اتفاقية النقل الدولي عبر السكة  االتفاقية الدولية التي  
 11الحديد. 

 التي يتمثل هدفها   1213( بمعرفة المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديدCOTIFوتنفذ اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد )
ونظم القوانين هذه قائمة  الرئيسي في وضع نظم القوانين الموحدة التي تنطبق على نقل الركاب والبضائع في النقل الدولي عبر السكة الحديد. 

 وقوانين  14CIVلعقود وتعرف باسم القواعد الموحدة للجنة بين الوزارات للمدن 
15CIM عقود النقل الدولي للبضائع عبر السكة الحديدCIM  ،

 وهي عقود فعالة للنقل عبر الحدود الدولية. 

لحق  وقامت أيضا المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديد بسن القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السكة الحديد، )الم
 من المرفق ب من اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد(.  1

 الذخيرة والمتفجرات عبر السكة الحديد طبقا لمتطلبات القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السكة الحديد. وبناء عليه يجب نقل 

 نقل الذخيرة جوا  7

يتم نقل البضائع الخطرة، التي  (، عن طريق الجو بشكل منتظم وروتيني.1يتم نقل البضائع الخطرة ، والتي تشمل الذخيرة والمتفجرات )الفئة 
الطائرة وال من هم على متنها في موضع  تتضمن ا أنها ال تضع ال  لذخيرة والمتفجرات، بصورة منتظمة وروتينية جوا، ومن أجل ضمان 

ويتضمن   أن تقدمها للتشريع الوطني بها.   1617المخاطرة، هناك مقاييس دولية قائمة، التي يجب على كل دولة، طبقا ألحكام معاهدة شيكاغو،
 الحكومية على نقل البضائع الخطرة جوا ويعطي توافقا على الصعيد العالمي لمقاييس السالمة.هذا النظام المراقبة 

وهو بصفة عامة ينص على المبادئ الرئيسية، ولكن يتطلب أحد   من اتفاقية شيكاغو للنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا.  18ويتناول الملحق  
 )التي يشار إليها باسم "التعليمات التقنية"(.18ات التقنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا  المعايير أن يتم نقل البضائع الخطيرة طبقا للتعليم

 تكون الدولة مطالبة بإجراءات المعاينة والتنفيذ لضمان أن البضائع الخطرة يتم نقلها وفقا للمتطلبات. 8وبموجب ما ورد من أحكام في الملحق 

المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الحركة اآلمنة للبضائع الخطرة جوا. وتتضمن مجموعة شاملة جًدا  التعليمات الفنية المعمول بها لدى  
  وتعرف القائمة هذه البضائع بأنها: من المتطلبات؛ من بين أمور أخرى أنها توفر لتصنيف البضائع الخطرة ولديها قائمة بها.

a) ألف( ممنوعة تحت أي ظروف؛  

b) كل من طائرات الركاب والبضائع في الظروف العادية بل يمكن نقلها في الظروف االستثنائية تبعا لالستثناء   باء( ممنوعة على متن
  المقدم من الدول المعنية؛

c)  جيم( ممنوعة على متن طائرات الركاب، بل ويسمح بها على متن طائرات الشحن في الظروف العادية؛ و 

d) ب والبضائع في الظروف العادية.دال( مسموح بها على متن كل من طائرات الركا  

أي  وتتطلب "التعليمات التقنية" أن تتم تعبئة جميع البضائع الخطرة، وبصفة عامة تحديد الكمية لكل عبوة حسب درجة الخطورة ونوع الطائرة )
  وبصفة عامة ليس هناك أي قيد على عدد العبوات لكل طائرة. طائرة ركاب أو بضائع( المقرر استعمالها.

 

 2010ديسمبر/كانون أول  اإلصدار األول . (.COTIFبر السكة الحديد )اتفاقية النقل الدولي ع 11
12www.otif.org  

 (.  2017مايو/أيار  1( )كما في تاريخ  OTIFدولة أعضاء في المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديد )  1350

 القواعد الموحدة بخصوص عقد نقل الركاب واألمتعة عبر السكة الحديد.  14
 القواعد الموحدة بخصوص عقد نقل البضائع عبر السكة الحديد.  15
 . 2011يوليو/تموز  (.ICAO) المنظمة الدولية للطيران المدني )الطبعة الرابعة(.  النقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق   16

 توقيع على اتفاقية شيكاغو.   191هناك في الوقت الحالي 17
ياء أخرى على تصنيف البضائع وتقوم المنظمة الدولية للطيران المدني بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص كذلك من بين أش  18

 (.  9284)مستند  بها.الخطرة وتحتوي على قائمة 
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متعين  ص "التعليمات التقنية" على نوع العبوة والطرق المقرر استعمالها، بما في ذلك المواصفات التفصيلية للتعبئة ونظام االختبار الصارم الوتن
 وهناك متطلبات لوضع العالمات والملصقات للعبوات والمستندات الخاصة باإلرساليات. عليهم استكماله بنجاح قبل إمكانية استعمالها.

اسبة  "التعليمات التقنية" هناك مطلب مفاده أن كل عبوة من البضائع الخطرة يتم معاينتها بمعرفة المشغل قبل النقل للتأكد من أنها بحالة منوفي 
 وتخضع العبوات لما يلي:  وتبدو ملتزمة بجميع المتطلبات ذات العالقة.

a)  ألف( قيود التحميل؛ 

b) متوافقة؛ و باء( فصل تلك التي تحتوي على بضائع خطرة غير  

c) .جيم( تقييد الطرق على منع الحركة في الرحلة  

 ويجب أن يكون مشغلو الطائرات على علم بالبضائع الخطرة المحملة على متن طائرتهم؛ وفي حالة حادث طائرة ما تتطلب "التعليمات التقنية"
ومع هذا، على حسب الظروف  ى متن الطائرة وأين وقع ذلك.ضرورة قيامهم بأسرع وقت ممكن بإبالغ الدولة التي وقع فيها الحادث بما كان عل 

  ومكان الحادث يجوز أن ال تكن هذه المعلومات متوفرة على الفور.

وفي  وكذلك تتطلب "التعليمات التقنية" أن يقوم المشغلون برفع تقرير إلى الجهة المعنية عن الحوادث والوقائع التي تتضمن البضائع الخطرة. 
 على الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لبحث هذه األحداث. المقابل يجب 

وتتضمن "التعليمات التقنية" متطلبات التدريب، التي يجب تطبيقها على كل فرد معني بتخصيص ومناولة ونقل البضائع الخطرة، والبضائع 
وهناك مسئوليات  ين والحفاظ على سجالت التدريب.وهذا يتضمن الحاجة إلى تدريب إنعاشي على فترات زمنية كل عام العادية وأمتعة الركاب.

والمشغلين. الشحن  لشركات  الخطرة   محددة  البضائع  إرساليات  بإعداد  يقومون  الذين  الموظفين  أن  اإلرساليات ضمان  شحن  شركات  فعلى 
أن مؤسسة أخرى لديها موظفين مدربين يتم االستعانة بها. ائرات ضمان أن موظفيهم كما يجب على مشغلي الط يحصلون على تدريب أو 

 ويجب أن تخضع برامج التدريب لموافقة دولة المشغل.  والموظفين التابعين لوكالء مناولة البضائع يكون قد تم تدريبهم.

 وبناء عليه، يجب نقل الذخيرة والمتفجرات جوا طبقا لما يلي:

a)   منظمة الطيران المدني الدولي   )الطبعة الرابعة(. رة جوا.من اتفاقية الطيران المدني الدولي، النقل اآلمن للبضائع الخط  18الملحق
(IACO.)  ؛ و 2011يوليو 

b) .(. 9284)مستند  التعليمات التقنية المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الحركة اآلمنة للبضائع الخطرة جوا 

وتقدم نظم  "التعليمات التقنية" المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.قام اتحاد النقل الجوي الدولي بإعداد نسخة "كتيب ميداني" عن 
الخطرة   المستخدم وسهلة  19البضائع  لدى  مقبولة  بطريقة  الخطرة جوا  البضائع  متطلبات شحن  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  لدى  بها  المعمول 

اعد شركات الشحن في ضمان أن إرسالياتهم تكون مطابقة وسيتم قبولها بسرعة  كما أنها تتضمن معلومات إضافية التي يمكنها أن تس التفسير.
وفي النهاية، تكون خطوط الطيران األعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي أكثر صرامة في متطلباتهم من   وبسهولة من قبل خطوط الطيران.

، حيث تحدد نظم البضائع الخطرة بصورة أكثر دقة كيفية إعداد شحنة ما ومن  التعليمات التقنية المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
لذلك، يجب أيًضا  ثم يجب الرجوع إلى نظم البضائع الخطرة قبيل نقل الذخيرة على متن خط طيران عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي.

 في اتحاد النقل الجوي الدولي.  استشارة المدير العام قبل نقل الذخيرة على إحدى شركات الطيران األعضاء

 نقل الذخيرة بحرا  8

 21 20يندرج نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( بحرا تحت مظلة االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )سوالس(.
 ار )سوالس( نقل البضائع الخطرة. ويتناول الفصل السابع، الجزء ألف من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البح 19 18

وهو يتضمن أحكاما لتصنيف، وتعبئة، ووضع عالمات، ووضع  كما يتناول الفصل السابع، الجزء ألف نقل البضائع الخطرة في شكل معبأ.
 لمستوى الوطني.والدول األعضاء في هذه االتفاقية مطالبة بإصدار تعليمات على ا ملصقات، والتوثيق بالمستندات ورص البضائع الخطرة.

ويتم    24التي قامت المنظمة البحرية الدولية بتطويرها،    2223ويقدم الفصل السابع االستعمال اإللزامي للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة 
 باستمرار تحديثها بحيث تتوافق مع البضائع الخطرة الجديدة واستكمال أو تنقيح األحكام القائمة.

 

  . .2017( )الطبعة الثامنة والخمسين(.IATA( المعمول بها لدى اتحاد النقل الجوي الدولي )  DGRنظم البضائع الخطرة ) 19

 (. 1980مايو   25)دخلت في حيز التنفيذ في   .1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )سوالس(، المنظمة البحرية الدولية، 20

 دولة عضًوا وثالثة أعضاء منتسبين في اتفاقية سوالس. 172ويوجد حاليًا  21
  .2016(.IMOة البحرية الدولية )المنظم (.38-16)التعديل  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. 22
 (. 4/1تقوم المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة على أساس محتويات توصيات األمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة )أنظر البند  23
24www.imo.org  
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 الذخيرة والمتفجرات بحرا طبقا لما يلي:ويجب نقل 

a)  ألف( الجزء ألف من الفصل السابع من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )سوالس(؛ و 

b)  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرةIMDG.   (.16–38)التعديل  ( المنظمة البحرية الدوليةIMO .) 2016. 

 (1)المستوى ات متعددة الوسائط، وأماكن التخزين اآلمنة والمالذ اآلمن محاور لوجستية الذخيرة، والتغيير  9

الكمية ومسافات الفصل(، ال تتطلب الذخيرة   02.20باستثناء سفن شحن الذخيرة، التي لها دائًما مسافات كمية مرتبطة )انظر المبدأ التوجيهي  
ومع ذلك، عندما تتوقف الذخيرة أثناء النقل ألكثر من توقف  ء الحركة.(، أثناQDفي النقل عموًما تطبيق مسافات كمية سالمة المتفجرات )

التعرض  مؤقت، أو يتم تحميلها أو تفريغها من أو بين وسائل النقل )المناولة( ، يجب أن يتم تطبيق الكمية/المسافة المناسبتين على جميع حاالت 
المخاطر. إدارة  مبادئ  تطبيق  يجب  أو  مراك المحيطة  األمثلة  متعدد تشمل  التغيير  مثل الموانئ والمطارات وقطبان حديدية ومناطق  النقل  ز 

  الوسائط )على سبيل المثال من السكك الحديدية إلى الشاحنة أو من سفينة إلى شاحنة أو من شاحنة إلى سكة حديد أو سفينة( ومناطق احتجاز 
 مؤقت اآلمن واآلمن بنقل الذخيرة في طريقها إلى وجهتها النهائية. آمنة لنقل الذخيرة والمالذات اآلمنة التي هي أماكن توقف لالحتفاظ ال

ألقسام مخاطر الذخيرة    05.10يجب اعتبار كل من هذه المواقع كمنشأة أو موقع متفجرات ويجب أن تفي بمتطلبات تحديد موقع المبدأ التوجيهي  
، يجب تطبيق مبادئ وعمليات إدارة المخاطر المفصلة  02.20التوجيهي عندما يتعذر تلبية متطلبات الكمية/المسافة للمبدأ  والكميات الموجودة.
التوجيهي   المبدأ  المتفجرات   02.10في  المخاطر وحاالت سالمة  المناسبة وتحليل  المخاطر  تقييمات  المخاطر وإجراء  إدارة  لمبادئ  مقدمة 

 ف المتأثرة بأي مخاطر متبقية. يجب إبالغ جميع األطرا والحصول على قرارات المخاطر من صناع القرار المناسب.

 من الناحية المثالية، سيتم التخطيط لتحركات الذخيرة في وقت مبكر، مع وجود جميع الوثائق المطلوبة )مثل خطة موقع سالمة المتفجرات أو
 قرار المخاطر( قبل وصول شحنة الذخيرة. 

تخزين الذخيرة موجود باستخدام الحواجز لتقليل الكميات/المسافات   من الممكن إنشاء منطقة ميناء )منطقة عبور( بالقرب من أو داخل منطقة
يمكن استخدام السمات األرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن األشكال األكثر شيوعاً هي التالل األرضية  الحواجز(.  05.30)المبدأ التوجيهي  

ويمكن تدمير الحاجز الوقائي بالكامل في أحد االنفجارات، لكن يجب   االصطناعية وحوائط اإلسمنت المسلح والبناء أو مزيج من هذه األنواع.
وإذا وفر الحاجز الوقائي   أن يتم تصميمه بحيث يقوم باإليقاف أو اإلبطاء الكافي للشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة قبل انهياره أو تفرقه.

 فية. الحماية لألفراد، سيحتاج تصميمه إلى ضمان أنه ال يمثل مخاطر إضا

يجب أن يكون الدخول خاضعًا لرقابة صارمة، كما يجب وضع   يجب أن يكون أمن منطقة المرفأ على نفس مستوى منطقة تخزين الذخيرة.
 تدابير مضادة للتهريب، ويجب أن تكون جميع احتياطات الحريق ومعدات مكافحة الحرائق وإجراءات الطوارئ في موضعها الصحيح.

 نشاء الحاجز الوقائي من مواد محددة بصورة مالئمة لحد أدنى من الثخانة الفعالة. من أجل الفعالية، يجب إ

 (1)المستوى األمن أثناء النقل  10

 متطلبات األمن العام )الحركة اللوجستية( 10.1

السد. ومحكمة  مقفلة  حاويات  في  فقط  الذخيرة  نقل  األوروبي   يجب  المقياس  لمتطلبات  مطابقا  الحاويات  هذه  أقفال  تكون  أن  ويجب 
EN12320:2001 25المتطلبات وطرق االختبار. –، بناء المعدات، واألقفال وتجهيزات األقفال 

مؤشرات حول    وإذا كانت هناك ويجب فحص الشحنات عند االستالم وحيثما يكون ذلك ممكنا أثناء النقل، لضمان أن األختام تكون محكمة.
 السرقة، أو العبث أو الضرر بها، فيجب أن يتم على الفور فحص للمخزون لتحديد عما إذا كانت هناك خسارة قد وقعت.

 كما يجب تأمين علب أو صناديق الذخيرة وكذلك إحكام سدها قبل رفعها إلى الحاويات.

 النقل البري .10.1.1

   و ال تحمل عالمات عليها، )أحيانا حتى المركبات المدرعة(، أو النقل المدني.يجوز إتمام النقل البري بواسطة مركبات عسكرية تحمل أ

 

 اري المفعول على أمن الحاوية. على الرغم من أن المعيار يهدف إلى تأمين البناية، إال أن قسم أنواع األقفال يكون بالتساوي س25
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مراقبة وإذا كانت هناك حاجة لالستعانة بمقاولين مدنيين لتحريك الذخيرة برا، عندئذ يجب أن يتم مقدما اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتفويض وأمن و
أن تكون مجهزة بتدابير وقاية معينة، )مثال نظم اإلنذار على المركبات أو أجهزة تتبع   ويجب والتفتيش على كل من الحركات والمقاولين أنفسهم.

  مسار الكترونية في العلب(، خاضعة للمراقبة من قبل الشرطة أو للحراسة من القوات العسكرية أو قوات األمن، على حسب نوع وكمية الذخيرة 
   التي يتم نقلها وتقدير المخاطرة المعنية بها.

ويجب أن يتم بصورة منتظمة   فة عامة يجب تخطيط مسارات النقل مقدما مع ضرورة معاملة المعلومات المتعلقة بهذه المسارات كمحجوبة.وبص
 26تغيير ومراجعة اإلجراءات الخاصة بالنقل المنتظم بين نفس الموقعين.

 
 حركات المركبة. ومبدأ األمن العام مفاده ضرورة نقل الذخيرة واألسلحة بصورة منفصلة خالل 

 

 النقل عبر السكة الحديد .10.1.2

كما يجب استعمال الحواجز على عربات  مفتوحة الطرف بنظام الباب إلى الباب خالل الشحنات عبر السكة الحديد.  27يجب وضع الحاويات 
   السكة الحديد لحماية الحاويات مفتوحة الجانب والتحكم في فتحها.

 النقل الجوي .10.1.3

وهناك أفراد أو مؤسسات، مثل شركات الشحن أو وكاالت الشحن الجوي، التي تتحمل   النقل الجوي بواسطة وكالء النقل.يمكن إتمام عملية  
أو تنظيم نقل الذخيرة من نقطة اإلرسال إلى وجهتها النهائية. لها استعمال طائرات الشحن   المسئولية األساسية عن تسهيل أو إدارة  ويجوز 

ويجب أن يحصل هؤالء الوكالء على تفويض بالتحليق الفوقي الالزم للدول التي   منتظم مع أطقم طيران مستأجرة.  المستأجرة أو العاملة بعقد 
 ويجب وضع مخططات الرحلة والمسار التفصيلية في عقد ومراقبتها لضمان االلتزام واألمن لها. ستنقل من عليها البضائع.

وحيثما يكون ذلك ممكنا، يجب وضع الحاويات المحتوية على   باب خالل الشحنات الجوية.يجب وضع الحاويات مفتوحة الطرف بنظام باب إلى  
   بنود غير حساسة على أي جانب من حاويات الذخيرة مفتوحة الجانب لحمايتها وللتحكم في فتحها أثناء الترانزيت.

هة المطلوبة من أجل تقليل احتمال تفريغ حاوية )حاويات(  وال يجب شحن الذخيرة على متن الطائرة التي ال تقدم رحلة مباشرة إلى مطار الوج
 ويجوز فقط لوقفات إعادة التزود بالوقود.  الذخيرة في المسار بطريق الخطأ أو بتصميم إجرامي.

 ير المجموعة.وال يجب شحن الذخيرة باستعمال خطوط الطيران التي تم ذكر اسمها في لجنة عقوبات سابقة تابعة لألمم المتحدة التي تراقب تقار

 النقل البحري .10.1.4

كما يجب وضع الحاويات المحتوية على بنود غير حساسة  يجب وضع الحاويات مفتوحة الطرف بنظام باب إلى باب خالل الشحنات البحرية.
   على أي جانب من حاويات الذخيرة مفتوحة الجانب لحمايتها وللتحكم في فتحها أثناء الترانزيت.

رسل الذخيرة االتصال على ربان الباخرة لالتفاق معه على الموقع )المواقع( األكثر مناسبة لحاويات الذخيرة في وقبيل الرحلة يجب على م
 مخطط رص الباخرة. 

(  وال يجب شحن الذخيرة على متن البواخر التي ال تقدم رحلة مباشرة إلى مطار الوجهة المطلوبة من أجل تقليل احتمال تفريغ حاوية )حاويات
 ي المسار بطريق الخطأ أو بتصميم إجرامي.الذخيرة ف

 وال يجب شحن الذخيرة باستعمال البواخر التي تم ذكر اسمها في لجنة عقوبات سابقة تابعة لألمم المتحدة التي تراقب تقارير المجموعة.

 التوثيق  10.2

يذ بروتوكوالت التسليم / التسلم التي تتطلب  كما يجب أيضا تنف يجب أن تكون كل حركة نقل للذخيرة مصحوبة بمستندات الشحن / أوراق الشحن.
 التواقيع عند االستالم. 

 

دولية بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهية  يجوز وضع استراتيجيات للحركة السرية للذخيرة ، ولكن يندرج التوجيه لهذه االستراتيجيات خارج نطاق عمل المبادئ التوجيهية التقنية ال26
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

 مفتوحة الجانب التي لها أبواب أو ألواح واقية بطولها. كما هو مقابل للحاويات 27



IATG 08.10:2021 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
11 

 إجراءات الطوارئ 10.3

وفي حالة الحادث، يجب  ويجوز فقط في الظروف االستثنائية نقلها معا. يجب دائما نقل الذخيرة واألسلحة ذات العالقة في مركبات منفصلة.
  توافر مخططات طوارئ قياسية التي تتضمن:

a) ة بخصوص نظام مراقبة وسالمة المرور؛ألف( المشور  

b)  باء( تعليمات لإلسعافات األولية الفورية؛ و 

c)  جيم( إجراءات اإلفادة بخصوص االتصال على الجهات المعنية، )بما في ذلك كيفية الحصول على إمكانية الوصول إلى المتخصصين
 والوقاية من الحريق(. ( واألطقم الطبية EODفي الذخيرة، ودعم التصرف في الذخائر المتفجرة )
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 الملحق أ  
 المراجع  
 )المعياريّة( 

تُستعمل أي من وال   تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خالل اإلشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
إال أن أطراف االتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديالت الالحقة أو التنقيحات.

عة األخيرة من الوثيقة في حالة المراجع غير المؤّرخة، تنطبق الطب تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجالت   المعياريّة ذات الصلة .

 التطبيع األوروبي:

d)  المنظمة الدولية للطيران   )الطبعة الرابعة(. النقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق
 ;http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx. 2011يوليو/حزيران  (.ICAOالمدني )

e) ( برا الخطرة  للبضائع  الدولي  النقل  (،  2والمجلدان    1)المجلدان    ADR)، ECE/TRANS/257االتفاقية األوروبية بخصوص 
وجنيف.  ثاني    1 نيويورك   .2017يناير/كانون 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html ; 

f)  المقياس األوروبيEN12320:2001 المتطلبات وطرق االختبار؛ –، بناء األجهزة والبرامج، واألقفال وتجهيزات األقفال 

g)   نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة لألمم المتحدة.  01.50التوجيهي  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ 
 ؛2015 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح.

h) ( وتقوم المنظمة الدولية للطيران المدنيICAO بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص )
 منظمة الطيران المدني الدولي. (.9284)مستند  لى تصنيف البضائع الخطرة وتحتوي على قائمة بها.كذلك من بين أشياء أخرى ع

;pxinstructions.as-https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical 

i)   نقل البضائع الخطرة.  –  7االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )سوالس(، الفصل ( المنظمة البحرية الدوليةIMO.) 1974  
 (؛ 1980مايو/أيار  25)دخلت في حيز التنفيذ في 

j)   الخطرة للبضائع  الدولية  البحرية  الدولية.   (.38-16)التعديل   .IMDGالمدونة  البحرية  .  2016المنظمة 
http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx؛ 

k) ( أنظمة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديديةRID.)اتفاقية  (، )الملحق ج من االتفاقية الدولية لنقل البضائع عبر السكة الحديد
الحديدية. بالسكك  الدولي  ثاني    1 النقل  -http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D .2017يناير/كانون 

Dangerous-Goods/RID_2017_E.pdf ؛ و 

l)  ،)المعدل عشر  التاسع  )اإلصدار  النموذجي،  النظام  الخطرة:  البضائع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  األمم  توصيات 
ST/SG/AC.10/1/Rev.19  ،المتحدة األمم  وجنيف،  نيويورك  النموذجية(.   .2015،  المتحدة  األمم  الئحة  باسم  إليها  )يشار 

https://shop.un.org /. 

 28( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

على   كما يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها
بالم الخاص  العنكبوتية:  الموقع  الشبكة  للذخائر على  التقنية  الدولية  التوجيهية  www.un.org/disarmament/ammunition/  .بادئ 

ليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب األعمال والهيئات والمنظمات األخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الد 
   برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  28

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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  الملحق ب
  المراجع

 )المعياريّة( 

حتويات هذا  تتضّمن الوثائق المعياريّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a) 2008منظمة األمن والتعاون في أوروبا.  .6/08القرار رقم  . 3ت األفضل للذخيرة التقليدية، الفصل كتيب الممارسا. 
http://www.osce.org/fsc/33371 ؛ و 

b) ( الئحة البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدوليDGR .)2017( )اإلصدار الثامن والخمسون. 
http://www.iata.org/publications/store/Pages/dgr-print-manuals.aspx 

 

 29( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

قراءتها كما يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل آلخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخائر، ويمكن  
الخ الموقع  العنكبوتية:على  الشبكة  على  الذخائر  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  بالمبادئ  والهيئات  اص  األعمال  أرباب  الوطنية،  السلطات 

 والمنظمات أخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  29
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 الملحق ج 
 )المعياري( 

30هيكل النظم النموذجية التابعة لألمم 
 

 

 العنوان الفصل العنوان الجزء

 األحكام العامة  1-1 األحكام العامة والتعريفات والتدريب واألمن  1

 تعريفات ووحدات القياس 1-2

 التدريب  1-3

 أحكام األمن  1-4

 مقدمة  2.0 التصنيف  2

 المتفجرات   – 1الفئة  2-1

 عامة 1-3 البضائع الخطرة، األحكام الخاصة واالستثناءات قائمة  3

 (DGLقائمة البضائع الخطرة ) 3-2

 األحكام الخاصة المطبقة على بنود أو مواد معينة  3-3

 البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة  3-4

 البضائع الخطرة المعبأة بكميات استثنائية  3.5

 (IBCاستعمال العبوات، بما في ذلك الحاويات السائبة الوسيطة ) 1-4 والخزان أحكام التعبئة  4

 1أحكام تعبئة خاصة للبضائع من الفئة  5.1.4

 األحكام العامة  1.5 إجراءات اإلرسالية  5

 وضع العالمات والملصقات 2.5

 وضع اإلعالنات والعالمات على وحدات النقل 3.5

 التوثيق  4.5

 متطلبات إنشاء واختبار العبوات  1.6 متطلبات إنشاء واختبار العبوات  6

 األحكام الخاصة بعمليات النقل  7.1 األحكام الخاصة بعمليات النقل  7

 األحكام النموذجية  2.7

 31قائمة بأسماء الشحن العامة وأسماء الشحن المناسبة غير المحددة  –الملحق أ  أ

 بالمصطلحات مسرد  –المرفق باء  ب

 
 هيكل النظم النموذجية التابعة لألمم المتحدة  :1جدول ج.

 

  

 

 فقط تلك النظم التي تتعلق بالذخيرة والمتفجرات هي المشمولة في هذا الملخص اإلنشائي.  30
ظام ومدونات  ن 01.50ج من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي تم استخراج قائمة بالذخيرة والمتفجرات من هذا المستند وهي مشمولة في الملحق  31

  .قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة لألمم المتحدة
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 الملحق د: نقل الذخيرة برا  

 مقدمة_ .1

ال تنتهي سالمة وأمن الذخيرة عند بوابة منطقة تخزين الذخيرة. يجب أن  ال تنتهي سالمة وأمن الذخيرة عند بوابة منطقة تخزين الذخيرة.

دراية بجميع متطلبات نقل الذخيرة لضمان وصول الحمولة إلى المكان المقصود والمستخدم المقصود بطريقة يكون أخصائي الذخيرة على 

ولكن طالما أن إجراءات    -حوادث المرور، والتأخير، والهجمات/الحرائق    -ستكون هناك مواقف ال يمكن تجنبها   بأمان وأمان قدر اإلمكان.

التي يتعين اتخاذها ويتم تدريب الموظفين والسائقين المرافقين على هذه اإلجراءات، تقل فرص  التشغيل الموحدة للنقل تغطي اإلجراءات  

  وقوع كارثة.

 

يجب أن يكون اختصاصي الذخيرة قادًرا على تقديم المشورة بشأن جميع مسائل سالمة وأمن النقل وإخبار عمال النقل بكيفية ضمان رحلة  

  ناجحة أثناء حركات الذخيرة.

 

 أنظمة  .2

  يخبرنا بشكل أساسي بمكان العثور على إرشادات نقل أكثر تفصيالً. تتناول هذه الوحدة، نقل الذخيرة، بإيجاز نقل الذخيرة عن طريق البر.

  

 توفر توصيات األمم المتحدة بشأن اللوائح النموذجية لنقل البضائع الخطرة )المعروفة بالعامية باسم التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة

و اللوائح النموذجية لألمم المتحدة( اإلطار األساسي للنقل اآلمن للمتفجرات عن طريق البر ، ولكنها مصممة لتكون عامة لجميع وسائط  أ

ومع  أنها تغطي المخاطر المرتبطة بجميع البضائع الخطرة، بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات. النقل وهي ال يقتصر على النقل البري.

  تطرقون إلى الجوانب العملية.ذلك، فهم ال ي

 

( بإعداد االتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع  UNECEومن ثم قامت اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا )

تتبع االتفاقية و (، المصممة خصيصا من أجل تغطية نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( برا.ADRالخطرة بًرا )

 ( عن كثب تصميم وهيكل ولغة ومتطلبات النظم النموذجية لألمم المتحدة. ADRاألوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا )

ذخيرة  على الرغم من أنه منشور لالستخدام األوروبي، إال أنه غالبًا ما يستخدم في جميع أنحاء العالم كدليل "ألفضل الممارسات" لحركة ال

  على الطرق.

 

قد يكون للدول لوائح   هذا الملحق عبارة عن سلسلة من المقتطفات المفيدة من التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة وردود الفعل البديلة.

فضل طريقة إلدارة  النقل الخاصة بها ، ولكن بالطريقة نفسها التي توفر بها المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لهم دلياًل أل

لدولية الذخيرة ، تقدم هذه المذكرة إرشادات حول سالمة الذخيرة وأمنها أثناء النقل البري. كما هو الحال مع أي المبادئ التوجيهية التقنية ا

واردة هنا، فيجب عليهم بشأن الذخيرة، إذا كانت اللوائح الخاصة بالدولة تجعل الذخيرة والسكان أكثر أمانًا وأكثر أمانًا من اإلرشادات ال

  اتباع لوائحهم. إذا لم يكن األمر كذلك، فيمكنهم التكيف مع التوجيه واعتماده هنا.

 

 سالمة المتفجرات  .3

 

 يمكن افتراض أن الذخيرة والمتفجرات آمنة عندما يتم استيفاء جميع ما يلي: 

 

فرعية أو المكون وقبوله باعتباره آمنًا ومناسبًا للخدمة وفقًا تم اختبار التركيب الكيميائي لكل صنف متفجر في الذخيرة أو الذخيرة ال

 لإلجراءات الحالية. 

 

  تم تصنيفها للتخزين والنقل من قبل السلطة المختصة.

 

ستندرج بعض العناصر ضمن فئة النقل اآلمن )للتخلص الالحق(، ولكن ليس   لم يتجاوز الوقت المنقضي منذ التصنيع عمر الخدمة.

 بالضرورة أن تكون آمنة لالستخدام في تصميمها. 

 

 تم تركيب جميع أجهزة السالمة القابلة لإلزالة بشكل صحيح. 

 

 يتم ضبط أجهزة األمان غير القابلة لإلزالة على أوضاع آمنة أو غير ذلك من المواضع غير الحية، بما يتناسب مع حالة استعدادها. 

 

مشوهة أو مجمعة بشكل غير صحيح ، ومن المعروف أنها لم تتعرض لحادث/ حادث أو    يمكن رؤيتها غير معطوبة أو متآكلة أو

 تعرضت للحرارة المفرطة أو االحتكاك أو الصدمة غير الطبيعية. 
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 ال تخضع "لقيود االستخدام". 

 أو عندما تكون حالتها غير معروفة.تعتبر الذخيرة والمتفجرات غير آمنة عندما ال تستوفي شروط نُهج األمن والسالمة في البيئات الميدانية،  
 يجب أن يستمر اعتبارهم غير آمنين حتى يحين الوقت الذي يؤكد فيه الشخص المختص سالمتهم. 

 من التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة. 3.2عادة، يجوز فقط قبول المواد والمواد المتفجرة المدرجة في قائمة البضائع الخطرة في الفصل 
تم تضمين اإلدخاالت   السلطات المختصة بالحق في الموافقة على نقل المواد والمواد المتفجرة ألغراض خاصة بشروط خاصة.  ومع ذلك، تحتفظ

هذه لالستخدام في حالة عدم  في قائمة "المواد، المتفجرات، غير المحددة بخالف ذلك" و "المواد، المتفجرات، غير المحددة بطريقة أخرى".
 (. 2.1)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة: الفصل  ى ممكنة.وجود طريقة تشغيل أخر

 الغرض من تصنيف المتفجرات  .4

 

يصبح التصنيف غير قابل للتطبيق عندما تتم إزالة   يستخدم هذا التصنيف أيًضا للتخزين. التصنيف هو مطلب قانوني لنقل المتفجرات.

(،  HDالتخزين والنقل على تخصيص المتفجرات في أقسام المخاطر المختلفة )تعتمد السالمة في   المادة المتفجرة من عبوتها المصرح بها.

 1.1( )على سبيل المثال،  HCC(، مما يؤدي إلى رمز تصنيف المخاطر )CG( ومجموعات التوافق )SsDوأقسام التخزين الفرعية )

 تتعامل لوائح التصنيف مع أمور مثل: د( .

 

 معايير الحزم وتمييزها. 

 

 أساس الحساسية والتوافق. الفصل على 

 

 نوع الخطر المتفجر المتوقع إذا كانت العناصر متورطة في حريق أو انفجار )مثل احتمال حدوث انفجار شامل(. 

 

 تعتمد حدود الكمية القصوى على تأثيرات حريق أو انفجار عرضي. 

 

 احتماالت مكافحة حريق تدخل فيه العناصر. 

 

 ( 5.4: الفصل  2ئع الخطرة المجلد التوثيق )التوصيات بشأن نقل البضا .5

 

يجب على المرسل الذي يعرض البضائع الخطرة )أي الذخيرة والمتفجرات( للنقل أن يزود الناقل بـ مستند نقل البضائع الخطرة، إما في  

لمرسل تقديم نسخة  ال يزال يتعين على ا شكل ورقي عن طريق معالجة البيانات اإللكترونية أو تقنية معلومات البيانات اإللكترونية.

)التوصيات بشأن نقل  يجب توقيع النسخة المقدمة للناقل، أيًا كانت الطريقة المستخدمة، وإكمالها من قبل المرسل. ورقية لشركة النقل.

 ( 5.4.1.2و فقرة  5.4.1.1: فقرة 2البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.2: فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  يجب أن يحتوي مستند نقل البضائع الخطرة على المعلومات التالية:

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2اسم وعنوان المرسل؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2اسم وعنوان المرسل إليه؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2تاريخ إعداد الوثيقة باإلضافة إلى تاريخ تسليمها للناقل؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  

 

 ( 5.4.1.4: فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   المعلومات التالية عن كل مادة أو سلعة خطرة للنقل:

 ؛UNS 0014(، على سبيل المثال. UNSالرقم التسلسلي لألمم المتحدة )

: فقرة 1اسم الشحن الصحيح، بما في ذلك االسم التقني بين قوسين عند االقتضاء ؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  
 ( 3.1.2.8وفقرة  3.1.2

 رمز تصنيف المخاطر لكل نوع من أنواع الذخيرة؛ 

 لمواد المشعة في بعض مواقع األسلحة(. أي فئة مخاطر ثانوية للمخاطر الفرعية )مثل ا
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د. : فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   صافي كمية المتفجرات لكل عنصر منفصل بواسطة نظام الترقيم الموحَّ

5.4.1.5.1 ) 

 

 جراءات التي يجب أن يتخذها الناقل.باإلضافة إلى ذلك، سيتم توفير مستند من قبل المرسل إلى الناقل، باللغة المناسبة ، فيما يتعلق باإل

 ( 5.4.1.5.7.2 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  ينبغي أن يشمل ذلك، كحّد أدنى:

 

 أي متطلبات تكميلية للتحميل والتستيف والنقل والمناولة والتفريغ؛ 

 القيود المفروضة على تعليمات النقل والمسار؛

 حنة. ترتيبات الطوارئ المناسبة للش

يجب أن يقدم المرسل شهادة أو إعالنًا يفيد بأن الشحنة مقبولة للنقل وأن الذخيرة معبأة وموسومة ومميزة ومصنفة، وفي حالة مناسبة 

 يجب أن يكون نص هذه الشهادة:  للنقل وفقًا للوائح المعمول بها.

اسم الشحن الصحيح، ومصنفة ومعبأة وتمييزها    أقر بموجبه أن محتويات هذه الشحنة موصوفة بشكل كامل ودقيق أعاله من خالل
 ووسمها، وهي من جميع النواحي في حالة مناسبة للنقل وفقًا للوائح الحكومية الدولية والوطنية المعمول بها.

 ( 5.4.1.6.1 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   يجب توقيع هذه الشهادة وتأريخها من قبل المرسل.

 

)التوصيات بشأن   ظ الناقل بجميع المستندات بعيًدا عن الحمولة الخطرة بحيث تكون متاحة في حالة وقوع حادث أو طارئ.يجب أن يحتف

 ( 5.4.3: فقرة 2نقل البضائع الخطرة المجلد  

 

 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  أشهر على األقل. 3يجب على المرسل االحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لمدة  

5.4.4.1 ) 

 

 السيطرة على حركات الذخيرة والمتفجرات .6

 

)االتفاق   لضمان سالمة مخزون الذخيرة والمتفجرات واألفراد العاملين، يجب إجراء جميع تحركات الذخيرة والمتفجرات وفقًا للقواعد.

 ( 7.5.11البرية   المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق

 

 يتم نقل الذخيرة والمتفجرات وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ومواصفاتها.

 

الزائدة وفقًا لهذه العالمات. بالنقل الدولي للبضائع   عندما تكون أسهم التوجيه مطلوبة، يجب توجيه العبوات واألغلفة  )االتفاق المتعلق 

 ( 7.5.1.5الخطرة بالطرق البرية 

 

دابير لضمان أمن الذخيرة والمتفجرات )على سبيل المثال القماش المشمع، مؤمن إلى السيارة باستخدام أحزمة من األلياف، يجب اتخاذ ت

 ( 7.5.7.1)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  وإزالة المواد القابلة لالشتعال من السيارة، وما إلى ذلك(. 

 

يجب أن يظل شخص ما دائًما مع السيارة التي تحمل الذخيرة والمتفجرات عندما يكون في منطقة   رة والمتفجرات.يجب ضمان أمن الذخي

 ( 8.4.1 2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  غير آمنة.

 

)االتفاق المتعلق بالنقل   وحصرها بشكل صحيح وتأمينها للمركبة.السالمة أمر بالغ األهمية. تأكد من تحميل المركبات وفقًا لجميع القواعد 

 ( 7.5.11الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

على وحدة نقل واحدة، يجب معاملة الحمولة ككل كما لو كانت تنتمي إلى   1عندما يتم تحميل مواد وأصناف من أقسام مختلفة من الفئة  

ال يتم احتساب الكتلة الصافية لمتفجرات مجموعة متوافقة 'ق'   ( .1.4 ،1.6 ،1.3 ،1.2 ،1.5 ،1.1القسم األكثر خطورة )بالترتيب  

 ( 7.5.5.2.2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  ضمن حدود الكميات المنقولة.

 

، يجب معاملة الحمولة بأكملها  1.2د في وحدة نقل واحدة مع تلك الموجودة في فئة خطر  1.5عندما يتم نقل المواد المصنفة على أنها  

 ( 7.5.5.2.2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  .1.1للنقل على أنها فئة خطر 
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وهي مختلفة عن تلك الخاصة بالتخزين )انظر جدول أدناه، )التوصيات بشأن   المجموعة المتوافقة للنقل البري.يجب االلتزام بقواعد خلط  

المجلد   الخطرة  البضائع  البرية    7.1.3.1.2 :2نقل  بالطرق  الخطرة  للبضائع  الدولي  بالنقل  المتعلق  فقرة   2المجلد    2019واالتفاق 

7.5.2.2.)  

 

ن المتوافقتين د و هـ جنبًا إلى جنب مع وسائل البدء الخاصة بهم، بشرط أن تحتوي على ميزتين وقائيتين  قد يتم تعبئة مواد المجموعتي

فعالتين على األقل عندما ترى السلطة المختصة في بلد المنشأ أن التشغيل العرضي لوسائل البدء ال تسبب في انفجار مادة في ظروف  

:  1م إلى المجموعتين المتوافقتين د أو هـ. )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  يجب تخصيص هذه المواد والحز .النقل العادية

  ( 1المالحظة  2.1.2.1.1فقرة 

 

يتم تعبئة مواد المجموعتين المتوافقتين د و هـ جنبًا إلى جنب مع وسائل البدء الخاصة بهم، والتي ال تحتوي على ميزتين وقائيتين   قد 

 لطة المختصة في بلد المنشأ أن التشغيل العرضي لوسائل البدء ال تسبب في انفجار مادة في ظروف النقل العادية.فعالتين عندما ترى الس

المجلد   الخطرة  البضائع  نقل  بشأن  )التوصيات  هـ.  أو  د  متوافقة  إلى مجموعات  العبوات  هذه  تخصيص  الفقرة  1يجب   :2.1.2.1.1  

 ( 2المالحظة 

 

جرات عن طريق البر، يجب أن تكون في قافلة، سواء كانت مع مركبات أخرى تحمل ذخيرة أو مع مركبات عندما يتم نقل الذخيرة والمتف

  2019)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   متًرا بين كل وحدة نقل.  50يجب مراعاة مسافة ال تقل عن   مرافقة.

 (( 5) 1ق 8.5فقرة  2المجلد  

 

إذا كان البد من توقف المركبات ليالً وبقاء الذخيرة والمتفجرات على السيارة،   ينبغي نقل الذخيرة والمتفجرات في الليل.بشكل عام، ال  

 8.5فقرة    2المجلد    2019)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   فيجب وضع السيارة تحت حراسة مستمرة.

 (( 6) 1ق

 

 

 

 

 

 المجموعة المتوافقة للمتفجرات المنقولة برا  قواعد خلط  .7

 

مجموعة 
 متوافقة 

 ق  ن ل ي ح ز و هـ د ج ب أ

            X أ

 X        أ  X  ب

 X ب ج     X X X  X   ج

 X ب ج     X X X  X أ  د

 X ب ج     X X X  X   هـ

 X      X      و

 X X X  X     X   ز

 X    X        ح

 X   X         ي

   د           ل

 X ب      ب ج  ب ج  ب ج    ن
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S  X X X X X X X X  X X 

 

قواعد خلط مجموعة التوافق لنقل الذخيرة والمتفجرات )مأخوذة من االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  جدول أعاله:
 ( عن طريق البر.7.5.2.2الفقرة  2المجلد  2019

الفقرة   2المجلد   2019طرة بالطرق البرية  مفتاح خلط مجموعة متوافقة في النقل )أعاله( )مأخوذ من االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخ
7.5.2.2 ) 

 يسمح بالتحميل المختلط    10

قد يتم تحميل العبوات التي تحتوي على مواد من مجموعة متوافقة 'ب' وتلك التي تحتوي على سلع أو مواد من مجموعة متوافقة     أ
انتقال التفجير من مواد مجموعة متوافقة 'ب' إلى المواد أو مواد  'د' معًا بشرط أن يتم فصلها بشكل فعال بحيث ال يكون هناك خطر 

 مجموعة متوافقة 'د'. 

ن" فقط عندما يثبت عن  1.6ن" معًا كـ "1.6يمكن حمل أنواع مختلفة من المواد من مجموعة رموز تصنيف المخاطر "       ب
 ".1.1وإال، فيجب معاملتها على أنها رمز خطر " المواد.طريق االختبار أو القياس أنه ال يوجد خطر إضافي من التفجير الودي بين  

عند حمل سلع مجموعة متوافقة "ن" مع سلع أو مواد من مجموعة متوافقة "ج" أو "د" أو "هـ" ، يجب اعتبار سلع مجموعة       ج
 متوافقة "ن" على أنها تتمتع بخصائص مجموعة متوافقة "د". 

لى مواد أو أصناف من مجموعة متوافقة "ل" معًا على مركبة واحدة أو في حاوية واحدة  يمكن تحميل العبوات التي تحتوي ع     د 
 مع عبوات تحتوي على نفس أنواع المواد أو أصناف مجموعة متوافقة "ل".

المجلد   مالحظة: الخطرة  البضائع  نقل  بشأن  التوصيات  في  موجودة  التوافق  الفقرة  1تعاريف وتفسيرات مجموعات  تفاق  ، اال2.1.2.1.1: 
البرية المجلد   بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق  الذخيرة  2.2.1.1.6 1المتعلق    01.50( وفي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

 (. 6.2الفقرة 

( و )االتفاق المتعلق بالنقل الدولي  1.4.2و   1.3: الفصول 1التدريب )انظر التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  .8

 ( 2 & 8.2.1 2المجلد  2019للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

يجب عليهم   يجب أن يكون جميع األفراد المشاركين في أي مرحلة أثناء حركة الذخيرة والمتفجرات مدربين تدريباً كامالً على مسؤولياتهم.

  حت اإلشراف في البداية، ثم بمفردهم، بمجرد أن يشعر المشرف بالرضا عن كفاءتهم.تنفيذ المهام التي تم تدريبهم عليها فقط، ت

 

للوائح نقل البضائع الخطرة )الذخيرة والمتفجرات(. بالمتطلبات العامة  سيتم تدريبهم على المخاطر  يجب أن يكون الجميع على دراية 

لة اآلمنة وعلى إجراءات الطوارئ التي سيتم تنفيذها في حالة وقوع حادث  سيتم تدريبهم على تقنيات المناو المتعلقة الذخيرة والمتفجرات.

  أو حادث.

 

قد يكون هذا عاًما، أو إذا حدثت حادثة معينة بسبب إجراءات غير صحيحة، فيجب   يجب أن يتبع التدريب األولي تدريب تنشيطي سنوي.

  تعزيز الطريقة الصحيحة لتنفيذ هذه اإلجراءات.

 

لوحدة أو المنظمة التي تشرف على إدارة الذخيرة والمتفجرات والنقل بسجالت متى وأين تم تنفيذ جميع التدريبات، جنبًا يجب أن تحتفظ ا

  إلى جنب مع قائمة باألسماء وما إذا كان الشخص قد اجتاز التدريب أو فشل فيه عند االقتضاء.

 

 الحركات  .9

 

في المناطق المبنية وحيث   متًرا بين المركبات.  50عندما يتم نقل الذخيرة والمتفجرات عن طريق القافلة، يجب ترك مسافة ال تقل عن  

في جميع المناسبات، يجب أن يبقى شخص ما دائًما مع السيارة التي تحمل  تكون السرعة محدودة، يمكن تعديل ذلك لتناسب الظروف.

 (( 5)1.ق8.5 2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  الذخيرة والمتفجرات.

 

ال يجوز للمركبات التي تحمل صواعق كهربائية  سيكون للمركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات وسيلة اتصال مع مقرها الرئيسي.

  استخدام أجهزة الراديو إال في حاالت الطوارئ.
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 المركبات متطلبات  .10

 

من المقبول أنه في بعض أنحاء العالم، سيكون الحصول على سيارات مثالية أمًرا مستحياًل. ومع ذلك، يجب دائًما استخدام أفضل المركبات  

النقل و االتفاق المتعلق ب  7.1.3.3.1 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   المتاحة وأكثرها أمانًا لنقل الذخيرة والمتفجرات.

 ( 7.5.1.2الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

)االتفاق   يجب أن تكون المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات صالحة لالستعمال، وبها عجلة احتياطية ومجموعة تغيير للعجالت.

  (   9.1.2المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

ت التي تحمل الذخيرة والمتفجرات لمتطلبات االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية يجب أن تمتثل جميع المركبا

9.2 . 

يجب أن تكون المركبات المستخدمة في نقل الذخيرة والمتفجرات مناسبة للحمولة المراد نقلها وظروف الطريق التي ستسير عليها السيارة. 
  (9.1.2لي للبضائع الخطرة بالطرق البرية )االتفاق المتعلق بالنقل الدو

 ة.يمكن استخدام المركبات ذات المقطورات إذا كانت المقطورة مزودة بنظام فرامل يتم تشغيله تلقائيًا في حالة انزالق المقطورة من السيار

 ( 9.1.2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

 المعدات  .11

 

)االتفاق المتعلق بالنقل  تحمل المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات، بما في ذلك من وإلى مخزن الذخيرة، المعدات التالية:يجب أن  

 ( 8.1.5.2 2الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد 

 

يجب أن   حاالت الطوارئ المحددة.  معدات الحماية والوقاية الشخصية من أجل تنفيذ اإلجراءات العامة والحماية من المخاطر في

 يشمل ذلك القفازات والنظارات الواقية. 

 

 سترة عالية الوضوح لكل شخص. 

 

 هذا ليكون تحت سيطرة قائد القافلة.  حاوية مهربة لتخزين مواد التدخين، أعواد الثقاب، الوالعات، السجائر وغيرها.

 

 سائل شطف العين. 

 

 المناسب ألقصى كتلة للمركبة وقطر العجلة.سدادة العجلة ذات الحجم 

 

  متر. 150اثنين من شعاع اليد مختومة مع ضوء ثابت يمكن رؤيته على مسافة 

 

  مثلثا تحذير أحمر قائم بذاته لتمييز المركبات الثابتة على الطريق.

 

  اثنان من أعالم التحذير الحمراء.

 

  مجرفة وفأس.

 

بذلك ، سيتم عرض رمز "المتفجرات" المعترف به دوليًا وقسم خطر المتفجرات على كال الجانبين والجزء  عندما يسمح الوضع األمني  

)التوصيات بشأن نقل البضائع   ق فقط. 1.4هذا ال ينطبق على شحنات   الخلفي من السيارة ألعلى خطر مجموعة رموز تصنيف المخاطر.

 ( 5.3.1.5.1 ،5.3.1.1.2ل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية االتفاق المتعلق بالنق 5.3.1.1.2 :2الخطرة المجلد  

 

 متطلبات السائقين .12

 

مع   قد يكون لبعض أجزاء العالم لوائح قيادة مختلفة، على سبيل المثال، قد يكون العمر الذي يمكن للناس فيه قيادة مركبات البضائع الثقيلة

  ولكنه ليس عذًرا لخفض المعايير األخرى، مثل كتدريب.. قد يكون هذا هو الحال، 22البضائع الخطرة أقل من 

 

  يجب أن يكون للمركبات التي تنقل الذخيرة والمتفجرات مساعد سائق.
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يجب تدريب السائقين ومساعدي السائقين للمركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات على مناولة ونقل الذخيرة والمتفجرات، وال سيما تلك  

يجب أن يحمل كالهما شهادة صادرة عن سلطة مختصة تفيد أنهما كانا في  لذخيرة والمتفجرات المعينة التي يتم نقلها.الطرق المتعلقة با

)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي   دورة تدريبية واجتازا اختباًرا بشأن المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها أثناء نقل البضائع الخطرة. 

   (8.2.1.1 2البرية المجلد  للبضائع الخطرة بالطرق

 

  يجب أن يكون السائقون ومساعدو السائقين بصحة جيدة قبل البدء في رحلة مع الذخيرة والمتفجرات.

 

يجب أن يكون كل من السائق ومساعده هو الحد األدنى للسن القانوني على المستوى الوطني وأن يكون لديهم رخصة القيادة المناسبة لفئة 

  سيقودونها.السيارة التي 

 

)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة   يجب إطالع كالهما على نوع الذخيرة والمتفجرات المحمولة والمخاطر المرتبطة بها.

 ( 8.2.2.3.4 2بالطرق البرية المجلد 

 

)االتفاق   اتخاذها في حالة حدوث مشاكل. ويجب إطالعهم على الوضع األمني )عند االقتضاء( في مجال السفر واإلجراءات التي يتعين  

 ( 8.3.2 2المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  

 

 ( 8.3.1 2)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد   ال يُسمح بنقل الركاب )بخالف مرافق السائق(.

 

 تغليف الذخيرة والمتفجرات .13

 

قد يتفاعل بشكل مختلف عندما ال يكون في هذه   يتم منح الذخيرة والمتفجرات مجموعة رموز تصنيف المخاطر في حالتها المرخصة.

 ضع ذلك دائًما في االعتبار عند تحديد ما ستنقله على كل مركبة.  العبوة.

  

 كبيرة، على سبيل المثال قذيفة مدفعية كبيرة. سيتم حمل الذخيرة والمتفجرات دائًما في عبوات، باستثناء العناصر السائبة ال

  

إذا كان هذا مستحياًل، فاستخدم صندوقًا مشابًها وتأكد من أن كل الذخيرة والمتفجرات معبأة  استخدم الصناديق األصلية حيثما أمكن ذلك.

رة والمتفجرات في مكان يمكن أن يتم فيه  يجب استخدام طريقة تعبئة الذخيرة هذه فقط عندما يكون البديل هو ترك الذخي بإحكام بداخله. 

 نقلها بشكل غير قانوني.

 

 العالمات .14

 

  يجب وضع عالمة على العبوة/الصندوق بحد أدنى من:

 

  كلمة "المتفجرات".

 

  محتويات الصندوق )نوع الذخيرة(. 

 

  رمز تصنيف المخاطر.

 

، االتفاق 2.0.2.2، الفقرة  1)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   الرقم التسلسلي لألمم المتحدة واسم الشحن الصحيح.

 ( 5.2.2.1 ،5.2.1.5المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

  وزن أو كمية العناصر الموجودة في الصندوق.

 

  التخزين والمناولة والتخلص من المحتويات.يجب أن يكون الصندوق مصحوبًا بورقة تعليمات مطبوعة توضح تفاصيل متطلبات 

 

 السالمة من الحرائق  .15

 

  الوقاية خير من العالج.
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لتحقيق التوازن بين الفعالية )السعة( وسهولة االستخراج  سيتم حمل مطفأة حريق ثاني أكسيد الكربون صالحة لالستعمال في الكابينة.

 ( 2.8تفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  )اال كجم. 10واالستخدام، يوصى باستخدام طفاية حريق 

 

 ( 7.5.9متًرا من السيارة. ))االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  30ال يُسمح بالتدخين في السيارة أو في نطاق 

 

  ال يجوز حمل الوقود في أي مكان آخر غير خزان الوقود.

 

  يجوز حمل مواد إشعال النار أو ثقاب أو والعات أو ما شابه ذلك في المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات.ال 

 

  يجب أن تكون المركبات التي تنقل الذخيرة والمتفجرات مزودة بشريط تأريض للسماح بتحرير أي تراكم للكهرباء االستاتيكية.

 

 

 والمتفجرات تحميل وتفريغ الذخيرة  .16

 

تحقق من محتويات السيارة قبل أن تبدأ رحلتها وفي نهاية   باإلضافة إلى ضمان سالمة الذخيرة والمتفجرات أثناء النقل، يجب تأمينها.

عن أبلغ  إذا كان ال بد من توقف السيارة ألي سبب من األسباب، فتحقق من المحتويات عند التوقف وقبل بدء الرحلة مرة أخرى. رحلتها.

  أي تناقضات إلى المقر الرئيسي على الفور.

 

  يجب أن يتم نقل الذخيرة والمتفجرات، حيثما أمكن، في مركبة منفصلة عن أي بضائع أخرى.

 

من   من أي  الحركة  الخطرة( لضمان عدم  البضائع  )ليست  العامة  والمتفجرات والبضائع  الذخيرة  تأمين  فسيتم  ممكنًا،  ذلك  يكن  لم  إذا 

وإذا كانت أجهزة السالمة، يتم خلط األلعاب النارية في   1.4Sالستثناءات من هذه القاعدة هي إذا كان الذخيرة والمتفجرات هو ا الحمولة.

1.4G    7.5.2.1)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   .9بأجهزة السالمة، والتي يتم تشغيلها كهربائيًا في الفئة، 

7.5.7.1 ) 

 

  ة.يجب أن يتم توزيع الذخيرة والمتفجرات التلقائي بشكل متساٍو عبر منطقة تحميل السيارة وال يجب تكديسها فوق األلواح الجانبية والخلفي

 

 يجب منع الذخيرة والمتفجرات من التحرك باستخدام األوتاد والقضبان. 

 

)االتفاق المتعلق بالنقل  مشمع مؤمن أو غطاء مقاوم للماء مماثل.  في حالة وجود شاحنة مفتوحة، يجب تغطية الذخيرة والمتفجرات بقماش

 ( 7.5.7.1الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

  عند حمل المفجرات، يجب أن تكون في صندوق معدني أو خشبي معتمد.

 

فيجب حملهم في الكابينة، بعيًدا جًدا عن إذا لم يكن األمر كذلك،   من الناحية المثالية، يجب حمل صواعق التفجير على سيارتهم الخاصة.

  الذخيرة والمتفجرات اآلخر.

 

 باستثناء حاالت الطوارئ، قم فقط بتحميل أو تفريغ الذخيرة والمتفجرات في موقع ذخيرة معترف به. 

    

  حيثما أمكن ، قم بالتحميل/التفريغ فقط أثناء النهار.

 

أثناء الحاملة  السيارة  تشغيل محرك  إيقاف  متصل    يجب  لقيادة أي جهاز  المحرك  استخدام  الضروري  من  يكن  لم  ما  التحميل/التفريغ، 

 (8.3.6 2االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد ) بالتحميل/التفريغ.

 

باستثناء حاالت الطوارئ، فقط قم بتحميل أو تفريغ الذخيرة والمتفجرات في موقع ذخيرة معترف به. استخدم قواعد خلط المجموعات  

لي  المتوافقة من الذخائر للنقل )انظر جدول قواعد خلط مجموعة التوافق لنقل الذخيرة والمتفجرات )مأخوذة من االتفاق المتعلق بالنقل الدو

  ((.7.5.2.2الفقرة   2المجلد   2019طرة بالطرق البرية للبضائع الخ

 

للحصول على أقصى حموالت حسب صافي كمية المتفجرات ألنواع مختلفة من المركبات ومحركات أقراص صلبة مختلفة، انظر جدول 

بالكيلوغرام، تمت إضافة جميع محركات األقراص الثابتة وتعتبر أس وأ حالة باستثناء المجموعة أدناه )إجمالي صافي كمية المتفجرات 

 ( 7.5.5.2.1)االتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  المتوافقة ق(.
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 النقل

 الوحدة 

فئة 
 المخاطر

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 & 
1.6 

العبوات 
الخالية 
من  

 المتفجرات 

المجموعة 
 المتوافقة 

أخرى  أ1.1
1.1 

أخرى   
1.4 

   ق1.4

aEX/II  6.25 1 000 3 000 5 000 15 000  السعة  000 5 السعة 

bEX/III  18.75 16 000 16 000 16 000 16 000  السعة  000 16 السعة 

 

  هي مركبة مصممة لتحمل الذخيرة والمتفجرات على شاحنة مسطحة. a EX/II ملحوظة: وحدة  

 هي مركبة مصممة لحمل الذخيرة والمتفجرات في خزان. b  EX/IIIوحدة  

 القيادة اآلمنة  .17

  

يجب تركيب جهاز لتحديد السرعة للسيارات التي يزيد   كم/ ساعة. 90يجب أال تتجاوز سرعة المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات 

الطرق   طن.  3.5وزنها عن   اعتماًدا على حالة  القصوى  السرعات  تعديل  السير عليها.يجب  يتم  الدولي   التي  بالنقل  المتعلق  )االتفاق 

 ( 9.2.5 2للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد 

 

  يجب على سائقي المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات تجنب التسارع السريع أو، حيثما أمكن، الفرملة المفاجئة.

 

 ( 7.2.4و   7.1.9 :2لبضائع الخطرة المجلد اإلجراءات المتعلقة بعطل/حادث )التوصيات بشأن نقل ا .18

 

  أطفئ أي حرائق وفصل بطارية السيارة.

 

 استخدم مانع حركة العجالت لشل حركة السيارة )في حالة احتراق كابالت الفرامل(.

 

  قم بتأمين المشهد باستخدام المثلثات الحمراء وأعالم التحذير.

 

  لة ضرورية.ضمان سالمة وأمن الذخيرة والمتفجرات بأي وسي

 

  اتصل بأقرب شرطة أو جيش، وأخبرهم أنك تحمل الذخيرة والمتفجرات واطلب المساعدة.

 

  انتظر المساعدة. منع الناس من االقتراب من المركبات. قم باإلبالغ عن الحادث إلى مقرك الرئيسي ونقطة مغادرتك ووجهتك.

 

  بتفريغ كل الذخيرة والمتفجرات أوالً.إذا احتاجت السيارة المعطلة إلى اإلصالح، فقم 

 

  حرك السيارة المعطلة على جانب الطريق.

 

استخدم المساعدة المحلية لتأمين المنطقة  متر حول السيارة وتأمينها.  500إذا اندلع حريق ال يمكن السيطرة عليه، فقم بإخالء مساحة  

 وتحذير اآلخرين.

  

  كم/ ساعة. 40السرعة ال تتجاوز  رفق إصالح قريب فقط.قد يتم قطر السيارة المعطلة، ولكن إلى م

 

 الملخص  .19
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بصفتك الخبير، فإن  مسؤولية متخصص الذخيرة عن سالمة وأمن الذخيرة والمتفجرات ال تتوقف عند بوابة مستودع الذخيرة.  -تذكر  

 دع الذخيرة، فإنهم يقومون بذلك بشكل صحيح.مهمتك هي التأكد من أنه عندما يقوم اآلخرون بنقل الذخيرة والمتفجرات بعيًدا عن مستو

ث، على الرغم من أنه من المستحيل تجنب الحوادث، إال أنه باتباع القواعد األساسية الواردة في هذه المذكرة، يمكن تجنب العديد من الحواد 

 وفي حالة وقوع حادث، يمكن تقليل المزيد من الضرر.
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 سجل التعديل 

 وجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة تعديالت المبادئ الت

هذا ال يمنع 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 التحرير.

تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة عند إجراء  
سيتم عرض التعديل أيًضا على صفحة الغالف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل إدراج  للتعديل في جدول أدناه.

  قم التعديل وتاريخه.ر

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
        اء مراجعة أخرى.سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجر التعديالت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخًرا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

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