
 

   

 المبادئ  
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

 الذخيرة

IATG 
09.10 

 
 

 الطبعة الثالثة   
 2021مارس 

 
 
 
 
 
 
 

  
 المبادئ والنُظم الخاصة باألمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
IATG 09.10:2021[E] 

 
© UNODA 2021 

 

 



IATG 09.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
i 

 

 

 تحذير

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

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

ال يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
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.UNODAمسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

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

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  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 

عنصر أساسّي في أي برنامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليديّة، إن ضمان أمن مخزونات الذخيرة التقليديّة بقدر كاٍف من الفعاليّة والكفاءة هو 
كما  إذ إنه يساهم في تقليص مخاطر حدوث حاالت فقدان، سرقة، تسّرب وانتشار الذخيرة )أمور معروفة إجماالً تحت تسمية "تحويل المسار"(.

إن المراقبة المنهجيّة لمخزونات الذخيرة تتماشى مع فلسفة   اجب شراؤها.يمكن االستفادة من هذا األمر لتحديد الكميّات المستقبليّة الفائضة أو الو
والتأمين عليها   3"العناية الواجبة". بالتالي، ينبغي على الدول أن تتخذ موقفاً استباقيّاً، بدالً من الموقف التفاعلي، لضمان ُحسن حصر الذخيرة

   وفقاً ألعلى المعايير المتّبعة.

تتضّمن هذه الوثيقة مجموعة من التدابير الملموسة والعمليّة التي   لتوجيهات الالزمة إلدارةٍ عمليّة لمخزونات الذخيرة التقليديّة.تقّدم هذه الوثيقة ا
تُعتبر تلك التدابير معقولة وقابلة للتحقيق وتزيد  من شأنها أن تساعد في منع حدوث حاالت سرقة، تسّرب وانتشار مخزونات الذخيرة التقليديّة.

   ن فعاليّة أي برنامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليديّة.م

 

 

 .إدارة المخازن  03.10جرت معالجة موضوع إدارة المخازن بالتفصيل في وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
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 المبادئ والنُظم الخاصة باألمن 

 النطاق  1

وتقّدم النُظم التقنيّة التي تضمن أمن مناطق تخزين الذخيرة التقليديّة بقدر  ترسي هذه الوثيقة المبادئ التوجيهيّة، تحّدد اإلجراءات الواجب اتّباعها 
 4كاٍف من الفعاليّة والكفاءة بغية دعم برنامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليديّة.

، التي تحتوي على ة مخازن الذخيرةإدار]هـ[، 03.10الوثيقة  ينبغي قراءة وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه بالتزامن مع  
 اإلجراءات التي يتعيّن اتخاذها عند اكتشاف أي حالة فقدان أو سرقة للذخيرة أو المتفّجرات. 

 المراجع المعيارية  2

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

 غير المؤرخة.

تحتوي على معلومات أخرى مفيدة يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة  
  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 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

تحويل الذخيرة، األسلحة أو المتفجرات من سوقها أو مالكها الشرعي إلى سوقٍ غير شرعيّة أو مالٍك غير  يشير إلى    مصطلح "تحويل المسار"
 شرعيّ نتيجة حدوث حاالت فقدان، سرقة، تسّرب أو انتشار تلك المواد من مناطق تخزينها أو من جهات أخرى. 

سرقة الذخائر المتفّجرة، لمنع دخول أشخاص غير مصرح لهم بذلك إلى مواقع تخزين  نتيجة التدابير المّتخذة لتفادي مصطلح "األمن" يشير إلى  
 المتفّجرات، وصّد انتهاكات أخرى مثل أعمال التخريب.

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

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

b) :مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة احتماالت موصى به باعتباره   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) :يقة. وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوث  تدل "يجوز" على اإلذن 

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

 الصكوك الدولية   4

أكيد أمن األسلحة  على كافة الدول اتّخاذ التدابير المناسبة،... لتيجب  بأنه  5من بروتوكول مراقبة األسلحة الناريّة لألمم المتحدة   11تنّص المادة  
تشكّل هذه المتطلبات، التي سبق للعديد   الناريّة وأجزائها ومكّوناتها وذخيرتها في أثناء تصنيعها، استيرادها، تصديرها وعبورها عبر أراضيها.

 (. IATGمن الدول أن اتفقت بشأنها، عنصراً أساسياً من هذه المبادىء التوجيهيّة )
 

 عام   5

ة، من المهم أن تكون النظم التقنيّة، الواجب اعتمادها لضمان فعاليّة األمن، مشمولة في عملية تخصيص الموارد ضمن  بغية جعلها أكثر فعاليّ

 

صدر العديد من مواد  إدارة مخزونات األسلحة، والتي هي م،  ISACS 05.20تتوافق هذه المبادئ والتقنيّات إلى حدّ كبير مع تلك الخاّصة بأمن األسلحة الواردة في الوثيقة    4
 التي يُشتق منها الكثير من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. األسلحة   وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه:

كوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها وم .A/RES/55/255قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   5
 (. 2005يوليو/تموز    03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ   "بروتوكول األسلحة النارية". .2001حزيران/يونيو    08 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
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إّن التكاليف الماليّة المرتبطة باألمن ضئيلة بالمقارنة مع القيمة المحتملة لمخزون الذخيرة، كما لديها   برنامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليديّة.
ينبغي قياس تلك التكاليف مقارنةً مع التأثير المحتمل لوجود   تأثير بشأن كبير على منع السرقة واالنتشار غير المشروع للذخيرة التقليديّة.القدرة لل

الخسارة   زاوية  من  فقط  العامة(، وليس  المالية  والتكاليف  الدولة  السياسي، عواقبها على سمعة  تأثيرها  المستوى، )أي  دون  أمنية  اجراءات 
   لمحاسبيّة البسيطة.ا

 

 ( 1)المستوى  المبادىء والهدف من وراء ضمان أمن مخزونات الذخيرة التقليديّة   6

 مبادىء ضمان أمن المخزونات 6.1

 ينبغي تطبيق مبادئ األمن المادي التالية الخاصة بمخزونات الذخيرة ومناطق المعالجة: 

A)   مخزونات الذخيرة الموجودة في جميع مباني معالجة الذخيرة ومخازن المتفجرات  يجب أن يكون هناك نظام محاسبة فعالة لجميع
 في جميع مناطق تخزين الذخائر ونظام فحص المخزون المنتظم؛

B) ،ألف( نظم األمن المادي ينبغي اشتقاقها عملية تقييم للمخاطر فعالة 

C) م؛ باء( األمن المادي ينبغي بناؤه في منشآت تخزين جديدة في مرحلة التصمي 

D) جيم( البنية التحتية الفعالة ألمن المحيط الخارجي يجب أن تكون في موضعها الصحيح؛ 

E) دال( مراقبة الدخول واجبة في جميع األوقات؛  

F) هاء( الدخول يجب أن يكون قاصرا على األفراد المصرح لهم فقط؛  

G)  بهم فقط والذين هم مرّخصين أمنياً؛ وواو( يجب أن يقتصر حّق الدخول بهدف العمل داخل المنشأة على األفراد الموثوق 

H)  .ينبغي مرافقة الموظفين المؤقتين في جميع األوقات 

 الهدف من ضمان أمن المخزونات 6.2

عمليّة   يستحيل نظريّاً الوصول إلى درجة مثاليّة من األمن مطلق إذ ال يمكن ضمان المناعة الكاملة ألية منشأة مؤّمنة ضد أي هجوم محّدد أو ضد 
  ينبغي إذاً أن يكون الهدف من ضمان األمن المادي للمخزونات هو التالي: ويل مسار داخلها.سرقة/تح

A)  ألف( ردع والحّد من أي محاوالت توغّل أو عمليّات سرقة داخليّة؛ 

B) باء( إحباط أي محاولة اختراق أمني؛ 

C) جيم( كشف أي خرق أو تهديد أمني فوراً؛ 

D) دال( تقييم حجم أي خرق أو تهديد أمني؛ 

E) ء( إعاقة وتأخير أي عمليّة إزالة غير مشروعة للذخيرة والمتفّجرات من مناطق التخزين؛ها 

F)  .واو( إعطاء أفراد األمن صالحيّة الرّد واتخاذ اإلجراءات المناسبة 

 ( 1)المستوى  6تقييم المخاطر المحدقة بالمخزونات   7

 مخزونات الذخيرة التقليديّة بغية تحديد التالي: ينبغي على أي عمل تقييم للمخاطر أن يدرس نُظم أمن 

a)  ألف( القيمة المالية للمنشأة ولمحتوياتها؛ 

A)  ،أمن مخزونات الذخيرة التقليديّة ووتيرتها، )أي احتمال تسّرب المخزونات عن طريق التجسّس باء( األخطار الفعليّة التي تهّدد 
 ل تخريبي أو غيره من أشكال األعمال الهجوميّة(؛ السرقة أو تحويل المسار، تلف/تدمير المخزونات بسبب عم

B) جيم( األخطار غير الفعليّة ووتيرتها، )أي الكوارث الطبيعية كالفيضانات، الزالزل، الحرائق وغيرها(؛ 

C) لى جذب أّي  العوامل الجاذبة لألخطار الفعليّة المحدقة بأمن مخزونات الذخيرة التقليديّة، )المرتبطة بمحتويات مرفق معيّن وقابليّته ع
  هجوم مباشر أو مستتر(؛

D)  هاء( قابليّة التعّرض للسرقة، التجسس أو تحويل المسار؛ و 

E) .واو( قابليّة التعّرض للتخريب أو لهجوم إرهابي 

 

دليل التخطيط التقني ألمن المرافق الصادر عن وزارة الدفاع األميركيّة، الفصل  ،  US UFC 04-020-01المخاطر في الوثيقة    يمكن االطاّلع على إحدى منهجيّات تقييم  6
 . 2008أيلول/سبتمبر   11 الثالث.
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المح الناحية  فعاليّة من  األكثر  بالطريقة  إداريّة  أولويّات  بشكل صحيح، وضع  استخدامها  المسؤولة، شرط  للسلطة  المعلومات  هذه  اسبيّة تتيح 
 بعدئٍذ، ينبغي اإلبقاء على الحّد األدنى من مخاطر الفقدان، السرقة أو التسّرب المتبقيّة.  واألمنيّة.

ية  ينبغي أيضاً على عمل تقييم المخاطر أن يحّدد بصورة رسميّة فئات الذخيرة التي يمكن تصنيفها بأنها جاذبة للمجرمين والمنظمات اإلرهاب
(ACTO.)  ّجميع فئات الذخيرة لها استخدام ما عند المجرمين واإلرهابيين، وهذا األمر قابل للجدل، يبقى أّن الذخيرة المصنّفة   على الرغم من أن

ACTO  .قائمة بالفئات التي ينبغي تصنيفها على أنها    1يضّم الجدول  هي تلك التي تزيد بصورة كبيرة القدرة االرهابيّةACTO والتي ينبغي ،
 األساسيّة: ACTOيمكن لبعض الدول أن تضيف فئات أخرى إلى قائمة  يّة أكثر صرامة من باقي فئات الذخيرة.أن تخضع إلجراءات أمن

 استخدام إرهابي محتمل  فئة مصنّفة إرهاب

المحمولة   الجوي  الدفاع  منظومات 
(MANPADS) 

 للهجمات على الطيران المدني  ▪

 الصواعق 
 (IEDصنع األجهزة المتفجرة المرتجلة ) ▪
 عادةً، تخضع لرقابة صارمة في سوق المتفّجرات المدنية.  ▪

 المتفجرات السائبة
 (. IEDتُستعمل كشحنة أساسيّة في األجهزة المتفجرة المرتجلة ) ▪
 أكثر قوة من المتفجرات المرتجلة أو التجارية.  ▪

على   المحمولة  للدبابات  المضادة  الصواريخ 
 الكتف 

 للهجمات على سيارات كبار الشخصيّات  ▪

 أسلحة خفيّة يمكن استخدامها في األماكن الضيّقة.  ▪ قنابل اليدويةال

 تُستعمل لالغتياالت من مسافة قريبة  ▪  ذخيرة األسلحة الصغيرة

 
 فئات الذخيرة المصنّفة إرهابية :1جدول 

 األمن المادي لمخزونات الذخيرة التقليديّة   8

 ( 1)المستوى  تطوير نُظم األمن المادي 1.8

 7غير أنه توجد مجموعة من المعايير األوروبيّة والمبادىء التوجيهيّة الوطنية  معايير دولية خاّصة بتنفيذ نُظم األمن المادي الوقائي.ال توجد  
 وهي تُستخدم كمعايير التي تشكّل "أفضل الممارسات" الدولية للمعّدات األمنية التي يمكن استخدامها لحماية مناطق تخزين الذخيرة والمرافق.

   ( هذه.IATGإعالميّة ضمن وثيقة المبادئ التوجيهيّة )

 ينبغي تحديد المتطلّبات األمنيّة الخاّصة بكل موقع من خالل تقييم المعايير التي يجب أن تشمل المعطيات التالية: 

A)  ألف( نوع الممتلكات التي ينبغي حمايتها ودور الوحدة أو المستعملين في هذا اإلطار؛ 

B) ات )سواء نقديّة أو من حيث فائدتها للمستعملين غير المشروعين( التي ينبغي حمايتها؛ باء( قيمة الممتلك 

C)  ؛7جيم( التهديدات الموّجهة ضد تلك الممتلكات، )انظر الفقرة) 

D) دال( مستوى الحماية الواجب اتّخاذها ضد تلك التهديدات، والتي قد تشمل تحليل مردود التكلفة؛ و 

E) د تفرضها الجهة المسؤولة عن تخزين الذخيرة التقليديّة.هاء( أيّة قيود في التصميم ق 

 ينبغي درس العناصر التالية والنظر في جدوى استخدامها خالل تطوير نظام األمن المادي: 

A) ب( أنظمة األمن وإجراءات التشغيل القياسيّة؛ 

B) باء( الخطة األمنية؛ 

C)  جيم( اختيار الموظفين وفحصهم؛ 

D)  دال( مراقبة الدخول؛ 

E) المادي للمباني والمنشآت؛ و  هاء( األمن 

F) .واو( األمن المادي لمحيط مواقع التخزين 

 ( 1)المستوى  أنظمة األمن 8.2

وينبغي على  التي ينبغي أن تستوفي شروط وثيقة المبادئ التوجيهيّة هذه إذا تقّرر االمتثال بها.  8ينبغي جمع المعلومات عن كافة أنظمة األمن 
 تلك األنظمة أن: 

 

 الخاص باألسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحسّاسة.، األمن المادي  M-5100.76دليل وزارة الدفاع األميركيّة  أحد المعايير الوطنيّة الشاملة التي يمكن استخدامها هي  7
 . 2012أبريل/نيسان  17

 يمكنها أن تأخذ شكل تشريعات أو صكوك تنظيميّة أو قانونيّة.  8
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A) يجري نشرها بوصفها سلطة قانونيّة؛ 

B) باء( تكون متاحة لجميع الموظفين المعنيّين؛  

C) يذيّة؛جيم( تكون واضحة ومتناسقة مع التأكيد على عدم وجود تناقضات قانونيّة أو تنف  

D)  دال( تنطبق على جميع مخزونات الذخيرة داخل الدولة؛ و 

E) .ًهاء( يُعاد درسها دوريّا 

( وفعّالة ترسي تفاصيل واضحة لألنشطة  SOPينبغي دعم أنظمة األمن، ذات القيمة التشريعيّة والتنظيميّة، من خالل إجراءات التشغيل القياسيّة )
 ، كحّد أدنى، على المعلومات التالية:SOPإجراءات   ينبغي أن تحتوي والمسؤوليّات التنفيذيّة.

 

A)  ألف( شرح الخطوط العريضة لنطاق التعليمات؛ 

B) .)في العادة، يكون ضابط األمن هو الشحص   باء( تعيين شخص يكون مسؤوالً عن أمن الموقع )تفاصيل التعيين، الموقع ورقم الهاتف
 المعني؛ 

C) ة عامة ومعروفة؛ جيم( شرح الخطوط العريضة أليّة تهديدات أمني 

D)  ،دال( قائمة بكّل موظّفي الموقع ذوي مسؤوليّات أمنية )ضبّاط األمن، ضبّاط السالمة، مسؤولي التسلّح، ضبّاط النقل، ضبّاط المخازن
  مسؤولي حصر الذخيرة، إلخ...(؛

E) هاء( الشروط الفرديّة المرجعيّة لذوي المسؤوليّات األمنية، والمكتوبة بلغة بسيطة وواضحة؛  

F)  واو( شرح سياسة مراقبة الدخول؛ 

G)  زاء( قواعد التحكّم بمفاتيح معّدات األمن ؛ 

H) حاء( إجراءات التخزين والحصر؛ 

I) طاء( إجراءات أمنية مفّصلة واجب اتّباعها في مختلف مناطق منشأة تخزين الذخيرة؛ 

J) ن؛ وياء( إجراءات واجب اتّخاذها عند اكتشاف عمليّة توغّل، سرقة، نقص أو فائض في المخزو 

K) .كاف( إجراءات واجب اتّخاذها في حال انطالق اإلنذارات 

 ( 1)المستوى الخطة األمنيّة  3.8

ينبغي   من.إّن الخطة األمنية هي الركن األساس في إدارةٍ فعّالة لمخزونات الذخيرة التقليديّة. يجب أن تستند هذه الخطة إلى متطلّبات أنظمة األ
 موقع للمخزونات.وضع خطة أمنيّة مكتوبة لكل 

اصر أساسيّة  يمكن أن تختلف تفاصيل الخطط األمنيّة وذلك تبعاً لالحتياجات المحليّة ولطبيعة السلطة األمنيّة المحليّة، إلخ... علماً أّن هناك عن
السلطات المسؤولة    يحتوي المرفق "ج" على خطٍة نموذجيّة يمكن اعتمادها من قبل مشتركة يجب أن تكون مشمولة في كل خطة يجري وضعها.

 عن إدارة المخزونات.

على هذه الوثيقة أن تكون مرنة وقابلة للتكيّف بسهولة   ينبغي تحديث الخطة األمنيّة دوريّاً كي تعكس كافة العوامل التي يمكن أن تكون قد تبّدلت.
 ن المعيّن في منشأة تخزين الذخيرة التقليديّة.إّن التصنيف األمني للخطة يكون من مسؤولية ضابط األم مع الظروف والمتطلبات المتغيّرة.

 ( 2)المستوى  نُظم اختيار الموظفين وفحصهم 4.8

ا  يمكن لُمجمل نظم األمن المادي وإدارة مخازن الذخيرة أن تصبح عرضةً لإلخفاق إذا تقاعس الموظفون في تحّمل مسؤولياتهم، إذا لم يتّبعو
  إّن ذلك يحتّم على المنظّمات بذل كل جهد ممكن ليضمنوا أّن موظفيهم: م.إجراءات العمل الموّحدة أو إذا جرى إفساده

 

A) ألف( سيجري اختيارهم من بين الذين لم توّجه لهم إدانات جنائيّة والذين من غير المرّجح أن تكون لهم ميوالً إجراميّة؛  

B) باء( سيجري تدريبهم على نحو فعّال؛ و  

C) هم واندفاعهم مّما يستتبع مكافأتهم بشكل مناسب.جيم( سيحافظون، على األرجح، على إخالص   

ما في ذلك، في المقابل، فإنّه من المرّجح أّن ينخرط الموظّفون ذوي األجور الغير الئقة والمفتقدين للتدريب واالندفاع في ارتكاب االنتهاكات، )ب
راءات أو حتى المشاركة الفعّالة في أعمال سرقة وبيع الذخيرة التراخي في تنفيذ الواجبات، احتمال التعّرض للرشوة، اإلخفاق في احترام اإلج

 التقليديّة(. 
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للفحص األمني للموظفين قبل إدخالهم  9ينبغي على المنظمات المسؤولة عن إدارة المخزونات ضمان وضع اإلجراءات المناسبة الواجب اتّباعها
ينبغي أيضا أن تتضّمن عقود العمل  مني بصورة دوريّة طوال فترة عملهم.إلى مناطق تخزين الذخيرة، مع العلم أنه يجب تكرار الفحص األ

يجب أيًضا اعتبار تاريخ   .شرطاً يوجب على الموظفين إبالغ مسؤولي الفحص األمني عن أي تغييرات ذات صلة في ظروف حياتهم الشخصيّة
لم يتم تصنيفه كمسألة جنائية في بعض الواليات القضائية، عامالً غير  من العنف القائم على النوع االجتماعي أو عنف الشريك الحميم، حتى لو 

 مؤهل.
 

ي  وتجدر اإلشارة إلى أن "العامل البشري" يلعب دوًرا حاسًما في إدارة الذخيرة بشكل آمن ومأمون، وبالتالي فهو يشكل أحد أضعف الحلقات ف 
ية والذين يتلقون االعتراف التنظيمي لعملهم ويتم تزويدهم بآفاق التطور الشخصي فقط الموظفون المدربون ذوو األجور الكاف أي نظام أمان مادي.

لذلك ، ينبغي النظر إلى االستثمارات المبكرة والكافية في اختيار الموظفين  والمهني سوف يطورون درجة عالية من المرونة ضد التخريب.
 التحتية المادية.  وتدريبهم ورفاههم على األقل بنفس أهمية التحسينات في البنية

 

 التحكم في الدخول 8.5

 ( 1)المستوى  المفاتيح 8.5.1

( بشكل منفصل عن باقي المفاتيح، ويجب عدم  IDSيجب االحتفاظ بمفاتيح مناطق تخزين الذخيرة، المباني، الحاويات ونُظم كشف الدخالء )
المفاتيح في متناول أولئك األفراد الذين تتطلّب واجبات عملهم الدخول إلى يجب أن تكون   تركها من دون تأمين أو مراقبة في كل األوقات.

ينبغي االحتفاظ بقائمة بأسماء الموظفين المأذون لهم )األوصياء( من قبل السلطة المسؤولة عن   مناطق تخزين الذخيرة التقليديّة، دون سواهم.
 أمن الذخيرة. 

 ج موظف ألي من المفاتيح من خزانة المفاتيح المؤّمنة.يجب االحتفاظ بسجّل خاص لتدوين كل حاالت إخرا

 يجب االحتفاظ بأقل عدد ممكن من المفاتيح كما ينبغي حظر استخدام المفاتيح العموميّة.

 ( 2)المستوى  األقفال المشفرة 8.5.2

 المفاتيح والقفل بالكامل في حالة فقد أحد المفاتيح.الميزة الرئيسية لألقفال المركبة هي أنه يمكن إعادة تشفيرها بسهولة، بينما يجب استبدال أنظمة  
ومن ثم، فإن استخدام األقفال  على العكس من ذلك، ال توجد طريقة مادية للتحكم في الوصول وتقييده )مثل العد أو االحتفاظ بالمفاتيح( إلى منشأة.

المرغوب فيه أن يغادر موظفو اإلدارة المبنى بمفاتيح )مثل خزانات المفاتيح  المركبة غالبًا ما يقتصر على التطبيقات التي يكون فيها من غير  
 المركزية أو أبواب الدخول(. 

يجب أال تظل أقفال المجموعة الميكانيكية   إّن الطريقة المتّبعة في استخدام المفاتيح هي نفسها الواجب اتّباعها في حالة استخدام األقفال المشفّرة.
 د تكون المجموعة مرئية لألفراد غير المصرح لهم. في وضع مفتوح، حيث ق

ظفين يجب تغيير المجموعات على فترات منتظمة ويجب تغييرها على الفور عند تغيير األفراد أو نقل المواعيد وإذا كان هناك اشتباه في أن المو
 غير المصرح لهم قد اكتسبوا معرفة بالتركيبة. 

الشفرة في مظاريف مختومة من قبل ضابط األمن بالرغم من احتمال تسجيلها في نُظم معلوماتيّة    يجب االحتفاظ بسجّل خاص لتدوين تركيبات
 مؤّمنة.

يجب االحتفاظ بسجّل خاص لكل المنشآت أو الحاويات المؤّمن عليها بواسطة أقفال مشفّرة وتحمل تلك السجالّت معلومات عن دخول كل شخص، 
   ن معلّقة في مكان بارز على الباب.باإلضافة إلى تاريخ وساعة الدخول، وتكو

 ( 1)المستوى  الدخول إلى مناطق تخزين الذخيرة 8.5.3

ال يجوز الدخول إلى مناطق تخزين   ينبغي تطبيق التدقيق المشّدد على دخول األفراد والمركبات إلى جميع مناطق تخزين الذخيرة التقليديّة.
 ة المسؤولة عن أمن الذخيرة. الذخيرة إالّ وفقاً لتصريح خطّي صادر عن السلط

  ينبغي على المركبات واالفراد الخضوع للتدقيق والتفتيش العشوائي عند الدخول إلى، والخروج من، مناطق تخزين الذخيرة.

 

( النظر في  2( تأكيد هويّة الموظف؛  1:  يهدف الفحص األمني عادة إلى يُستخدم الفحص األمني للتحقّق من المعلومات األساسية للموظّف كي تتأكّد مالءمته لوظيفة معيّنة.  9
 ( تحديد مواطن الضعف في حياة الموظف والتي يمكن من خاللها ممارسة ضغط غير الئق عليه. 3الجمعيات التي قد تسبب تضارباً في المصالح؛ و 
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 البنية التحتيّة الخاصة باألمن المادي للمباني والمنشآت   6.8

 ( 2)المستوى  األبواب والبّوابات 8.6.1

كحّد أدنى، ينبغي أن تكون األبواب   ابات الدخول متينة بما فيه الكفاية ويجب أن تتوافق مع معايير األمن القومي.يجب أن تكون أبواب وبوّ 
ينبغي أن تكون إطارات األبواب مثبّتة   مصنوعة من الخشب الصلب مع صفائح من الفوالذ الصلب على الجهة الخارجيّة من تلك األبواب.

يجب أن تكون مفّصالت األبواب والبّوابات مثبّتة من الداخل وأن    اس عن طريق ثقب أو رفع إطار الباب.بشكل صارم لمنع فصل قفل الترب
يمكن االطاّلع على مزيد من المعلومات التفصيليّة حول بناء األبواب لتحقيق مستويات    تكون من نوع المسامير المؤّمنة والثابتة أو ما شابه. 

مواصفات االختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكّونات المباني، النقاط الحصينة والسياجات   LPS1175مختلفة من األمن في الوثيقة  
 10األمنيّة. 

 (. 8.6.3يجب تأمين أبواب وبّوابات الدخول بواسطة أقفال أمنيّة شديدة اإلحكام )الفقرة 

 ( 1)المستوى  النوافذ 8.6.2

النوافذ والفتحات األخرى في مباني تخزين الذخيرة، ويجب أن تكون مزّودة بأقفال وقضبان أو ِشباك أمنيّة يجب توافر العدد األدنى الممكن من 
 بالنسبة لمباني معالجة الذخيرة الجديدة، ال يُفضل النوافذ.   مناسبة.

 ( 2)المستوى  األقفال الثابتة والمحمولة 8.6.3

األقفال    –معّدات البناء  ،  EN 12320:2012ينبغي أن تكون مواصفات أقفال البّوابات ومخازن المتفّجرات متوافقة مع المعيار األوروبي  
 المتطلبات ووسائل االختبار.  -المحمولة وتجهيزاتها 

 ( 3)المستوى , 12 11نُظم كشف االختراقات  8.6.4

يجب أن تكون جميع   (.IDSم لتخزين الذخيرة التقليديّة مجّهزة بنُظم مالئمة لكشف االختراقات )يجب أن تكون المباني والمنشآت التي تُستخد 
  كما يمكن أيضاً تركيب نُظم كشف الحركة الداخليّة أو االهتزازات.  .IDSاألبواب والنوافذ والفتحات األخرى مزّودة بنُظم 

رات االنذار التي تبثّها تلك النُظم على أن يتبع ذلك انطالق قوة تدّخل للرّد على تلك يجب أن يتلقّى نظام التحكّم أو الرصد المركزي كافة إشا
دقيقة    15على قوة التدّخل أن تستجيب بأسرع وقت ممكن لنظام وحدة تحديد الهوية المصّدر لإلنذار، على أالّ تتجاوز مهلة الرد    اإلنذارات.

 بعد تلقي إشارة االنذار.

خط وحدة تحديد الهوية، يجب توفير وسيلتين مستقلتين إلرسال إشارة اإلنذار من منطقة اإلنذار إلى محطة المراقبة   في حالة عدم توفر أمان
حيثما أمكن، يجب أن تكون إحدى الوسيلتين المستقلتين إلرسال إشارة اإلنذار عبارة عن ارتباط   ويجب فحص أي خطوط مرئية أسبوعيًا.

 معدات اإلرسال المزدوجة سالمة وصالت االتصاالت باستمرار. يجب أن تراقب  السلكي آمن.

 يجب أن تكون خطوط نقل وحدة تحديد الهوية قد رصدت إلكترونيًا لإلشراف على الخط من أجل الكشف عن دليل العبث أو محاولة اختراقها.

تحديد وتصحيح أيّة مشاكل متعلّقة بموثوقيّة نظام يجب االحتفاظ بسجّل يومّي خاص بجميع إشارات االنذار الواردة والذي ينبغي مراجعته ل
IDS.  :يجب أن يبيّن السجل المعلومات التالية 

A) ألف( طبيعة اإلنذار، )ازعاج، إخفاق النظام أو دخول غير مشروع(؛ 

B)  باء( تاريخ وساعة ومكان اإلنذار؛ و 

C)  .جيم( اإلجراءات المتّخذة استجابة لإلنذار 

يجب فحص أي خطوط مرئية شهريًا وتوثيق الفحص من  وعي لضمان حسن عمل أجهزة استشعار اإلنذار.بشكل أسب IDSينبغي اختبار نظام 
طوط  قبل المالك أو المستخدم، باستثناء ما هو مذكور أعاله في حالة عدم وجود أمان خط وحدة تحديد الهوية، حيث يتم إجراء عمليات تفتيش للخ

 المرئية أسبوعيًا.

 ديد الهوية مصدر طاقة احتياطي مستقل ومحمي.يجب أن يكون لدى وحدة تح

 

( BREمؤسسة أبحاث البناء )  .6العدد   لنقاط الحصينة والسياجات األمنيّة.  مواصفات االختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكّونات المباني، ا.  1175معيار منع فقدان العتاد  10
  . 2007أيار/مايو   24العالميّة.

 يُشار إليها أيضاً على أنها أجهزة إنذار.  11
 . 2012أبريل/نيسان   17 .األمن المادي الخاص باألسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحسّاسة،  M-5100.76دليل وزارة الدفاع األميركيّة   12
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 البنية التحتيّة الخاصة باألمن المادي لمحيط مواقع التخزين 7.8

 التسييج األمني للمحيط 1.7.8 

 عام  8.7.1.1

مستوى الحماية الذي يوفره  إّن    يشكّل السياج أو الجدار حول منطقة محميّة أو محظورة معيّنة تحصيناً مفيداً لها ويرسم حدودها في نفس الوقت.
ال اختراقات  نُظم كشف  العلويّة،  مثل اإلضافات  أدائه،  أو  فعاليّته  لزيادة  المستخدمة  والمواد  بنائه  ارتفاعه، طريقة  يعتمد على  محيط،  السياج 

  اإلضاءة أو الدوائر التلفزيونيّة المغلقة.

يجري تصنيف    كالعمل اإلرهابي، اإلجرامي، التخريبي أو الهجوم المسلّح.ينبغي أن يعكس نوع السياج الُمستخدم طبيعة التهديد المحتمل،  
 أدنى مستوى من األمن.  1أعلى مستوى من األمن فيما تقّدم الفئة  4السياجات وفقاً لمستوى الحماية التي توفّرها، بحيث تقدم الفئة 

يجب بناء البّوابات وفقاً لنفس معيار األمن الُمعتمد للسياج   نقاط الدخول.تعتمد فعاليّة أي حاجز أمني، وإلى حد كبير، على مستوى األمن عند  
يجب على سياج المحيط أن يتضّمن أقل عدد ممكن من    كما يجب المحافظة على التحكّم الكامل بنقاط الدخول كي ال تنتفي فعاليّة السياج األمنيّة.

 ر المتطلبات التشغيليّة.بّوابات دخول المشاة والمركبات مع األخذ بعين االعتبا

باقترابهم من منطقة محظورة ال يُسمح بدخولها. للمدنيّين  عند    ينبغي وضع الفتات بارزة على جميع المداخل المؤديّة إلى المحيط لإلشارة 
  االقتضاء، يجب أن تشير تلك الالفتات أيضاً إلى وجود حّراس مسلحين وكالب بوليسيّة.

 (1)المستوى  1الفئة  التسييج األمنيمن  8.7.1.2

  متر على األقل.  1.5إنه سياج ذو تصميم ال يالئم أيّة متطلبات أمنيّة خاصة، ويتعّدى ارتفاعه  
يهدف هذا السياج إلى وضع عالمة للحدود وتوفير الحّد األدنى من الردع أو المقاومة ألّي شخص 

ناك حاجة الستخدام أنظمة أمن في بعض األحيان، يمكن أن تكون ه  من غير الدخالء المتعّمدين.
 أخرى للمحيط.

الصورة   متوافق   1تبيّن  المترابطة  بالسالسل  سياجاً 
يصل ارتفاعه   1310الجزء    BS 1722مع المعيار  

يمكن أن تكون عوارض الدعم    أمتار ويعلوه عائق من األسالك الشائكة.  2.9إلى ما يقرب من  
 الخرسانة المسلحة أو من الصلب األنبوبي.مصنوعة من 

ال يمكن   توفّر السياجات بالسالسل المترابطة عائقاً محدوداً للهجمات ويجب تصنيفها على أنها من نوع السياجات األساسيّة لترسيم الحدود. 
 تركيب نظام إنذار على السالسل المترابطة بسبب طبيعة صنعها.

 ( 1)المستوى  2ة التسييج األمني من الفئ 8.7.1.3

إنه سياج رادع للدخالء يوفّر درجة معيّنة من المقاومة للتسلّق ولالختراق من قبل أي دخيل انتهازي  
ينبغي دعم السياج من الفئة   يفتقر لمهارات محّددة ويستخدم مواد ومعّدات اختراق سهلة المنال.

 بنُظم أمن أخرى للمحيط. 2

 BSسياجاً رادعاً للدخالء مكّون من شبكة سلكيّة ملحومة ومتوافق مع المعيار    2تبيّن الصورة  
إلى  10الجزء    1722 ارتفاعه  يصل  أمتار    2.9، 

 ويعلوه عائق من األسالك الشائكة. 

 

ملحومة. السياجات..  BS 1722-10:2006المعيار   13 ِشباك  أو  مترابطة  سالسل  والمصنوعة من  للدخالء  المكافحة  السياجات  الثاني   مواصفات  .  2006نوفمبر/تشرين 
. global.com-www.bsiت المعيار  لقد جرى إدراجه كمثال جيد على أفضل الممارسات في مجال إقامة السياجات األمنيّة، كما جرى اختبار جميع أنواع السياجات وفقاً لتصنيفا

 المذكور.  

 1تسييج من الفئة  :1الصورة 

 2تسييج أمني من الفئة  :2الصورة 

http://www.bsi-global.com/


IATG 09.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
8 

 ( 2)المستوى  3التسييج األمني من الفئة  8.7.1.4

وتأخير تقّدم مهاجم واسع الحيلة ويملك مجموعة  إنه حاجز أمني متوسط األهميّة يهدف إلى ردع 
يوفّر تصميم وبناء هذا الحاجز المقاومة    محدودة من األدوات اليدويّة التي تساعده في مهمته.

بنُظم أمن أخرى   3في العادة، ينبغي دعم السياج من الفئة   الالزمة لمحاوالت التسلّق واالختراق.
 للمحيط. 

  1722يتوافق هذا السور مع محطة قاعدة   ملحوم متوسط األمان.سياج شبكي  3تُظهر الصورة 
  أمتار، بما في ذلك الشريط الشائك الذي يتصدره كونسرتينا.  4يبلغ ارتفاع السياج   .14الجزء  

 جرى بناؤه بواسطة شبكة ملحومة ذات فتحات ضيّقة لمقاومة التسلق والقَطع. 

   يوفّر السياج األمني المتوسط األهميّة قدراً جيداً من إعاقة الهجوم بالمقارنة مع كلفة بنائه.

 ( 3)المستوى  4التسييج األمني من الفئة  8.7.1.5

تقّدم دخيل ماهر،  إنه حاجز أمني عالي األهميّة يهدف إلى تقديم أقصى قدر من الردع وتأخير 
ينبغي أن يوفّر تصميم وبناء هذا الحاجز درجة    ّهز بمعّدات وموارد عالية الكفاءة.متعّمد ومج

بنُظم أمن   4ينبغي دعم السياج من الفئة    عالية من المقاومة الالزمة لمحاوالت التسلّق واالختراق.
 أخرى للمحيط.

ً  4تبيّن الصورة   سياج شبكي ملحوم عالي األمان.  4تظهر الصورة   عالي األهميّة سياجاً أمنيّا
، علماً أن ارتفاعه يصل  14الجزء    BS 1722شبكة ملحومة ومتوافق مع المعيار  مكّون من  

جرى بناؤه باستخدام شبكة ملحومة    متًرا، بما في ذلك شريط األسالك الشائكة المطويّة.  4.8إلى  
 أمتار.  3ذات فتحات ضيّقة وقد أضيف إليه عائق بارتفاع 

يوفّر السياج األمني العالي األهميّة أعلى مستوى من اإلعاقة للهجمات، إال أن كلفة بنائه باهظة 
بالتوازي مع الدوائر التلفزيونيّة المغلقة    4يجب دائما استخدام السياجات األمنيّة من الفئة    الثمن.

 ونظام كشف الدخالء. 

 ( 2ستوى )الم المناطق الواضحة 8.7.1.6

 أمتار خارجه )إذا سمحت البيئة العقاريّة بذلك(.  10أمتار داخل السياج األمني و 4يبلغ العمق األدنى لتلك المنطقة 

 ( 1)المستوى  التصريف 8.7.1.7

إلى منشآت يجب تفادي الوصول  2  .م0.25ال يجوز لمنشآت تصريف واستجرار المياه أن تخترق السياج إذا كانت مساحة مقطعيّتها تزيد عن 
 التصريف والممّرات القائمة. 

 (2)المستوى  إضاءة محيط مواقع التخزين 8.7.2

ينبغي   يجب على اإلضاءة الداخليّة والخارجيّة لمحيط موقع التخزين أن تكون ذات قوة كافية تسمح للحرس بكشف أي نشاط غير مصّرح به.
يجب تركيب المفاتيح الكهربائيّة بطريقة تجعلها    بإضاءة مباشرة مثبتة في أعلى تلك النقاط.أن تتمتّع جميع نقاط الدخول إلى منطقة التخزين  

 متاحة فقط لألشخاص المصّرح لهم باستخدامها.

 إن وجود مولّد ونظام كهرباء احتياطي تلقائّي االشتعال هو أمر ضروري في المواقع المصنّفة عالية الخطورة وعالية القيمة.

نظمة إضاءة محيط المرفق أن تشّع جزئيّاً نحو الخارج بغية تسهيل الرؤية الليليّة لقوة الحراسة ومن أجل الحّد من إمكانيّة أن  يجب على جميع أ
يجب تثبيت نظام إضاءة المحيط داخل المجّمع حيث يكون من الصعب تعّرضه للتخريب أو   يسترق الغرباء النظر إلى المحيط الداخلي للموقع.

 التدمير.

 ( 3)المستوى  نُظم كشف اختراقات المحيط 8.7.3

 عام  8.7.3.1

( هو مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة من التقنيّات المصّممة إلطالق إنذار ُمسبق عند حصول  PIDSإّن "نُظم كشف اختراقات المحيط" )
  أية محاولة تسلّل إلى منطقة مؤّمنة.

 3تسييج أمني من الفئة  :3الصورة 

 4تسييج أمني من الفئة  :4الصورة 
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 14قدراتها على الكشف وبين التحذير من وجود تحّركات غير مرغوب فيها أو إزعاجات تتطلّب جميع نُظم الكشف وجود نوعاً من التوازن بين 
 كي تعمل في بيئة أقل مالءمة بالمقارنة مع نُظم كشف الدخالء المثبّتة ضمن المواقع.  PIDSبحكم طبيعتها، تّم تصميم نُظم   أخرى.

يجب أن يتلقّى نظام    المناسبة. PIDSخزين الذخيرة التقليديّة مزّودة بالنُظم ينبغي أن تكون السياجات المحيطة بالمنشآت والمباني المستخدمة لت
على قوة    التحكّم أو الرصد المركزي كافة إشارات االنذار التي تبثّها تلك النُظم على أن يتبع ذلك انطالق قوة تدّخل للرّد على تلك اإلنذارات.

 دقيقة بعد تلقي إشارة اإلنذار. 15المصّدر لإلنذار، على أالّ تتجاوز مهلة الرد  PIDSالتدّخل أن تستجيب بأسرع وقت ممكن لنظام 

على استناده إلى الخصائص الجوهريّة للتكنولوجيا المستخدمة فيه بل أيضاً إلى الظروف الخاصة بالموقع والتي    PIDSال يقتصر أداء نظام  
 يوصى بشدة طلب المشورة الفنيّة المتخّصصة قبل شراء أي نوع من هكذا نظام. لهذا السبب،  بموجبها تم اختيار أماكن تثبيت هذا النظام.

قد يشمل    يجب أن يعمل هذا النظام، لكي يكون فعّاالً، كجزء من نظام أمني متكامل.  بمعزل عن غيره من النُظم.  PIDSال يجوز تركيب نظام  
وإعاقتها إضافة إلى نُظم المراقبة البصريّة وإضاءة المحيط التي تؤّمن سُبل التحقّق هذا األمر وجود سياجات وحواجز تساعد في كشف الحركة 

 على أقل تقدير، يجب دمج هذه النُظم مع اإلجراءات األمنيّة الخاصة بالموقع ومع عمل قوة الحراسة.   من اإلنذارات المنطلقة.

 حتياجات التشغيليّة وغيرها من القيود التي تؤثر في حسن سير العمليّات.المحّدد وفقاً لظروف الموقع واال PIDSينبغي أن يُعتمد نوع نظام 

 نُظم كشف اختراقات المحيط 8.7.3.2

 ، والتي يمكن التفكير في نشرها، بما في ذلك :PIDSهناك مجموعة واسعة من أنواع نُظم 

A) ألف( نُظم الكشف الدفينة؛ 

B)  باء( النُظم المثبّتة فوق السياجات؛ 

C) اجات الكهربائيّة؛ جيم( نُظم السي 

D) دال( نُظم التأثير الميداني؛ 

E)  هاء( نُظم الرصد المستدام؛ 

F) واو( النُظم القائمة بذاتها؛ 

G)  زاء( النُظم المثبّتة على أسالك مشدودة؛ و 

H) .حاء( نُظم النشر السريع 

 بل التدقيق في متطلّبات النظام المثالي للموقع.إن مجموعة النُظم والعوامل التي تدخل في اختيار وسائل النشر تؤكّد عدم واقعيّة تقدير التكلفة ق

 سجالّت ووسائل اختبار نُظم كشف اختراقات المحيط 3.3.7.8

 يجب االحتفاظ بسجّل يومّي خاص بجميع إشارات اإلنذار الواردة والذي ينبغي مراجعته لتحديد وتصحيح أيّة مشاكل متعلّقة بموثوقيّة نظام
PIDS.   المعلومات التالية:يجب أن يبيّن السجل 

A) ألف( طبيعة اإلنذار، )ازعاج، إخفاق النظام أو دخول غير مشروع(؛ 

B) باء( تاريخ وساعة ومكان اإلنذار؛  

C) جيم( األفراد المعنيّين؛ و 

D)  .جيم( اإلجراءات المتّخذة استجابة لإلنذار 

 بشكل فصلي لضمان حسن عمل أجهزة استشعار اإلنذار. PIDSينبغي اختبار نظام 

 ( 3)المستوى  نُظم المراقبة البصريّة 8.7.4

إّن التكنولوجيا الفاعلة في ظروف إضاءة   يمكن استخدام نُظم المراقبة البصريّة لزيادة نطاق فعاليّة عمل أفراد األمن والمساحة التي يغطّونها.
  فّرة، لكنه ال ينبغي استخدامها لتحّل مكان الوجود الفعلي والمناسب لموظفي األمن.نهاريّة، منخفضة أو ليليّة هي متو

 
  لألهداف التالية: –في العادة، الدوائر التلفزيونيّة المغلقة والنُظم الكاشفة للحركة  –يمكن استخدام نُظم المراقبة البصريّة 

 

 

 سببها، على سبيل المثال، الحيوانات أو عوامل الطقس. 14
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A) ناطق الداخليّة لمنشآت تخزين الذخيرة التقليديّة؛ ألف( مراقبة جميع البّوابات، األبواب، محيط الموقع، والم 

B)  باء( توفير رصد مستمر وفي الوقت الحقيقي؛ و 

C)  .جيم( تسجيل النشاطات بغية إعادة درسها في حاالت فقدان أو سرقة الذخيرة 

D) مل التالي:إّن تكنولوجيا نُظم التصوير الفوتوغرافي، التي يمكن أن تعتمدها مجموعة من التقنيات لنقل البيانات، تش 
 

E)  ألف( مجموعة التصوير في ظروف إضاءة عاديّة مرئيّة؛ 

F) باء( مجموعة قادرة على التصوير في ظروف إضاءة منخفضة؛ و 

G)  .جيم( مجموعة تعمل باألشعة تحت الحمراء 

 الخاصة بالسجالت واالختبارات على أنظمة المراقبة البصريّة. 8.7.3.3ينبغي تطبيق نفس متطلبات الفقرة 
 

 ( 1)المستوى  الدوريّات والكالب البوليسيّة 8.7.5

أن تتحقّق من سالمة أمن مناطق تخزين الذخيرة خارج ساعات العمل، عند األوقات الموصى بها كما في  15ينبغي على قوة الحراسة أو التدّخل 
 يوماً.  90يجب تسجيل تفاصيل دوريّات المراقبة تلك كما يجب االحتفاظ بهذه السجالت لمدة ال تقل عن   أوقات عشوائيّة.

  ( المالئمة.SOPوتجهيزهم بصورة مناسبة ألداء واجباتهم وفقاً إلجراءات التشغيل القياسيّة )ينبغي تدريب الموظفين المولجين بهذه المهّمة  
 كما يمكن استخدام الكالب المدّربة كإجراء مكّمل لقوة الحراسة والتدّخل. 

لتحقّق من حسن أداء األفراد وفعاليّة  من الضروري القيام بتفتيش عشوائي وباختبارات غير ُمعلنة لقوة الحراسة وأفراد االحتياط، ليالً ونهاراً، ل
 اإلجراءات المتّبعة. 

 16األشكال التي يتّخذها تحويل مسار الذخيرة   9

 خلفيّة تحويل مسار الذخيرة  1.9 

إن المنتج المخصص لسوق األسلحة السرية عبارة عن أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة بشكل ساحق، ولكن لكي يكون لها أي تأثير، تتطلب األسلحة  
  قد يكون من الضروري وجود كميات كبيرة من الذخيرة لضمان استدامة العنف. ذخيرة.

ى إن الهدف من نظام أمني فعّال ينبغي أن يكون التقليل من مخاطر تحويل مسار الذخيرة عن طريق الفقدان، السرقة، التسّرب أو االنتشار إل
ن مطلقة وكاملة بسبب العوامل البشريّة. مع ذلك، يجب على مستويات األمن أن  من غير الممكن تأمين حالة أم  حّده األدنى على اإلطالق.

  %.100تقترب إلى أقصى ّحد من نسبة 

 

 

 

 

 

 نيّين. قد يشمل هذه القوة أفراد الجيش، الشرطة أو أفراد األمن المد  15
 ISBNغريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) تحديد وتعطيل تسليم الشحنات السريّة لألسلحة. األسلحة، الطائرات والسفن:جرى اقتباس المعلومات الواردة في هذه الفقرة من الوثيقة  16

978 66 7728 069 7.) SEESAC.  2007آب/أغسطس . 
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

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

المؤّرخة، تنطبق الطبعة األخيرة من الوثيقة المعياريّة   في حالة المراجع غير  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 التطبيع    ذات الصلة .

 األوروبي:

a)   المعيارBS 1722-10:2006  ..المكافحة السياجات السياجات  ِشباك    مواصفات  أو  مترابطة  سالسل  من  والمصنوعة  للدخالء 
 (؛ www.bsi-global.com) .2006تشرين الثاني/نوفمبر  ملحومة.

b) EN 12320:2012،  ؛المتطلبات ووسائل االختبار -األقفال المحمولة وتجهيزاتها  –معّدات البناء 

c)   مكتب   .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصاراتخيرة  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ   01.40المبدأ التوجيهي
 األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛

d)   مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع  .إدارة المخزونمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن    03.10المبدأ التوجيهي
 السالح؛

e)   العتاد منع فقدان  الحصينة والسياجات  مواصفات االختبار  .  1175معيار  النقاط  المباني،  مكّونات  السطو على  لمقاومة  والتصنيف 
 ؛2007أيار/مايو  24  ( العالميّة.BREمؤسسة أبحاث البناء )  . 6العدد  األمنيّة. 

f)   المتحدة لألمم  العامة  الجمعية  مكافحة   .A/RES/55/255قرار  وأجزائها  بروتوكول  النارية  األسلحة  والذخيرة  صنع  ومكوناتها 
حزيران/يونيو  08 واالتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

 (. 2005تموز/يوليو   03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ  "بروتوكول األسلحة النارية". .2001

المستخدمة في   17يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع  لهذه المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة 
كما يحتفظ مكتب   .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على: 

ادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص  األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بآخر نسخة/طبعة من المب
العنكبوتية:   الشبكة  على  للذخيرة  الدولية  التقنية  التوجيهية    .www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionبالمبادئ 

يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج السلطات الوطنية، أرباب األعمال والهيئات والمنظمات أخرى المهتمة باألمر  
    إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  17
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

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

a) :غريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) تحديد وتعطيل تسليم الشحنات السريّة لألسلحة". األسلحة، الطائرات والسفنISBN 978 66 7728 
069 7.) SEESAC.  ؛ 2007آب/أغسطس 

b) التقليدية للذخيرة  األفضل  الممارسات  الفصل  كتيب  رقم    ،3،  أوروب .6/08القرار  في  والتعاون  األمن   .2008ا.  منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 ; 

c)   5100.76دليل وزارة الدفاع األميركيّة-M  ،وزارة الدفاع   .األمن المادي الخاص باألسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحسّاسة
 http://dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m.pdf; and. 2012أبريل/نيسان  12 األمريكية.

d) UFC 04-020-01، المرافق ألمن  التقني  التخطيط  األمريكية. .دليل  الدفاع  .  2008سبتمبر/أيلول    11 وزارة 
http://wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-4-020-01 

المستخدمة في   18جميع المراجعيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من   ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
العثور عليها في:   التوجيهي ويمكن  المبدأ  مكتب    .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا  يحتفظ  كما 

الموقع  األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على  
العنكبوتية:  الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition.    األخرى والمنظمات  والهيئات  األعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
 ج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برام

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  18
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 الملحق ج  
  )معياري(
 (1)المستوى  19نموذج خطة أمنيّة  

 االسم، الموقع ورقم هاتف مقر ضابط األمن.  1ج.
 

 نطاق الخطة.  2ج.
 

 محتويات وقيمة المخزونات.  3ج.
 

 التهديدات األمنيّة العامة.  4ج.
 

 الموقع ومحيطه. خريطة جغرافيّة مفّصلة عن مكان  5ج.
 

مثل  6ج. المعّدات  كافة  وجود  ومكان  والخروج،  الدخول  ونقاط  مبانيه  ذلك  في  بما  الموقع،  مخطّط  عن  تفصيليّة  بيانيّة  رسومات 
المؤهّلة  مولّدات/محطّات الكهرباء، نقاط توزيع المياه والغاز الرئيسيّة؛ مسارات الطرق والسكك الحديديّة؛ المناطق المشّجرة؛ المناطق  

 والغير مؤهّلة؛ الخ. 
 

 الخطوط العريضة لتدابير األمن المادي للموقع بما في ذلك، ودون أن تقتصر على، تفاصيل العناصر التالية: 7ج.
 

A)  ألف( السياجات، األبواب والنوافذ؛ 

B)  باء( اإلضاءة؛ 

C) ( نُظم كشف االختراقات )جيمIDS؛ ) 

D) ( نُظم كشف اختراقات المحيط )دالPIDS ؛) 

E)  )نُظم مراقبة الدخول اآلليّة؛ هاء 

F) واو( الحّراس؛ 

G) زاء( كالب الحراسة؛ 

H) حاء( األقفال والحاويات؛ 

I)  طاء( مراقبة دخول وخروج األفراد؛ 

J)  ياء( مراقبة دخول وخروج البضائع والمواد؛ 

K)  كاف( الغرف المؤّمنة؛ 

L) الم( المباني المحّصنة؛ و 

M) .ميم( الدوائر التلفزيونيّة المغلقة 

 )بما في ذلك، ودون أن تقتصر على، األفراد التالية، بحسب الحاجة(:  مسؤوليات األمن 8ج.
 

A) ألف ضابط األمن؛ 

B) باء( ضابط السالمة؛ 

C) جيم( مسؤول التسلّح؛ 

D)  دال( مدير اإلنتاج؛ 

E) هاء( ضابط النقل؛ 

F) واو( رؤساء األقسام؛ 

G)  زاء( ضباط المخازن/اإلمداد؛ 

H)   العمليّات/الحصر/الحركة؛ حاء( المراقب المسؤول عن 

 

   2008،19منظمة األمن والتعاون في أوروبا   .2المراجعة     FSC.GAL/14/03من دليل أفضل الممارسات بشأن اإلجراءات الوطنيّة إلدارة وأمن المخزونات.  مقتبس19
 . 2003أيلول/سبتمبر  



IATG 09.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
14 

I)  طاء( العمال؛ و 

J)  .ياء( جميع الموظفين المصّرح لهم بالدخول إلى الموقع 

النوعيّة؛   9ج. االختبارات؛ ضمان  التحويل؛  الصيانة؛  التخزين؛  مناطق  اإلنتاج/العمليّات؛  مناطق  في  اتباعها  الواجب  األمن  إجراءات 
 أخرى مرتبطة بإدارة مخزونات األسلحة. االختبارات المناخيّة وغيرها، فضالً عن نشاطات 

 
 التحكّم بالدخول إلى صاالت التخزين والتحويل، المباني والمنشآت والمناطق.  10ج.

 
 إجراءات مناولة ونقل الذخيرة التقليديّة. 11ج.

 
 الُمستخدمة واالحتياطيّة. -التحكّم بمفاتيح األمن  12ج.

 
 المخزون. التحقّق وحصر  -الحصر  13ج.

 
 التثقيف األمني وإحاطة الموظفين.  14ج.

 
 اإلجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف فقدان/فائض من العتاد.  15ج.

 
 تفاصيل الترتيبات الخاصة بقوة التدّخل )على سبيل المثال، حجم القوة، مهلة االستجابة، األوامر، تفعيل ونشر القوة(. 16ج.

 
 اتخاذها استجابةً لتفعيل أجهزة اإلنذار. اإلجراءات الواجب  17ج.

 
 اإلجراءات الواجب اتخاذها استجابةً لحاالت طارئة )مثل الحرائق، الفيضانات، الغارات، وغيرها(. 18ج.

 



IATG 09.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
15 

 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل فترات الخمس سنوات   الذخيرة للمراجعة كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
 ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض التحرير.

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

سيتم دمج   الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية 
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. 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
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