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 تحذير

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

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 حقوق التأليف والنشر إشعار 

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.UNODAتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن ك

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 ، الواليات المتحدة األمريكية NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 
 ، 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  تُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

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

 اإلطالق. 

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

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

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

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 التنمية.

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

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   د المتاحة.مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموار
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

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

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

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

 

 

  

 

 

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

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

والمناولة  التخزين  أثناء  التقليدية  الذخيرة  مخزونات  إدارة سالمة  في  أساسي  مكون  هو  التقليدية  الذخيرة  حوادث  في  والتحقيق  عن    اإلبالغ 
التقليدية في أثناء التدريب  ونظراً لعدم وجود أي شيء يضاهي السالمة التامة، فمن المحتوم أن العاملين الذين يستخدمون الذخيرة   واالستخدام.

التي تحمل في طياتها الذخيرة التقليدية حوادث معتادة،   3تعتبر الحوادث أو األحداث  أو في العمليات سيكونون معرضين لخطر الوفاة أو اإلصابة.
التحقيق فيها سيقدم دروساً لآلخرين  واإلبالغ عن الحوادث و حتى في الجيوش وقوات األمن المدّربة أفضل تدريب، إال أنه يمكن اتّقاء معظمها.

 ليتعلموا منها ويسهم جوهريًا في تحسين السالمة للجميع.
 

قد تشتمل هذه   كإجراء وقائي أساسي، ينبغي اإلبالغ فوراً عن أية حوادث والتحقيق فيها لتمكين اتخاذ اإلجراء المناسب لمنع تكرار وقوعها.
راءات وإصالح أعطال الذخيرة و/أو فرض قيود أو حظر على االستخدام أو التخزين أو المناولة اإلجراءات على مراجعة أنظمة التشغيل واإلج

ويساعد استخدام نظام لإلبالغ عن حوادث الذخيرة في تطوير تلك اإلجراءات؛ الهدف هو   أو النقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة.
  تحسين السالمة وليس توجيه اللوم.

 
( يضمن  2( يدعم اتساق معايير التحقيق بين األفراد؛ 1مجربة ومتفق عليها للتحقيق الفني في جميع حوادث وحوادث الذخيرة: استخدام منهجية 

 ( تحسين جودة تقارير التحقيق.3اتخاذ اإلجراءات المناسبة واألسئلة التي يطرحها المحقق؛ 
 

 

 

 أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء. 60.01لي بشأن الذخيرة توجد تفاصيل االستجابة المناسبة لحوادث الذخيرة في المبدأ التوجيهي التقني الدو 3
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 ( 1)المستوى حوادث وأحداث الذخيرة: تقارير الوحدة ومنهجية التحقيق الفني 

 النطاق  1

إدارة للذخيرة التقليدية  يقدم ويشرح هذا المبدأ التوجيهي مفهوم اإلبالغ عن حوادث الذخيرة والتحقيق فيها واالستجابات الضرورية لضمان نظام  
 آمن وفعال وكفء.

 المراجع المعيارية  2

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

 غير المؤرخة.

دة يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفي
  حول السالمة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 ات والتعاريف المصطلح 3

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

متفجرات تؤدي إلي، أو لديها إمكانية أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة شخص أو  أي حادث يتضمن ذخيرة أو  يشير مصطلح "حادث ذخيرة" إلى  
 .أشخاص أو إنزال أضرار باألجهزة أو الممتلكات، العسكرية أو المدنية

 
 مصطلح عام يتضمن كل الحوادث وإخفاقات األداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجدها. يعتبر مصطلح "حادثة" 

 
"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن األحكام  كلمات لمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام الفي كافة وحدات ا

 وفقاً الستخدامها في معايير األيزو. 
 

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

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

  نظرة عامة 4

أساسي لدعم إدارة آمنة لمخزونات الذخيرة التقليدية ينبغي أن يبلغ المستخدمون فوراً عن أي حادث ذخيرة أو متفجرات والتحقيق  كأجراء وقائي  
  تشتمل هذه اإلجراءات على ما يلي: فيه لتمكين اتخاذ اإلجراء المناسب لمنع تكرار وقوع الحادث.

A) يب؛ مراجعة أنظمة التشغيل واإلجراءات، بما في ذلك التدر 

B)  .باء( فرض حظر على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

C)  .جيم( بعد التحقيق، يتم فرض قيود على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

D) دال( تصحيح العطل عن طريق اإلصالح؛ أو 

E) ة العسكرية.هاء( سحب الذخيرة من الخدم 

رد  ينبغي على السلطة الوطنية أو منظمات إدارة مخزونات الذخيرة أن تعين سلطة تحقيق مناسبة وضمان أنها تضم فريق عمل مؤهل تقنياً والموا
 الضرورية لتوفير قدرة فعالة وكفء.
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 حوادث ذخيرة ومتفجرات إلى سلطة التحقيق.ينبغي على المستخدمين أو الوحدات التي تحتفظ بمخزون، كمتطلب إلزامي، اإلبالغ عن أي  
أو أنها ال   المستخدمين أو الوحدات التي تحتفظ بمخزون أن يقرروا أن الحوادث بسيطة  وينبغي اإلبالغ عن جميع الحوادث وال يجب على 

 تستدعي اإلبالغ عنها. 

تعود غالبية الحاالت المبلغ عنها عادةً إلى فشل وظيفي  ة.تبين التجربة، أن حوادث الذخيرة الناتجة عن فشل التصنيع و/أو الفحص الفني نادر
 في الجمع بين األسلحة والذخيرة، وفي معظم الحاالت، يتفاقم هذا بسبب سوء التعامل من جانب المستخدم. 

األسباب المحتملة، ال   على الرغم من التعليق السابق، عند التحقيق في أي حادث أو حادث يتعلق بالذخيرة أو المتفجرات، يجب النظر في جميع
يجب أوالً إزالة   من الضروري أن تظل موضوعيًا ومنفتًحا بشأن أسباب أي حادث. سيما عندما ال يكون التفسير المباشر واضًحا في الحال.

لة، ال ينبغي تقديم النظريات ما  وحتى في هذه الحا األسباب األكثر احتمالية باستخدام األدلة الواقعية اإليجابية قبل التفكير في االحتماالت البعيدة.
  لم يكن من الممكن تقديم قضية ُمعلَلة مدعومة بالكامل باألدلة.

  يجب أن تكون األدلة الوقائعية المدعومة بأقوال الشهود، ويفضل أن تكون معززة ومعاينة بعناية، أساس جميع االستنتاجات.

يجب على المحقق الفني تحديد  محقق تقني مؤهل تعينه السلطة الوطنية المختصة.  ينبغي إجراء التحقيقات في أحداث/حوادث الذخيرة بواسطة
  ما حدث ولماذا، وعدم إلقاء اللوم أو اإلهمال على أي فرد مسمى.

 حوادث الذخيرة  5

وفاة أو إصابة شخص حادث الذخيرة، بصرف النظر عن السبب أو مهما يكن بسيطاً، هو أي واقعة تتعلق بالذخيرة أو المتفجرات التي تتسبب في  
 )أشخاص( و/أو تلف معدات و/أو ممتلكات، عسكرية أو مدنية.

 أمثلة وقائع الذخيرة:

A)  ألف( انفجار لكتلة المغالق الذي يحدث في سالح ما، يفسد مجموعة إطالق النار ويسبب تلفاً لألجزاء المتحركة؛ 

B)  الحرارة وصمماً مؤقتاً؛ أوباء( حشوة محاكاة معركة تنفجر قريبة من جندي تسبب حروقاً نتيجة 

C) .جيم( ارتداد رصاصة سالح صغير تصيب وتتلف سيارة متوقفة في ميدان الرمي 

 األساس المنطقي لإلبالغ عن حوادث الذخيرة  6

 هناك عدد من األسباب لضرورة وضع نظام فعال لإلبالغ عن حوادث الذخيرة والتحقيق فيها واستخدامه بواسطة السلطات الوطنية: 

A)  لمنع تكرار وقوع الحادث؛ 4تحسين السالمة حيث يجوز اتخاذ إجراء فورييمكن 

B) .ًباء( الممارسات الخطرة، التي ال تكون بالضرورة خطأ المستخدم، قد تتطور في استخدام الذخيرة التي لم يتم التعرف عليها سابقا 
  وممارسات السالمة المحسنة يمكن تطويرها لمنع تكرار وقوع الحادث؛

C) جيم( لتلبية متطلبات قوانين السالمة؛  

D) دال( لتقديم معلومات يمكن استخدامها في دعاوى التعويض المحتملة؛  

E) و أن يكون مقبوالً لألفراد والعامة واإلدارة كإجراء عادل وشامل ومنصف للتحقيق في حادث ما؛ 

F) أو الذخيرة.  يمكن الحصول على المعلومات بشأنها أن تؤدي إلى تحسينات في تصميم األسلحة 

على سبيل المثال، إخفاق مستخدم في اإلبالغ عن حادث  إن تداعيات اإلخفاق في اإلبالغ عن حادث ذخيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة.
  في مثل تلك الظروف، فإن  ذخيرة يمكن أن يتسبب في تكرار الحادث الذي قد يؤدي إلى وفيات و/أو إصابات بين األفراد في وحدات أخرى.

ا المنظمة التي تحقق في أول وقوع للحادث ستكون قد حظرت استخدام القوات لهذا النوع أو الحصة أو الدفعة من الذخيرة تحديداً تحت رقابته
في  وفي هذا المثال فإن اإلخفاق  وبالتالي يتم تالفي وقوع الحادث الثاني الذي يقترن بوقوع وفيات وإصابات بين العاملين. على مستوى العالم.

 اإلبالغ عن الحادث األول يمكن اعتباره إهماالً جنائياً.

 وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الحوادث تقع والتي ال تؤدي إلى إصابة أو ضرر ، ولكن كان من المحتمل أن يحدث ذلك )"كاد أن يخطئ"(. 
 .يجب النظر في تسجيل هذه الحوادث باإلضافة إلى أنها يمكن أن توفر فوائد مماثلة

 

 .الحظر والقيود من المبادئ الدولية التقنية بشأن الذخيرة  01.70انظر المبدأ التوجيهي  يشمل ذلك استخدام الحظر والقيود.  4
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 ( 1)المستوى اإلبالغ عن حوادث الذخيرة   7

يق  ينبغي أن تضمن السلطة الوطنية أو المنظمة المسؤولة عن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية وجود نظام لإلبالغ عن حوادث الذخيرة والتحق
المستخدمين أن يبلغوا فوراً سلطة التحقيق المناسبة المعلومات وينبغي التنبيه على   فيها، وأن يكون معلناً لجميع المستخدمين وأنه مستخدم بفعالية.

 5اآلتية:

A) ألف( اسم الشخص المبلغ عن العطل أو إخفاق األداء؛  

B) باء( الوحدة المستخدمة؛ 

C) جيم( الشخص الذي يتم االتصال به من الوحدة المستخدمة؛ 

D) دال( تاريخ ووقت حادث الذخيرة؛ 

E) هاء( تفاصيل أي وفيات و/أو إصابات؛ 

F)  واو( موقع حادث الذخيرة، مع مرجع تربيع الخريطة؛ 

G) واو( نوع الذخيرة المعنية )االسم الفني بالكامل(؛ 

H) حاء( نوع السالح المستخدم )االسم التقني الكامل(؛ 

I) حاء( الدفعة والحصة و/أو الرقم التسلسلي للذخيرة المقصودة؛  

J) ياء( وصفاً موجزاً للحادث؛  

K)  كاف( األحوال الجوية؛ و 

L)  .ياء( اإلجراء المتخذ من قبل الوحدة المستخدمة 

 ( 1)المستوى إجراءات الوحدة المستخدمة   8

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة أن تتخذ اإلجراءات اآلتية في حالة وقوع حادث ذخيرة: 

A) ألف( وقف إطالق النار؛ 

B) .حوادث مميتة، ال ينبغي أن تمس الجثث باستثناء التأكد من   في حالة وقوع باء( وتقديم اإلسعافات األولية على الفور إلى أي جريح
 وانطالقا من االحترام، ينبغي تغطية الجثث حتى يتثنى إزالتها من الساحة، الوفاة.

C) ،جيم( واستدعاء المساعدة الطبية إذا لزم األمر 

D) .6غي ترك كل شيء على حاله في مكانه؛ وينبغي عدم نقل أي شيء وينب هاء( وتطويق المنطقة للحفاظ على األدلة لسلطة التحقيق 

E)  جيم( تسجيل أسماء الشهود المحتملين؛ 

F) .وال ينبغي لمس السالح إال إذا كان مطلوباً تأمينها  واو( الحفاظ على السالح المعين المستخدم في الحادث وتقديمها لسلطة التحقيق
  لمنع وقوع إصابات أخرى؛ و

G)   5.60إذا كانت مخاطر التردد الالسلكي سببًا محتمالً، فاتخذ إجراًء فوريًا لتحديد خصائص بيئة التردد الالسلكي )المبدأ التوجيهي  
 يوفر مزيًدا من التفاصيل(؛ و 

H)  وانتظار توجيهات المحقق التقني المعين. 7اإلبالغ فوراً عن حادث الذخيرة وفقاً للتعليمات المحددة في الفقرة  

يجوز معاودة بدء إطالق النار قبل وصول سلطة التحقيق شريطة عدم وجود إصابات، باستخدام حصة أو دفعة أو نوع ذخيرة أو متفجرات 
 ى ما هو عليه. مختلف واإلبقاء على مسرح الحادث عل

 

 .أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء  60.01مثال لنموذج في الملحق د، المتكرر في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   5
 ينبغي التقاط صور فوتوغرافية قبل نقل المصابين للعالج الطبي إذا أمكن.  6
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 ( 1)المستوى إجراءات المحقق التقني  9

 ينبغي على المحقق الفني المعيّن من قبل جهة التحقيق تنفيذ ما يلي:

A)  ألف( فحص مسرح حادث الذخيرة؛ 

B)  7افحص جميع األسلحة ذات الصلة؛ 

C) جيم( الفحص البصري لجميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث؛ 

D) رة الحادث من أجل تحقيق تقني إضافي أو تدميرها، بعد التشاور مع السلطة التقنية المناسبة، إذا كان  دال( ستعادة أية أجزاء من ذخي
 نقلها غير آمن؛ 

E) هاء( فحص بقية الذخيرة من نفس النوع أو الحصة أو الدفعة أو الرقم التسلسلي والتي كان يجري استخدامها في الوقت ذاته؛ 

F) واو( استجواب جميع الشهود المناسبين؛ 

G)  زاي( إجراء تخمين تقني أولى لسبب حادث الذخيرة وتوصية سلطة التحقيق بأي تحريمات أو تقييدات مناسبة؛ 

H)   حاء( إذا كان مناسباً، فرض حظر محلي فوري على استخدام الذخيرة )حسب الحصة أو الدفعة أو الرقم المسلسل( المستخدمة في
 حادث الذخيرة؛ و 

I)  الذخيرة إلى سلطة التحقيق باستخدام النموذج المناسب.طاء( تقديم تقرير مكتوب عن حادث 

 يجب التحقيق في حادث الذخيرة وفقًا لوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. 

  ليس من عمل المحقق التقني أن يوجه اللوم أو ينسب اإلهمال إلى أي فرد.

 تصنيف الحوادث  10

وينبغي أن يخضع أي حادث "تعمل" فيه ذخيرة ما خالفاً لما هو في طريقة التصميم  .1ينبغي تصنيف خطورة حادث ما وفقاً للتوجيه في جدول  
وللغرض المخصص لها حسب المشغل لتحقيق رسمي وتصنيفه على أنه حادث جسيم على األقل، بصرف النظر عن عدم وجود إصابات أو 

لك، تقنياً، إخفاقاً في األداء لكن احتمال وقوع مزيد من حوادث هذا النوع يعني أنه يجب التحقيق فيه كحادث وليس كإخفاق أيضاً يكون ذ  تلفيات.
  أداء.

 تعريف حوادث المتفجرات الفئة 

 مميت )أفراد(

 خطر )معدات(

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من اآلتي:

  تتسبب في مرض على األمد الطويل أو إعاقة لألفراد العسكريين أو من المواطنين.الوفاة أو إصابات خطيرة  ▪

 خسارة واسعة النطاق أو تلف أو تلوث للمعدات العسكرية أو الممتلكات في عدة منشآت أو للبيئة.  ▪

 رائد 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من اآلتي:

  الخضوع للعالج بالمستشفى لألفراد العسكريين أو المواطنين.إصابات خطيرة تتسبب في  ▪

 خسارة أو تلف أو تلوث الذخيرة أو المتفجرات أو لمعدات عسكرية أو مدنية أو الممتلكات في منشأة واحدة.  ▪

 خطير 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من اآلتي:

  وانقطاعاً عن العمل لكنها ال تتطلب عالجاً بالمستشفى.إصابة تتطلب عالجاً طبياً  ▪

 خسارة أو تلف بسيط للذخيرة أو المتفجرات أو تلوث بسيط لمعدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو للبيئة.  ▪

 صغير 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من اآلتي:

  المواطنين.إصابة أو مرض لألفراد العسكريين أو  ▪

 تلف في مظهر الذخيرة ال يؤثر على األداء أو السالمة.  ▪

 كاد يقع

  حادث أو حادث محتمل يتصل بالذخيرة، أو حادث يحتمل أن يكون متصالً بالذخيرة، الذي كان من الممكن أن يسبب:

  تلفاً للذخيرة. ▪

  للبيئة.تلفاً أو تلوثاً لمعدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو  ▪

  إصابة أو مرضاً لألفراد العسكريين أو المواطنين. ▪

  تهديداً أو تلفاً لسالمة بنية معدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو للبيئة. ▪

 مخالفة غير المتصلة بالمتفجرات. ▪

 

 قد تكون هناك حاجة لدعم اختصاصي مدرعات لتقرير أن إخفاق األداء ليس بسبب عطل السالح.  7
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 تعريف حوادث المتفجرات الفئة 

 8إطالق نار مهمل
من سالح نتيجة خطأ بشري يمكن منعه، لم يسفر   9مم 14.5إطالق نار ذخيرة سالح صغير تصل إلى وتشمل عيار 

 عن إصابة والسالح والذخيرة كان أدائهما حسب المواصفات المصممة.

 اكتشاف غرض )بنود( ذخيرة في حاويات صنفت على أنها خالية من المتفجرات.  مخالفة غير متصلة بالمتفجرات

 
 تصنيف حوادث الذخيرة  :1جدول 

 

  المشورة والمساعدة والتعاون مع الوكاالت األخرى 11

بحكم التعريف، فإن المحقق الفني مؤهل إلصدار حكم تقني بشأن ما إذا كانت المتفجرات قد تسببت في وقوع الحادث أو ساهمت في وقوعه أو  
العوامل األخرى قد ساهمت في وقوع الحادث، قد تكون المساعدة المتخصصة ومع ذلك، في حالة معقدة حيث قد تكون   ساهمت في عواقبه.

  اإلضافية ضرورية في تحديد األحداث الحقيقية.

د  عادة ما يتم اإلبالغ عن الحوادث التي تنطوي على إطالق الذخيرة في األسلحة على أنها حادث ذخيرة على الرغم من أن التحليل النهائي وج
كلما كان ذلك ممكنًا، يجب إجراء  لذلك يجب توخي الحذر لضمان أن التحقيق يشمل كال من السالح والذخيرة. المستخدم مخطئ.أن السالح أو 

وهذا يضمن االستفادة من أفضل المعارف والخبرات المتاحة إلثبات األدلة الواقعية  10التحقيقات باالشتراك مع أخصائي نظام أسلحة متمرس. 
 ل ذات الصلة. وعدم إغفال التفاصي

 يمكن أن تشمل المساعدة المتخصصة اإلضافية:

A)  محققون تقنيون أكثر خبرة؛ 

B) مصممو أنظمة الذخيرة واألسلحة؛ 

C)  كيميائيو متفجرات؛ 

D) علماء الطب الشرعي 

E) المتخصصون الفنيون عندما تكون مخاطر التردد الالسلكي سببًا محتمالً؛ 

F)  فعية(؛ وأخصائيو أنظمة األسلحة، )بما في ذلك مدربي المد 

G) .الشرطة و/أو الشرطة العسكرية 

قرير قد يُطلب من هؤالء المتخصصين أيًضا تقديم تقارير وأدلة في عملية قانونية الحقة، لذلك من المهم أن يعمل المحقق الفني معهم إلنتاج ت
  منسق وواقعي.

ا اختصاصات وصالحيات وأهداف مختلفة، تحديًا للبيان  يمكن أن تشكل الحاجة إلى التعاون مع محققين من وكاالت أخرى، والتي قد يكون له
تحتاج الدول، بنظمها  "يجب على المحقق الفني تحديد ما حدث ولماذا، وليس إلقاء اللوم أو اإلهمال إلى أي فرد مسمى".  4الوارد في القسم  

 ومعاييرها القانونية الفردية، إلى إدراك هذا التحدي والتصدي له. 

 الدليل  12

يجب دائًما التحقيق في مسار األحداث التي  يكون المحقق الفني مقيًدا بالنظر فقط إلى األدلة التي يمكن رؤيتها في مكان الحادث.  ال ينبغي أن
العديد من الحوادث الخطيرة يسبقها توقف أو اختالل، وبالتالي فإن تسلسل وسبب هذه التوقفات أو االختالالت،   سبقت وقوع الحادث مباشرة.

 ت التي يتم إجراؤها لحلها غالبًا ما تؤدي إلى فهم أفضل لسبب الحادث.والتدريبا

 شاهد على األدلة 12.1

لذلك يجب على  غالبًا ما تكون أدلة شهود العيان أهم نوع من األدلة المتاحة في تحديد اإلجراءات واإلجراءات المستخدمة مباشرة قبل الحادث.
 المحققين الفنيين: 

 

   ذخيرة واألعطال كأسباب محتملة.تستخدم بعض البلدان مصطلح "التفريغ العرضي" إلى أن يزيل التحقيق عيوب ال 8
 مم حيث إن تلك األسلحة التي يتم تشغيلها عادة يدوياً على عكس تلك التي يتم تشغيلها بنظام. 14.5تم اختيار العيار الذي يصل إلى ويشمل   9

 األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. 10
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A) لة أن المحقق الفني موجود بشكل أساسي للتأكد من سبب الحادث وليس توجيه اللوم؛توضيح من بداية المقاب 

B) .يمكن أن تقضي   مقابلة الشهود، في أقرب وقت ممكن بعد الحدث، مع إيالء االعتبار الواجب لتأثيرات الصدمة على األفراد المعنيين
انقضاء من الوقت قبل استجواب الشاهد إلى تكهنات حول  قد يؤدي أي   الصدمة على ذاكرة األحداث قبل وقوع الحادث مباشرة. 

قد يمكّن فحص األدلة الواقعية المتاحة بصريًا المحقق من اكتشاف مثل   السبب، مما يؤدي إلى تقديم أدلة غير دقيقة دون قصد متعمد.
 هذه األخطاء على الفور؛ و

C)  .ومات تتعارض مع الحقائق، أو ال تتناسب مع المكان، يجب أن  إذا كانت المعل النظر في مصداقية المعلومات التي قدمها الشاهد
 يؤخذ ذلك في االعتبار عند تجميع التقرير النهائي. 

الشهود ليسوا بالضرورة معصومين من الخطأ ويمكن أن يكون لديهم في بعض األحيان أجندتهم الخاصة ، بما في ذلك الحاجة المتصورة للدفاع  
الذخيرة والحوادث أثناء التخزين والنقل والعمليات وميادين الرماية هم عموًما من نفس شهود الع عن دورهم في الحادث: يان على حوادث 

 قد يكون لديهم اهتمامات مشتركة وتعاطف مع رفاقهم، مما قد يغريهم بالتحدث بشكل دفاعي لتقليل أي تأثير على زمالئهم. المجموعة من الناس.
حتى في حالة العثور على شهود عيان محايدين، فهم في الغالب أشخاص   لمحقق الفني على دراية به.هذا سلوك بشري شائع يجب أن يكون ا

يجب أن يستخدم المحققون الفنيون   عاديون وقد ال تحتوي شهادتهم على المستوى التقني للمعلومات الالزمة لحل سبب الحادث أو الحادث.
الجنائية، المعرفة التقنية، المعرفة بالحوادث السابقة، إلخ(، لتحديد السبب المحتمل للحادث أو    مهاراتهم المهنية )تحليل األدلة المادية واألدلة

  الحادث

 جمع األدلة الجنائية 12.2

على الرغم من أن األولويات  األدلة التي يتم الحصول عليها من مكان الحادث هي األكثر قيمة وستساعد المحقق الفني في تحديد سبب الحادث.
لة بعد وقوع الحادث هي معالجة الجرحى والتعامل مع الطوارئ الفورية وجعل مكان العمل آمنًا، يجب توخي الحذر لتجنب إتالف أي العاج

 لذلك يجب على المحقق الفني: دليل قد يكون مطلوبًا أثناء التحقيق.

a) مكن تحديد موضع العناصر المتعلقة بالحادثة بشكل  أوالً تحديد ما إذا كان قد تم إزعاج أي دليل أو إزالته قبل وصوله/وصولها بحيث ي
  صحيح؛

b) .في حالة تناثر األدلة على مساحة واسعة، أو في حالة وجود وكاالت أخرى في   التأكد من أن منطقة الحادث مطوقة لمنع إزالة األدلة
 مكان الحادث، يجب إنشاء مسار نهج مشترك لمنع تدمير األدلة؛ و

c) يجب مالحظة موضع كل عنصر فيما يتعلق بالحادث قبل  منطقة للتأكد من وجود جميع األدلة المتاحة. عند االقتضاء، ابحث في ال
 جمعه.

 الحفاظ على أدلة الطب الشرعي  12.3

 قد تنشأ هذه الحاجة من الحاجة إلى مزيد من التحقيقات يجب أن يكون المحقق الفني دائًما على دراية بضرورة الحفاظ على أدلة الطب الشرعي.
 11ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستمرارية األدلة. التقنية أو الستخدامها في التحقيقات األخرى.

قبل في حالة االحتفاظ باألدلة من قبل وكالة أخرى، يجب تضمين التفاصيل في التقرير والصور التي تم الحصول عليها لما تم االحتفاظ به ومن 
 .من وأين وبيانات االتصال الخاصة بهم

 لفريد. عندما يتم جمع األدلة ونقلها من قبل المحقق الفني، يجب تعبئتها ووضع عالمة عليها إلظهار تفاصيل الحادث والتاريخ والرقم التسلسلي ا

 الدليل الفوتوغرافي  12.4

ذلك. أمكن  كلما  بتقرير  تكون مصحوبة  أن  بثمن ويجب  تقدر  الفوتوغرافية ال  اعتبارك صور   األدلة  في  مع  ضع  الزوايا  من جميع  المشهد 
   تعطي المسطرة الموضوعة بجانب العناصر الصغيرة فكرة جيدة عن المقياس. المشاركات إلظهار مواقف الشهود والعناصر األخرى.

 مقارنة أدلة إطالق النار 12.5

، معلومات قيمة حول ما إذا كان إنتاج الذخيرة  قد تعطي مقارنة إطالق نفس الذخيرة، ولكن من رقم دفعة أو دفعة مختلفة، باستخدام نفس السالح
  أو السالح هو سبب الحادث.

 

ويثبت أن كل شخص لديه أدلة أو حيازتها في كل نقطة من سلسلة   استمرارية الحيازة الموثقة رسميًا وإثبات سالمة األدلة التي تم جمعها.  استمرارية األدلة هو مفهوم يضمن  11
 الطب الشرعي. 
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 دليل األشعة السينية  12.6

( تحديد حالة  2( تحديد محتويات الذخيرة إذا لم يتم تمييزها ؛  1في حالة توفر معدات األشعة السينية، يمكن استخدامها، على سبيل المثال:  
 الصمامات الميكانيكية. 

 إجراءات التحقيق األولية  13

 التعامل مع اإلصابات والسالمة  13.1

األولوية   عند الوصول إلى موقع الحادث، يجب على المحقق الفني أوالً محاولة التقاط صورة سريعة للمشهد بأكمله قبل بدء التحقيق المفصل.
 ث يجب أن يتم تأمينها. للعمل هي السالمة واإلصابات، ولكن أي ذخيرة ومتفجرات متبقية في مكان الحاد

وبالمثل، تعتبر الجثث مصدًرا لألدلة ويجب أن تظل في البداية في مكان   يجب معالجة الضحايا وإبعادهم ومالحظة مواقعهم في مكان الحادث.
  يراعى تغطية الجسم بغطاء مناسب. الحادث حتى يفحصها الطبيب وتكتمل التحقيقات األولية.

 يةعمليات حظر وقيود فور 13.2

ار  بالنسبة للحوادث التي تنطوي على ذخيرة األسلحة الصغيرة، يجب على المحقق الفني إجراء تقييم فوري لما إذا كانت الذخيرة آمنة لالستمر
هناك  إذا كانت   إذا لم يكن هناك شك بشأن السالمة، فقد تستمر الوحدة في استخدام الذخيرة. في استخدامها حتى ال يعطل التدريب أو العمليات.

أي مؤشرات على أن استمرار استخدام الذخيرة يمكن أن يعرض المستخدم للخطر، فيجب عندئٍذ فرض حظر محلي )انظر المبدأ التوجيهي  
في حالة الشك، يجب على   قد يكون هذا هو المخزون الكامل للطبيعة المعنية أو مجرد رقم الدفعة المعين المعني. .(الحظر والقيود   01.70

يجب أن يتم تمرير هذه المعلومات إلى السلطة الفنية ذات الصلة للنظر في ما إذا كان يجب تنفيذ الحظر الشامل   ني حظر الذخيرة.المحقق الف
 .الحظر والقيود  01.70وفقًا للمبدأ التوجيهي 

 متجر وتمييزها بشكل مناسب.يجب فصل الذخيرة المصابة في ال إذا تم فرض حظر محلي، يجب على المحقق الفني شرح اإلجراءات المطلوبة.

  التفريغ العرضي  13.3

يعتبر التفريغ العرضي قد حدث  ملم.14.5التفريغ العرضي هو مصطلح يستخدم فقط مع ذخيرة األسلحة الصغيرة التي يصل عيارها إلى  
  عندما:

A) بدء إطالق أسلحة صغيرة غير مصرح به وغير مقصود أو غير مقصود؛ 

B)  إصابة أو تلف للمعدات أو الممتلكات؛ وعدم حدوث أي وفاة أو  

C) .السالح والذخيرة التي يتم إجراؤها وفقًا للمواصفات المصممة  

  في حالة حدوث أي وفاة أو إصابة أو ضرر، مهما كان طفيفًا، أو تم العثور على خطأ في السالح، يجب اإلبالغ عن الحادث كحادث ذخيرة.

ما قد يكون "لمرة  ادة ما يكون خطأ بشريًا، إال أنه ال يزال من المهم اإلبالغ عن كل هذه الحوادث.على الرغم من أن سبب التفريغ العرضي ع
إذا حدث عدد كبير من عمليات التفريغ العرضي بطريقة مماثلة، فقد  واحدة" لوحدة فردية قد يكون واحًدا من عدة حاالت أخرى في مكان آخر.

  لسالح، أو خطأ في التدريبات أو ربما ضعف التدريب في حالة حدوث خطأ في التمرين.يشير ذلك إلى وجود خطأ في التصميم في ا

 مزيد من إجراءات التحقيق  14

 قائمة تدقيق  14.1

الغرض منه هو أن يكون دليالً لدعم المزيد من التحقيق،  .2بعد التحقيق األولي، يجب أن يستمر التحقيق وفقًا لقائمة المراجعة الواردة في جدول  
 ي يجب أن يتبع هذا التسلسل العام: والذ 

A)  تحديد ما إذا كانت هناك حاجة في مرحلة مبكرة إلى اتخاذ إجراء فوري، مثل حظر المزيد من إطالق النار؛ 

B) جمع الحقائق األساسية حول الحدث والظروف المحيطة به من خالل مقابلة الشهود قبل أن تتغير تذكرهم لألحداث؛  

C) زمة؛ وجمع كل األدلة المادية الال  

D) .)تحديد وتأمين المستندات الرئيسية )مثل سجالت التفتيش الحديثة وسجالت التدريب وما إلى ذلك  
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 تحقق من المتطلب

 احصل على الحقائق األساسية

  سجل أسماء المصابين / الشهود / األشخاص أول من وصل إلى مكان الحادث.  ▪

  سجل تفاصيل مكان ووقت وظروف الحادث.  ▪

  التفاصيل الكاملة للذخيرة، بما في ذلك النوع الدقيق أو الدفعة أو الدُفعة أو الرقم التسلسلي. سجل  ▪

  شتعال(. سجل المواد المستخدمة أو الموجودة )قد يكون هذا هو المتفجرات المعنية ولكن يمكن أن تشمل أيًضا مواد أخرى مثل المنظفات القابلة لال ▪

  عة ألي حظر أو قيود. تأكد من أن الذخيرة لم تكن خاض ▪

وأي عيب    سجل كميات الذخيرة التي تم إصدارها، ومجموعها التي تم إطالقها، وعند االقتضاء، التي تم إطالقها من خالل السالح المتورط في الحادث، ▪
  وأي مخزون متبقي.

 

  يتم فحص المخزون المتبقي بحثًا عن أي عيوب ظاهرة.  ▪

  إذا كان ذلك ممكنا ينبغي التقاط الصور.  الرسم مفيدًا. سيكون   -سجل تخطيط المنطقة  ▪

  على سبيل المثال قيد الصيانة، في التشغيل وما إلى ذلك.   -تحقق من حالة أي مصنع أو معدات معنية  ▪

 حدد الظروف

  ما الذي كان يتم عمله في ذلك الوقت وماذا حدث؟  ▪

  ما هي األسباب المباشرة للحادث؟  ▪

  األحداث التي أدت إلى الحادث؟ما هي  ▪

  مطلوب للنظر فيما إذا كان التعب أو اعتالل الصحة من العوامل المساهمة.  التحقق من صحة األفراد قبل وقوع الحادث. ▪

)بما في ذلك المديرين  ما هي التعليمات والتدريب الذي تم تقديمه قبل الحدث وما مدى الخبرة في الوظيفة التي يمتلكها األشخاص المشاركون  الكفاءة. ▪
 والمشرفين(؟

 

  هل كانت تعليمات العمل محدثة قيد االستخدام؟  ما هي أساليب العمل واإلجراءات المعمول بها؟ ▪

  كيف أثرت تصرفات وأفعال األفراد على الحادث؟ ▪

  ما مدى فعاليته؟   -ما هو اإلشراف المطبق  ▪

  هل حدث شيء مشابه )أو كاد أن يحدث( من قبل؟ ▪

  هل عملت بشكل صحيح؟  -حدد اإلجراءات الوقائية   ▪

 تقييم أو إعادة تقييم المخاطر 

  التساؤل عن مدى كفاية الضمانات المادية الحالية وأساليب العمل.  ▪

المناسبة أو التوجيهات  هل تلبي مقاصد سياسة سالمة المتفجرات، هل تلبي المعايير الوطنية   -إعادة تقييم الضمانات وأساليب العمل المقصودة   ▪
  الرسمية األخرى؟

 حدد ما إذا كانت استجابة اإلدارة األولية كافية 

   هل كان رد الفعل األولي كافيا؟ ▪

(  4( مكافحة الحرائق المناسبة. و 3( العزلة الكهربائية. 2( جعل األمان والتعامل مع أي مخاطر مستمرة. 1تم اتخاذ إجراء سريع ومناسب مثل:  ▪
  استجابة فعالة لإلسعافات األولية؟

 (تتبع االحتماالت) تحديد األسباب الكامنة

  فشل اإلدارة أو اإلشراف؟ ▪

  نقص الكفاءة؟  ▪

  تدريب غير كاف أو غير صحيح؟ ▪

  أوجه القصور في التصميم األصلي؟  ▪

  معايير أداء غير كافية؟ ▪

  مناسب للصيانة؟ عدم وجود نظام  ▪

 (تتبع االحتماالت) تحديد اإلجراء الالزم لمنع التكرار

  تحسين الضمانات المادية؟ ▪

  استخدام وسائل المناولة الميكانيكية؟  ▪

  تقديم أفضل ترتيبات االختبار والصيانة؟ ▪

  تحسين أساليب العمل؟  ▪

  توفير واستخدام معدات الحماية الشخصية؟ ▪
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 تحقق من المتطلب

  ترتيبات اإلشراف والتدريب؟إجراء تغييرات على  ▪

  مراجعة المخاطر المماثلة في األقسام األخرى؟ ▪

  إنشاء نظام لتقييم المخاطر من المصنع والمواد الجديدة في مرحلة التخطيط؟   ▪

  مراجعة اإلجراءات المتعلقة بالمقاولين؟  ▪

  تحديث المعايير والسياسات؟ ▪

 ؟(تتبع االحتماالت)هل تحتاج السلطة الوطنية إلى 

  تحديد األسباب الكامنة واإلجراءات التصحيحية؟  ▪

  تنفيذ إجراءات المتابعة على الفور؟  ▪

  تحقق من أن إجراءات المتابعة قد اتخذت؟ ▪

  تحليل البيانات بشكل منهجي لتحديد االتجاهات والميزات؟ ▪

   
 التحقيق في حادثة الذخيرة قائمة التحقق من  :2جدول 

 

 أسئلة مفصلة   14.2

لن تكون جميع األسئلة  الغرض من هذه الفقرة الفرعية هو تقديم إرشادات حول األسئلة األكثر تفصيالً التي يجب طرحها عند التحقيق في حادث.
  ذات صلة بجميع الحوادث.

  الذخيرة 14.2.1

 خيرة التي قد تكون قابلة للتطبيق في التحقيقات في حادث الذخيرة.مجموعة من األسئلة المتعلقة بالذ  3يقترح جدول 

 تحقق من افحص 

  هل تم اتباعها؟ هل كانت الذخيرة خاضعة ألي حظر أو قيود أو قيود مستخدمة وقت وقوع الحادث؟ ▪

   هل هناك خلل أو عيوب معروفة في الذخيرة؟ ▪

  غير كامل؟هل تم العثور على أي عيوب في المخزون المتبقي أو   ▪

  هل تم العثور على أي عيوب في المخزون الذي تم إطالقه أو تأثره مسبقًا؟ ▪

هل  هل تم استخدام جميع المكونات الصحيحة؟ هل واجهت أي مشاكل مع التجميع؟ حيثما ينطبق ذلك، هل تم تجميع الذخيرة بشكل صحيح؟ ▪
 كانت إعدادات الصمامات صحيحة؟

 

   أين وضع التعديل؟ هل تم التصريح بأي تعديل؟ على التعديل؟هل كان هناك أي دليل  ▪

  هل كان هناك أي دليل على العبث؟  ▪

هل هناك أي دليل  هل هناك أي دليل يشير إلى أن العنصر لم يتم تجويفه بشكل صحيح؟ هل واجهت أي صعوبة في حشو الذخيرة أو تحميلها؟ ▪
 يشير إلى تغذية مزدوجة؟ 

 

  حشو الذخيرة في السالح قبل وقوع الحادث؟كم من الوقت تم   ▪

  كم عدد الطلقات التي تم إطالقها بدون مشاكل بعد الحادث؟  كم عدد الطلقات التي تم إطالقها دون مشاكل قبل وقوع الحادث؟ ▪

  ما الذي تم فعله لتصحيح المشكلة؟  هل كان هناك أي توقف قبل الحادث؟ ▪

  خطأ معروف؟هل نمط الضرر متوافق مع أي عيب أو  ▪

  هل جرت أكثر من محاولة إلطالق النار؟  هل ضربت بشكل جيد أم ضربت برفق؟ هل أخطأ التصويب؟ هل تم ضرب البادئ أو الغطاء؟ ▪

هل هناك أي  هل هناك أي دليل على احتراق الوقود الدافع بشكل غير كامل؟ هل بدا الدفع طبيعيًا عند مقارنته بعمليات إطالق النار األخرى؟ ▪
  ليل على تأخر أداء الوقود الدافع؟ د

  هل كان وميض الفوهة مختلفًا عن الحرائق األخرى؟ ▪

  هل كان االرتداد غير طبيعي؟  ▪

  هل كان صوت إطالق النار مختلفًا؟ ▪

  هل كانت الرحلة عادية؟ ▪

  إزالته؟ هل كسر عند   هل كان من الصعب القيام بذلك؟ هل تم إزالة دبوس األمان بشكل صحيح؟ ▪

  هل النابض أكد نفسه بشكل صحيح؟ هل ذراع التحليق يعمل على النحو المنشود؟ ▪

  هل تم فحص االستمرارية الكهربائية بعد االستخدام؟ هل تم فحص االستمرارية الكهربائية قبل االستخدام؟ ▪
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 تحقق من افحص 

  االحتياطات التي تم اتخاذها؟ ما  هل كانت هناك أي مخاطر تتعلق بالترددات الراديوية في المنطقة؟ ▪

الحدود المقبولة؟ ▪ االحتراق ضمن  معدالت  كانت  النهاية؟ بالنسبة لصمامات االشتعال هل  الفتيل حتى  اشتعل  أي عالمات  هل  كانت هناك  هل 
  وميض؟

  شكل من األشكال؟هل تضررت بأي  هل تم فتحه أم ختمه مؤقتًا؟ عند إصدارها، ما نوع التغليف الذي كانت فيه الذخيرة؟ ▪

  هل حمله مطلق النيران في أكياس أو حقائب للظهر؟  هل كانت تحت غطاء مؤقت قبل وقوع الحادث؟ قبل اإلصدار، كيف تم تخزين الذخيرة؟ ▪

  هل تعرضت لحركة مفرطة أو معاملة قاسية؟  كيف تم نقل الذخيرة للمنطقة؟ ▪

  لظروف قاسية؟هل تعرضت  ما هي الظروف التي مرت بها الذخيرة؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالذخيرة   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :3جدول 

 

  نظام السالح 14.2.2

 مجموعة من األسئلة المتعلقة بنظام األسلحة التي قد تكون قابلة للتطبيق في التحقيقات في حوادث الذخيرة.  4يقترح جدول 

 تحقق من افحص 

   هل تم فرض القيود؟ هل كان السالح خاضعًا ألية قيود في االستخدام وقت وقوع الحادث؟ ▪

  متى تم فحص السالح آخر مرة؟  ▪

   هل وجدت أي عيوب في السالح؟ معروفة في نوع السالح؟هل هناك خلل أو عيوب  ▪

  هل كان هناك أي دليل على تآكل في السالح؟  ▪

  هل يتوافق الضرر مع العيوب أو العيوب المعروفة في السالح؟  ▪

  أي دليل على تلوث؟ هل كان هناك  هل تم تنظيفها بين إطالق النار؟ هل كانت مستعدة إلطالق النار؟ متى تم تنظيف السالح آخر مرة؟ ▪

   هل كان هناك أي دليل على وجود رمال أو قذارة أو ماء في السالح؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على وجود وقود دافع غير محترق في السالح؟ ▪

  هل تم استخدام التركيبات الصحيحة؟  هل تم تجميع السالح بشكل صحيح؟ ▪

  هل تم التصريح بذلك؟ األشكال؟هل تم تعديل السالح بأي شكل من  ▪

  هل كان هناك أي دليل على العبث؟  ▪

  هل صدمت القوة المستديرة؟  ▪

  هل حدثت أي مشكلة في الحجرة أو التحميل؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على التحميل المزدوج؟  ▪

   كم عدد الطلقات التي تم إطالقها من خالل السالح قبل الحادث؟ ▪

   ماذا فعل مطلق النار لتطهير السالح؟ هل سببها السالح؟ توقفات سابقة؟هل كانت هناك أي  ▪

  هل كان هناك أي دليل على االستخراج الصعب؟  ▪

  هل تم إطالق أي طلقات من خالل السالح بعد الحادث؟  ▪

  هل كانت مفرطة؟ ما هي معدالت إطالق النار التي تم استخدامها؟ ▪

   قصوى؟هل تعرض السالح لدرجات حرارة   ▪

  هل تم استخدام السالح في ظروف قاسية؟  ▪

   هل كان وميض فوهة البندقية مختلفًا؟ ▪

  هل كان االرتداد غير طبيعي؟  ▪

  هل كان صوت إطالق النار مختلفًا؟ ▪

  هل واجهوا أي أخطاء معهم؟  كم عدد األسلحة األخرى من نفس النوع التي تم استخدامها؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بنظام األسلحة   -حادثة الذخيرة التحقيق في  :4جدول 

 

  التدريبات واإلجراءات 14.2.3

في حوادث   5يقترح جدول   التحقيقات  للتطبيق على  قابلة  تكون  قد  المستخدمة والتي  بالتدريبات واإلجراءات  المتعلقة  من األسئلة  مجموعة 
 الذخيرة. 
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 تحقق من افحص 

   اإلجراءات؟أين تم وضع التدريبات أو  ▪

  هل هي محدثة ومعدلة بالكامل؟ هل تحتفظ الوحدة بنسخ من المطبوعات ذات الصلة؟ ▪

  إذا لم يكن األمر كذلك، فما هو التدريبات أو اإلجراء الذي تم استخدامه؟  هل تم اتباع التدريبات أو اإلجراء الصحيح؟ ▪

   ما هي األوامر التي أعطيت؟ ▪

  المنصوص عليه في المنشور؟ هل كانت على النحو  ▪

  إذا كان األمر كذلك، فمتى ولماذا وعلى سلطة من؟  هل تم عرض أو تدريس أي تمرين أو إجراء آخر؟ ▪

  هل تم فحصهم؟ هل كانت إعدادات السالح صحيحة؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على سلوك غير الئق؟  ▪

   
 متعلقة بالتدريبات واإلجراءات أسئلة   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :5جدول 

 

  المؤهالت والتفويضات 14.2.4

 تحقق من افحص 

   هل كان مطلق النار مؤهال الستخدام السالح؟ ▪

  هل كان مطلق النار يخضع للتوجيه أو اإلشراف؟  ▪

  هل تم التصريح بحشو السالح؟ ▪

  هل كان إطالق السالح مصرًحا به؟  ▪

   
 األسئلة المتعلقة بالتأهيل والترخيص   -الذخيرة التحقيق في حادثة  :6جدول 

 

  المهارات والخبرة 14.2.5

 تحقق من افحص 

  ما هي المؤهالت التي حصل عليها المستخدم والتي سمحت له بتنفيذ النشاط الذي أدى إلى الحادث؟  ▪

   كم مرة تعامل مطلق النار مع السالح أو الذخيرة؟ ▪

  امتلكها مطلق النار؟ ما هي الخبرة السابقة التي  ▪

  هل أصدرها المفعل لدور معين؟  هل هو سالح ناري شخصي؟ ▪

   متى كانت آخر مرة استخدم فيها مطلق النار السالح أو الذخيرة؟ ▪

  هل تم تنفيذ تدريب تنشيطي؟ ▪

  ما الخبرة التي مروا بها؟ هل طاقم الميدان مختص بالسالح أو الذخيرة؟ ▪

  استخدم فيها طاقم الميدان السالح أو الذخيرة؟متى كانت آخر مرة  ▪

   
 أسئلة متعلقة بالمهارات والخبرة  -التحقيق في حوادث الذخيرة   :7جدول 

 

  الظروف واألحوال 14.2.6

 تحقق من افحص 

   حارة أم باردة؟ مبللة أم جافة؟ في أي ظروف مناخية تم استخدام الذخيرة؟ ▪

  متطرفة؟هل كان هناك أي ظروف  ▪

  هل سمح باستخدام الذخيرة في الظروف المناخية؟  ▪

  كيف كانت األحوال الجوية؟ ▪

  هل تم استخدام الضوء الصناعي؟ ما هي ظروف اإلضاءة؟ هل كان نهارا أم ليال؟ ▪

  ما هو نوع التضاريس، مسطحة، جبلية، مشجرة، مبنية، صحراء؟  ▪

   موحلة أم جليدية؟ما هي حالة المنطقة صخرية أم رملية أم  ▪

  هل زاد الطقس سوءا؟ ▪

  هل كان هناك أي فروع متدلية؟  هل النباتات المحلية تعترض الطريق؟ ▪
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 تحقق من افحص 

  هل تدخلت الحياة البرية؟ هل كانت هناك أي حياة برية في المنطقة؟ ▪

  هل كان/كانت تحت ضغط من أي نوع؟  لكم من الوقت؟ هل كان الفرد في الخدمة؟ ▪

  هل كانت هناك عيوب بها؟ متى تم فحصه آخر مرة؟ النطاق؟ما هي حالة  ▪

  هل كانت هناك مشاكل أخرى؟ هل كان يعاني من القلق أو التوتر أو المرض أو اإلرهاق؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالظروف واألحوال  -التحقيق في حادثة الذخيرة  :8جدول 

 

  المحاكمات 14.2.7

 تحقق من افحص 

  المحاكمة؟ماذا كان الهدف من  ▪

  هل كانت عملية المحاكمة محددة بشكل كاف؟ ▪

  هل كان تقييم المخاطر كافيا؟ ▪

   هل تم تطبيق تدابير رقابية مناسبة مع مراعاة المخاطر المحددة في تقييم المخاطر؟ ▪

  هل كان السالح/الذخيرة قيد التطوير؟  ▪

  هل النطاق المصرح به لهذا النشاط؟  ▪

  نموذج منطقة خطر لنوع السالح والذخيرة؟هل تم إنشاء  ▪

  هل وقع الحادث ضمن نموذج منطقة الخطر؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالمحاكمات   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :9جدول 

 

 اإلبالغ  15

تقارير أولية إذا كانت هناك يجب تقديم   يجب على المحقق الفني تقديم تقرير تقني كامل إلى السلطة الوطنية المختصة في أقرب وقت ممكن.
 حاجة التخاذ إجراءات عاجلة لتحسين السالمة على الفور. 

المستق  القانونية  العمليات  من  الفني ونتائجه جزًءا  التحقيق  يشكل  قد  بأكملها، حيث  التقارير  تقديم  السرية خالل عملية  الحفاظ على  بلية يجب 
 المحتملة.
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 ملحق أ 
 عيارية( )الم

 المراجع 

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

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

 التطبيع األوروبي:

 .مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات. 01.40المبدأ التوجيهي 

المستخدمة في  12راجع يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع الم ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب saferguard/references-www.un.org/disarmament/un.هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

ع  األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
العنكبوتية:   الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  www.un.org/disarmament/ammunition .الخاص 

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 ملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

ذه لوثائق المعياريّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بمحتويات هتتضّمن ا
 الوحدة: 

a)   مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع  .الحظر والقيود من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة    01.70انظر المبدأ التوجيهي
  السالح؛

b)  المراقبة واإلثبات المستمر 07.10المبدأ التوجيهي. UNODA.  

c)   يقدمDSA03.OME  .والمتفجرات والذخائر  الحربية  المعدات  ومعالجة  اآلمن  التخزين  الثاني  البريطانية. الجزء  الدفاع   وزارة 
 و 13؛2020نوفمبر/تشرين الثاني 

d)   الناتو االنفجار  AC/326وثيقة  عن  الناجم  الحطام  وتفسير  وتحليل  جمع  إجراءات  ج،  الفرعية   27،  1المراجعة  -المجموعة 
 المراجعة حاليًا(  )قيد  2008مايو/حزيران 

المستخدمة في  14يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب saferguard/references-www.un.org/disarmament/un.هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

ع  األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
الشب على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  العنكبوتية:  الخاص  www.un.org/disarmament/ammunition ..كة 

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

 
 
 
 

 

 تستخدم على نطاق واسع كمستند مصدر للمعلومات.  13
 حيث تسمح حقوق الطبع.  14

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 الملحق ج 
 )معياري( 

 15أمثلة رموز السبب واإلغالق 

على نظام نموذجي ألكواد السبب واإلغالق التي قد تستخدمها جهات التحقيق لنشر نتائج التحقيقات الفنية وكنظام مرجعي    1يحتوي جدول ج.
  بسيط لنظام إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

 منح الحادث أكثر من كود سبب أو إغالق، وقد يتم تغيير الكود عند توافر المزيد من األدلة في أثناء التحقيق الفني. قد يتم 

كود السبب أو  
 اإلغالق

 المالحظات  الوصف 

  رهن التحقيق –مفتوح  ملم  0

  بند الذخيرة غير متاح لالختبار  –غير معروف   أ 0

  السبب باألدلة الحالية ال يمكن تحديد  –غير معروف   ب0

  ال يمكن تحديد السبب باألدلة الحالية ولكن يُشتبه في الذخيرة  –غير معروف   ج 0

  لم يتم التحقيق ألن العطل أو إخفاق األداء في إطار الحدود المقبولة –غير معروف   د0

  معاد تصنيفه  –الغ  –غير معروف   هـ 0

   الغ -غير معروف  و0

  العطل أو إخفاق األداء غير متعلق بالذخيرة أو السالح أو التدريب  –معروف  غير  ز 0

  مستودع الجيش  –التخزين  أ 1

  وحدة الجيش  –التخزين  ب1

  الميدان أو الطوارئ   –التخزين  ج 1

  في الميدان  –التخزين  د1

  في الزورق البحري  –التخزين  هـ 1

  مستودع البحرية  –التخزين  و1

  نقل بري / بالسكة الحديد / جوي / بحري   –التخزين  ز 1

  مكان مؤقت معتمد  –التخزين  ح 1

  مستودع القوات الجوية  –التخزين  ط1

  وحدة القوات الجوية  –التخزين  ي 1

 حدّد في التقرير. أخرى  -التخزين  ك 1
  الحادث -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  أ 2

  إهمال  -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  ب2

  الحادث  -المناولة اليدوية  – المناولة  ج 2

  إهمال  -المناولة اليدوية  – المناولة  د2

  البري  -النقل  هـ 2

  بالسكة الحديد  –النقل  و2

  البحري  -النقل  ز 2

  الجوي  -النقل  ح 2

  إسقاط جوي – المناولة  ط2

  حول الدولة  –النقل  ي 2

  السبب غير معروف  – المناولة  ك 2

  إهمال المستخدم  – المناولة  ل2

  رافعة أو جسر رافعة علوي  – المناولة  م 2

  ( RAS( أو في البحر )VERTRASاستكمال رأسي ) – المناولة  ن 2

 حدّد في التقرير. أخرى  -المناولة  س2
  التحميل من/إلى طائرة تشغيل – المناولة  ع2

  أعطال تصميم الذخيرة   –التصميم  أ 3

  عطل تغليف الذخيرة   –التصميم  ب3

  التجهيزات )الذخيرة ليست معطلة(  –التصميم  ج 3

  إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  د3

  االشتباه في إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  هـ 3

  عنصر خامد  –التصميم  و3

 التقرير.حدّد في  أخرى  -التصميم  ز 3
  الخبث )عسكري(  –التالعب   أ 4

  الخبث )مدني(  –التالعب   ب4

  مزحة )عسكري( –التالعب   ج 4

  مزحة )مدني( –التالعب   د4

  تجربة / فضول )عسكري(  –التالعب   هـ 4

  تجربة / فضول )مدني(  –التالعب   و4

  عدم وجود أدلة على تحديد كود اإلغالق اآلخر  –التالعب   ز 4

 

 لتأخذ بعين االعتبار االتساق في االستخدام.  أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء 01.60الغلق تكون مضمنة أيًضا كملحق للمبدأ التوجيهي  هذه األمثلة لبنود ورموز 15
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كود السبب أو  
 اإلغالق

 المالحظات  الوصف 

 حدّد في التقرير. أخرى  -التالعب  ح 4
  تعبئة الذخيرة / تفريغها / إطالقها  –خطأ في تنفيذ التدريب  أ 5

  مناولة الذخيرة  -خطأ في تنفيذ التدريب  ب5

  التجهيزات  –خطأ في تنفيذ التدريب  ج 5

  التخلص بإهمال –خطأ التدريب  د5

  صحيحة تعليمات غير  –خطأ في تنفيذ التدريب  هـ 5

  خبث  –خطأ في تنفيذ التدريب  و5

  مزحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  ز 5

  خطأ في تصميم التدريب ح 5

  متفرقات –خطأ في تنفيذ التدريب  ط5

  إهمال في اإلشراف –خطأ التدريب  ي 5

  مكسور / تالف / غير صالح لالستعمال –عطل التجهيزات / المنصة فقط  أ 6

  صيانة سيئة  -التجهيزات / المنصة فقط عطل  ب6

  دخول الماء / الرطوبة  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  ج 6

  دخول التراب / الحصى  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  د6

  التصميم  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  هـ 6

  إنتاج المصنّع  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  و6

  السبب غير معروف   –التجهيزات / المنصة عطل  ز 6

 بندقيات آلية.  وصلة عيار صغير  –عطل التجهيزات / المنصة  ح 6
  دائرة الرماية  -عطل التجهيزات / المنصة  ط6

  خطأ بالصيانة  –عطل التجهيزات / المنصة  ي 6

  عطل في الذخيرة )ليس في التصميم( –اإلنتاج  أ 7

  تغليف الذخيرة )ليس في التصميم(خطأ في  –اإلنتاج  ب7

  تغليف ذخيرة غير صحيح أو مؤقت –اإلنتاج  ج 7

  عطل المكون الخامد –اإلنتاج  د7

  انتهاك معتمد خالي من المتفجرات  هـ 7

  نقاط العيب أ 8

  التغليف  ب8

  تتبع السرعة  ج 8

  تقسيم النقاط  د8

  نقاط توزيع هـ 8

  إخفاق توجيه  –طوربيد / سالح موجه صاروخ / قذيفة  و8

  فشل جهاز / برنامج  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  ز 8

  فشل في الطيران / التشغيل  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  هـ 8

  إخفاق عنصر متفجر  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  و8

  إخفاق اختبار –صاروخ / قذيفة طوربيد / سالح موجه  ز 8

  بعد فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   أ 9

  بالقرب من فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   ب9

 بواسطة وحدة المستخدم  التغليف وإعادة الذخيرة  –تدهور أثناء الخدمة   ج 9
  استخدام مطول / مناولة بالوحدة –تدهور أثناء الخدمة   د9

  ال يوجد سبب معروف –تدهور أثناء الخدمة   هـ 9

  التعرض المطول للظروف الجوية غير المحددة –تدهور في أثناء الخدمة   و9

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أعمال تخطيط غير مصرح بها – غير مصرح  أ 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب اإلشراف غير المصرح به  – غير مصرح  ب 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الرماية غير المصرح بها – غير مصرح  ج 10

 حدّد في التقرير. حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أي شيء غير المصرح به  – غير مصرح  د10
Z1  ًبانتظار حكم قانوني -مغلق مؤقتا  

Z2  ًشفوي فقط.تم استالم تقرير  بانتظار تقرير خطي كامل –مغلق مؤقتا 
 

 مثال ألكواد السبب أو اإلغالق :1جدول ج.
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 الملحق د 
 )معياري( 

  مثال على نموذج اإلبالغ عن حادث ذخيرة

 نموذج اإلبالغ عن حادث/واقعة ذخيرة 

 60.01 / 10.11نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تسلسل

  المبلّغ عن الحادث  1

1-1 

 

  االسم:

  الرتبة/الوظيفة:  1-2

  الوحدة: 1-3

  عنوان الوحدة: 1-4

  رقم هاتف الوحدة: 1-5

  بيانات الحادث:  2

2-1 

 

  التاريخ: 

  الوقت: 2.2

  المكان: 2.3

 جهة االتصال  2.4
 ( 1)إن كان مختلفاً عن المسلسل 

 

2-5 
 

 نوع الذخيرة 
 )بما في ذلك الهوية األساسية للدفعة( 

 

  الوفيات  2.6

  اإلصابات  2.7

  نوع السالح   2.8

  تلف السالح   2.9

  اإلجراء المتخذ من قبل الوحدة  3

  توقف إطالق النار  3-1

  عزل الذخيرة من نفس النوع  3-2

  تأمين األدلة الشرعية   3-3

  أي معلومات أخرى   3-4

  إبالغ وكاالت أخرى  4

  العسكرية الشرطة   4-1

  الشرطة المدنية   4-2

  غير ذلك   4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل التعديل 
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 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
سيتم دمج التعديالت في اإلصدار الجديد وسّجل التعديل ثم يبدأ تسجيل التعديالت   ت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل. التعديال

        مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.

لي ما زالت موجودة على تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخًرا، وبالتا
 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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