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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 

 

 

 

 

 تأليف والنشر إشعار حقوق ال

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.UNODAكتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن 

  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  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

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

تشريد  أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف االنفجارات التي يتم رصدها على   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 )
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ 

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 

 تحذير

 تطهير منطقة تخزين الذخيرة التي خضعت لحدث متفجر غير مخطط له ينطوي على مخاطر كبيرة. 

 يجب إجراء هذه العملية فقط من قبل أفراد مؤهلين وذوي خبرة مناسبة. 

المعنية   للذخيرة  تقني  فهم  إلى  هذه  التطهير  تخطيط وتنفيذ عملية  في  المشاركون  الموظفون  المتفجرة  ويحتاج  الذخائر  من  التخلص  بتقنيات  معرفة 
  المناسبة.

تعلقة باأللغام لصياغة خطة يجب استخدام المبادئ والتوجيهات داخل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة والمعايير الدولية لإلجراءات الم
 مقاصة مناسبة 
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 مقدمة 

ة من المعترف به على نطاق واسع أن هناك خطًرا ماديًا على األفراد والمجتمعات من وجود مخزونات الذخيرة والمتفجرات المهجورة أو التالف
   أو المخزنة والمدارة بشكل غير الئق.

تظهر قاعدة بيانات لمثل   المالئمة للمخزون من احتمال حدوث انفجارات عرضية في مناطق تخزين الذخيرة. تزيد اإلدارة غير المالئمة أو غير  
هذه األحداث أن هذه األحداث هي مشكلة عالمية، وأن حادثة تفجيرية واحدة يمكن أن تؤدي إلى عشرات الضحايا وماليين الدوالرات من 

 1979تشير األبحاث إلى أن هذه الحوادث منتشرة وشائعة بشكل متزايد: بين    3والمنازل القريبة.   األضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية
قد يكون من الممكن منع معظم هذه العمليات حتى مع التنفيذ   4دولة وإقليم.  106حادثة فيما ال يقل عن    623، كان هناك أكثر من  2019و  

المخز إدارة  وإجراءات  لسياسات  للغاية  الفعالة.المحدود  األخرى    5ونات  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدات  توفر  بينما 
تخلص  إرشادات لسالمة وأمن وتدمير الذخيرة والمتفجرات؛ تركز المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على إدارة وتقنيات عملية ال

 متفجر غير مرغوب فيه. من الذخائر المتفجرة بمجرد وقوع حدث 

ايير  المجموعة الحالية من المواصفات والمبادئ التوجيهية للتخلص من الذخائر المتفجرة إلزالة انفجارات تخزين الذخيرة مدرجة أيًضا في المع
المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  من  11.20وبالتالي، سيتم إجراء التحديثات المستقبلية لمعيار  09.12.6الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام مثل 

  من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام بطريقة منسقة. 09.12بشأن الذخيرة و 

 هناك عدد من األمثلة في الماضي القريب حيث استندت إزالة المتفجرات من مناطق تخزين الذخيرة بشكل أساسي على إجراءات التشغيل الدائمة 
وبينما قد يبدو ذلك في صورة خطوة عملية في البداية، إال أنه في الجوهر الحقيقي ال يتسم بالكفاءة بشكل محدد، أو حتى يتسم    ام"."إزالة األلغ

ويختلف التهديد، وتزيد خيارات التطهير بكثير، ويكون من المطلوب المزيد من المعرفة التقنية عن المطلوب    بالسالمة في بعض األوقات.
 7ام والذخائر غير المنفجرة.لتطهير األلغ

 

 

الدراسة   جنيف: .2020تم الحصول عليه في سبتمبر/أيلول   عدة بيانات مواقع الذخائر.االنفجارات غير المخطط لها في قا ملحوظة. الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة.  3
الصغيرة. لألسلحة  على   االستقصائية  -http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-atمتاح 

munitions-sites.html 
الدراسة   جنيف: .2020تم الحصول عليه في سبتمبر/أيلول   االنفجارات غير المخطط لها في قاعدة بيانات مواقع الذخائر. ملحوظة. يرة.الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغ  4

الصغيرة. لألسلحة  على   االستقصائية  -http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-atمتاح 
munitions-sites.html 

الدراسة االستقصائية  جنيف: دليل. المخزونات الزائدة كمطلوبات وليس أصول.  االنفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر:  .2014بيرمان، إريك ج. وبيالر رينا، محرران.  5
 لألسلحة الصغيرة 

 2020يناير/كانون ثاني   1،29، تطهير الذخائر المتفجرة النفجارات تخزين الذخيرة، الطبعة األولى، التعديل 09.12األمم المتحدة، المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  6
يمكن   ية والكفاءة بقدر اإلمكان من حيث الكفاءة العملياتية وكفاءة المتفجرات.ومع ذلك، من غير المحتمل أن تكون قد اتسمت بالفعال هذا ال يفيد بعدم وقوع عمليات تطهير آمنة. 7

ومن المحتمل أن    اً إلى المبادئ األولى.تحسين الفعالية والكفاءة عن طريق استخدام تقنية الذخيرة والمعرفة الهندسية الخاصة بالمتفجرات، باإلضافة إلى عمليات التخطيط استناد 
ة، إلخ جميعها  ران األتون الدوار”، القطع بالماء المضغوط على المستوى اللوجستي؛ نظم مكافحة التلوث ألفضل الممارسات الدولية، غرف التفجير المحتواتؤدي تقنيات مثل “أف

  إلى تحسين كفاءة التطهير في أي انفجار مستودع ذخيرة يتجاوز إجراءات إزالة األلغام "الطبيعية".
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 تطهير الذخائر المتفجرة  -حوادث انفجار مناطق تخزين الذخيرة 

 النطاق  1

ار غير  يقدم هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة مواصفات وتوجيهات خاصة بتطهير ما بعد التخلص من الذخائر المتفجرة آلثار انفج
 منطقة تخزين ذخيرة، )في سيناريو مخزون خاضع للرقابة بعد الصراع أو الذخائر المتفجرة المهملة(.   مرغوب في

فجرة  في هذا المعيار، يستخدم مصطلح "الذخيرة والمتفجرات" لإلشارة إلى الذخيرة والمتفجرات والدوافع ومواد التفجير المساعدة والمواد المت
 أدناه(.  3)انظر البند  ذلك. األخرى، إال إذا كان النص يحدد غير 

 المراجع المعيارية  2

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

 غير المؤرخة.

ببليوغرافيا، والتي تسرد الوثائق التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق   توجد قائمة أخرى من المراجع المعيارية في الملحق ب في شكل 
  بمحتويات وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

 المصطلحات والتعاريف  3

من المبادئ    01.40ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في المبدأ التوجيهي  
 :مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصاراتالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

اإلدارة )اإلدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات( في كل بلد والمكلفة بتنظيم  نية" إلى  يشير مصطلح "السلطة الوط
   أنشطة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وإدارتها وتنسيقها.

 اقة بسرعة على شكل غازات وحرارة. مادة أو خليط من المواد القادرة، تحت تأثيرات خارجية، على إطالق طيشير تعبير "المتفجرات" إلى 

إلى أداة كاملة مشحونة بالمتفجرات، أو دوافع، أو مركبات متفجرة، أو تركيبة بادئة، أو مادة كيميائية أو بيولوجية  يشير تعبير "ذخيرة" )أو ذخائر(  
  8أو نووية لالستعمال في العمليات العسكرية، بما في ذلك التفجيرات. 

المتفجرة ونوعه  يشير مصطلح   بالذخائر  التلوث  التقنية، حول وجود  التدخالت  استخدام  دون  البيانات،  إلى جمع وتحليل  التقني"  "المسح غير 
عن   وتوزيعه والبيئة المحيطة به، من أجل تحديد أفضل حيثما يوجد تلوث بأكسيد اإليثيلين، وحيث ال يكون كذلك، ودعم تحديد أولويات اإلفراج

 ات صنع القرار من خالل تقديم األدلة.األراضي وعملي

NOTE 1  في االستخدام الشائع، يمكن أن تشير "الذخائر" )بصيغة الجمع( إلى األسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.  1مالحظة 

لتعبير عن األحكام وفقاً  "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" ل 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 عنها.  :تدل "يجب" على شرط  

b) :اعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة احتماالت موصى به ب  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) :ود الوثيقة. وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حد  تدل "يجوز" على اإلذن 

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

 

8 6-AAP ( 2016طبعة  )  مكتب التقييس التابع للناتو .منظمة حلف شمال األطلسي للمصطلحات والتعريفاتمسرد. 
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 األخطار والمخاطر  4

 في التخزين   4.1

% أبداً من حيث "غياب المخاطر"، وأفضل ما يمكن تحقيقه هو "المخاطر  100من المؤسف حقيقة أنه ال يمكن سالمة الذخيرة والمتفجرات بنسبة  
 وال يمكن تحقيق ذلك إال عن طريق مجموعة واسعة من االستجابات التقنية المشروحة في وحدات المبادئ التوجيهية التقنية  9التي يمكن تحملها".

ومع ذلك، من المالئم التأكيد على أنه من حيث المخزونات الوطنية فإن الخطر يتمثل في الوجود المادي للذخيرة   الدولية بشأن الذخيرة األخرى.
 والمتفجرات، بينما يتوقف الخطر بشكل رئيسي على:

A) ألف( الحالة المادية والكيميائية للذخيرة والمتفجرات؛ 

B)  المسئولين عن تخزين ومراقبة المخزونات؛باء( تدريب وتلقين األفراد 

C)  جيم( أنظمة المناولة واإلصالح والصيانة والتخلص الموضوعة؛ و 

D) .دال( هيكل وبيئة التخزين 

 لمعيار ال يمكن تحقيق مفهوم المخاطر التي يمكن تحملها إال إذا كانت نظم إدارة الذخيرة والهيكل األساسي للتخزين على معايير مالئمة أو وفقاً 
التي أجراها مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، والتي تم استكمالها    10وقد كشفت الدراسات المكتبية السابقة  فضل الممارسات.أ

 بمزيد من أبحاث مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، بشكل مبدئي عن عدد كبير
وتشير هذه الدراسات إلى أنه   11لحوادث االنفجار األخيرة التي وقعت نتيجة لإلجراءات غير المالئمة من حيث التخزين أو سالمة المتفجرات.

ت جراتقريباً في كل أجواء ما بعد الصراع، وفي العديد من الدول النامية، يوجد خطر مادي على المجتمعات من وجود مخزونات من الذخيرة والمتف
  المتخلى عنها أو التالفة أو المخزونة والمدارة بصورة غير مالئمة.

سب  هناك العديد من األسباب المحتملة للحوادث االنفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة، لكن يمكن أن تعزو هذه الحوادث عادة ح
 المناطق النوعية التالية: 

A)  الكيميائية للذخيرة والمتفجرات؛ ألف( تدهور الحالة المادية أو 

B)  باء( أساليب وهيكل التخزين غير اآلمن؛ 

C) جيم( أساليب المناولة والنقل غير اآلمنة؛  

D)  دال( اآلثار الخارجية، )مثل الحريق(؛ أو 

E) .هاء( التخريب المتعمد 

ولذلك، يتجه أي تحقيق   ن للحادثة أول ضحاياها.من المؤسف أن النتائج الدراماتيكية النفجار الذخيرة تجعل بطبيعة الحال من الشهود الرئيسيي
ونظراً لحقيقة ضرورة درجة من المعرفة    الحق إلى التركيز على الممارسات والقواعد السارية في ذلك الوقت، نظراً لعدم توافر الشهود الرئيسيين.

وهذا يؤدي إلى تعقيد   إدارة وتخزين الذخيرة في المقام األول.التقنية إلجراء تحقيق فعال، تكون سلطة التحقيق هي عادة السلطة المسئولة عن  
   الحياد واستقاللية التحقيق ويؤدي إلى معارضة توزيع المسؤولية!

 بعد االنفجار   4.2

 ستحدث العديد، أو حتى كل، المخاطر التالية بعد وقوع حادث انفجار غير مرغوب فيه في أي من مناطق تخزين الذخيرة: 

A)   قذف الذخيرة على مسافة معينة من موقع االنفجار، )على سبيل المثال، كانت هناك أمثلة على صواريخ الطيران الحر  ألف( ربما تم
وإذا تم تخزين الذخيرة في حالة مزودة بصمامة تفجير، إذاً فمن الممكن جداً أن تكون القوات المزودة على  كم(.20بسرعة تصل إلى 

ولذلك يتم اعتبار كافة الذخيرة المزودة بصمامات تفجير، سواء داخل    ات المطلوبة لتسليح الصمامة.الذخيرة خالل االنفجار مشابهة للقو
 أو على أي مسافة من موقع االنفجار، ذخائر غير منفجرة ويتم التعامل معها على النحو المالئم؛

B) .ا كانت قد احترقت بشكل جزئي ستكون هناك وإذ   باء( ربما يكون المحتوى المتفجر في صفات الذخيرة قد احترق بشكل جزئي أو كلي
وباإلضافة إلى ذلك قد تكون هناك المخاطر المرتبطة بالمتفجرات المنصهرة   حينئذ المخاطر الطبيعية التي تنتج عن المتفجر المكشوف.

 "؛ TNTمن حيث إعادة التبلور وتكوين نظائر أكثر حساسية غير مرغوب فيها مثل ثالث نتريت التولوين "

 

 من المنهجيات البديلة ضرورة أن يكون الخطر منخفض بالقدر العملي المعقول.  9
جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض    ، مركز IISBN 2-88487-006-7،  حوادث االنفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة  - مخلفات الحرب من المتفجرات   10

، مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة األسلحة  حوادث االنفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة؛  2002اإلنسانية، جنيف، نوفمبر/تشرين الثاني  
 ،2011 – 2008، و شركة "اكسبلوسيف كايبابليتيز" المحدودة ،وب فيها في مناطق تخزين الذخيرةحوادث االنفجار غير المرغ؛  2007 – 2002الصغيرة واألسلحة الخفيفة  

UEMS 2012 - .حتى تاريخه  
ل المشاركة على  يقة يجب تهنئة الدوال توجد نية مطلقاً من جانب المؤلفين في تخصيص أو التلميح باللوم على أي من حوادث االنفجار المشار إليها في هذه الوثيقة؛ وفي الحق  11

  شفافيتها في السماح باالستفادة من الدروس من هذه األحداث المؤسفة.
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C)  )ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى انتشار انفجار مكشوف أو حشوات أخرى )الفوسفوروز األبيض، القنابل الصغيرة، جيم
 الخ( عبر الموقع؛ 

D) دال( ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى وجود أسالك موصلة كهربائية مكشوفة؛ 

E) ،وربما يؤدي ذلك بشكل  ولذلك ربما يكون الدافع المكشوف منتشراً عبر الموقع. ربما يكون الدافع لم يحترق خالل االنفجار والحرائق
تلقائي إلى االشتعال خالل عمليات تطهير الذخائر المتفجرة؛ وسيتوقف ذلك االشتعال على الحالة الكيميائية للدافع ودرجة الحرارة  

 المحيطة؛

F) ح األرض، وبذلك تؤدي إلى ضرورة تطهير تحت السطح؛واو( يمكن للذخيرة التي تم قذفها خارج الموقع أن تخترق سط 

G) ..ومع ذلك، من المحتمل وجود عدة حفرات بعد    زين( في قاعدة االنفجار المبدئي، إذا أمكن تحديدها، سيكون قد نتج عن ذلك حفرة
ر الالحقة على حفرات وسيتم افتراض أن الذخيرة ال تزال محتواة في الحفرة، ويمكن أن تحتوي حوادث االنفجا  وقوع حادث خطر.

 "مملوءة" بشكل جزئي، وبذلك تدفن الذخيرة بشكل فعلي؛

H)  ستكون الذخيرة التي تضمنها االنفجار، لكنها لم تنفجر أو تتفجر، سريعة التأثر بالطقس؛ وستزيد المخاطر بصورة بالغة خالل العواصف
مكن لألشعة فوق البنفسجية أن تغير مظهر الذخائر المكشوفة  ي الرعدية ويمكن أن تقع حوادث انفجار أخرى يتسبب الرعد في إطالقها.

 بسرعة، وتحجب أو تلغي ميزات التعريف الرئيسية، واألشرطة الملونة، وما إلى ذلك؛

I) طاء( من المحتمل بشكل كبير أن تكون البنية التحتية )المباني، الطرق الخ( في حالة غير مستقرة، ويتهددها خطر االنهيار؛  

ك( قد تلوث مواد   سوء األحوال الجوية الالحق إلى حدوث فيضانات وانزالقات طينية تغطي الذخيرة والذخائر غير المنفجرة؛ و  ي( ربما أدى
قد يصبح الماء ملونًا بسبب التلوث المتفجر )على سبيل المثال "الماء الوردي" لمادة   التعبئة المتفجرة المكشوفة والمبعثرة المياه السطحية والجوفية.

TNT  .)كما تكون المتفجرات سامة؛ على سبيل المثال يميل األشخاص الذين يتعرضون لمادة ثالث نتريت التولوين " ومنتجات تحللهاTNT  "
( )أقنعة الوجه PPEويمكن لذلك أن تكون معدات الوقاية الشخصية ) على مدار فترة طويلة إلى التعرض لفقر الدم واضطراب في وظائف الكبد.

يجب توخي  وقاية( مطلوبة عند تجميع المتفجرات التي تم سحقها خالل االنفجار، كما سيكون من المطلوب تنفيذ إجراء تنظيف شامل. وقفازات ال
ى ا وتأثيًرا أعلالحذر عند جمع بقايا المتفجرات العارية ألنها ستتلوث دائًما بجزيئات غريبة مثل األوساخ أو التربة أو الرمل، وبالتالي تظهر احتكاكً 

 بكثير من المتفجرات النقية )حساسية الحصى(.

 التأثير واآلثار  5

عالوة على ذلك، يمكن أن   يمكن أن تكون األضرار والخسائر واألثر الذي يلحق بالمجتمعات نتيجة انفجار داخل منطقة تخزين الذخيرة مدمرة.
المتفجرة أكبر بكثير من التنفيذ المسبق إلجراءات أكثر أمانًا، كما كان من الممكن  تكون التكاليف االقتصادية للتطهير الالحق للتخلص من الذخائر 

 أن يكون تطوير البنية التحتية المحدود والتخلص من المخزونات.

نفجار غير كما أنه من المهم تذكر أنه سيكون هناك ال محالة عدد من "الحوادث التي أوشكت أن تقع"، حيث يتم منع وقوع أو يتم احتواء حادث ا
ومع ذلك، من المشاكل الرئيسية أنه خالل الصراع، أو في   مرغوب فيه عن طريق ممارسات إدارة أو تخزين الذخيرة الموضوعة في ذلك الوقت.

لوا أجواء ما بعد الصراع، أو خالل إعادة هيكلة القوى كجزء من إصالح قطاع األمن، يمكن لألفراد التقنيين المتخصصين الذين يجب أن يتحم
مل المسؤولية عن إدارة الذخيرة أن يصيروا بين الوفيات أو قد غادروا القوات المسلحة؛ ويصعب للغاية استبدالهم دون وجود برنامج تدريب شا

 وفعال.

لالعتبار هناك أيضاً تكاليف اقتصادية من حيث قيمة رأس المال الخاصة بالمخزون في حد ذاته؛ وعلى الرغم من أن ذلك بالفعل أحد العوامل  
أن يكون مهتماً، حيث كان من الممكن االلتزام بتمويل وطني للمخزونات البديلة للتن الدولية يجب  الجهات المانحة  أن مجتمع  مية الوطني، إال 

 مبادئ التطهير االجتماعية واالقتصادية.

 ادث انفجار أمراً حيوياً وسترتكز على مبادئ: ستكون السالمة خالل عمليات تطهير الذخائر المتفجرة لمناطق تخزين الذخيرة بعد وقوع ح

A) 12التقدير المناسب للتهديدات؛ 

B) باء( التخطيط؛ 

C)  جيم( التدريب والتلقين التقني المناسب؛ 

D)  13الدروس المكتسبة من التجربة العملية السابقة ومعايير االختصاص؛ 

E) هاء( إجراءات التشغيل المناسبة والفعالة؛ 

F) لمناسبة؛ و واو( تحديد واستخدام المعدات ا 

 

وتختلف األخطار والمخاطر والتهديدات والفرص والمهارات التقنية وإجراءات التشغيل الخاصة بتطهير انفجار مستودعات    هذا حيوي لسالمة وفعالية وكفاءة عملية التطهير.  12
   وتعد المهارات التقنية للذخيرة حيوية لتطوير سالمة وفعالية وكفاءة عملية التطهير. ير منطقة ميدان المعركة أو تطهير األلغام والذخائر غير المنفجرة.الذخيرة، في مقابل تطه

مزيج متوازن من التدريب والتعليم والخبرة العملية التي يتمتع ويستند اختصاص الفرد إلى   تصبح معايير االختصاص اآلن الطريقة المقبولة لتقييم مالئمة أحد األفراد لمهمة بعينها. 13
 عاماً بالضرورة أنه متخصص، فإذا كان التدريب المبدئي غير مالئم ربما كان مجرد قد حالفه الحظ.  20وال يستتبع تمتع الفرد بخبرة   بها الفرد.
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G) .14استخدام المعدات الوقائية الشخصية كإجراء السالمة في "المالذ األخير" ضد مخاطر المعدات المتفجرة 

 متطلبات التطهير 6

صة  سيكون االستخدام المستقبلي ألرض مستودع الذخيرة الوارد في االنفجار غير المرغوب فيه أحد العوامل الرئيسية في تحديد المتطلبات الخا
الذي تم التأكد منه من خالل مشاورات   -يجب أن يحدد االستخدام المستقبلي لألراضي  ر الذخائر المتفجرة، ومن ثم توزيع الموارد الالزمة.بتطهي

 مستوى التطهير المطلوب؛ على سبيل المثال، سيكون من غير المالئم والمهدر للموارد أن يتم -واسعة، بما في ذلك الرجال والنساء في المجتمع 
  .15هذا يتوافق مع إجراء المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام تطهير األرض حتى عمق مترين إذا كانت األرض ستُستخدم للغابات.

 ر.يتم تحديد المنطقة المحددة التي سيتم تطهيرها من خالل مسح غير تقني و/أو تقني أو من خالل معلومات موثوقة أخرى تحدد مدى منطقة الخط
المعيار    08.10المعيار   إلى  الرجوع  الفني ويمكن  للمسح غير  باأللغام  المتعلقة  الدولية لإلجراءات  المعايير  الدولية    08.20من  المعايير  من 

 لإلجراءات المتعلقة باأللغام للمسح الفني للحصول على إرشادات. 

ى يجب قبول األرض على أنها "تم تطهيرها" عندما تتأكد منظمة التطهير من إزالة و/أو تدمير جميع مخاطر المتفجرات من المنطقة المحددة إل
 العمق المحدد. 

NOTE 1  عن طريق التأثير على مجتمع األفراد المتوازن مقابل أولويات البنية التحتية الوطنية.  يتم تحديد أولويات التطهير 1مالحظة 

ومن المحتمل للغاية أن يكون    ( استخدام األرض في المستقبل.2( التهديد؛ و 1لذلك، يجب وضع متطلبات التطهير بشكل استراتيجي استناداً إلى: 
لمناطق "الحفرة" في  "تطهير السطح" مناسباً ألغلب أجزاء األرض في   نصف قطر منطقة الخطر، بينما يكون "التطهير تحت السطح" مناسباً 

وبمجرد وضع متطلبات عمق التطهير بشكل رسمي يمكن حينئذ وضع المتطلبات المناسبة لمنهج التطهير والمعدات  فردي.  16انفجار موقع تخزين 
 التقنية. 

 وضع منهجية تطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة  7

 تتم مراعاة العوامل التالية أثناء وضع منهجية تطهير الذخائر المتفجرة؛

 أ( يتم إجراء تقييم تقني يتضمن: 

 تحديد أنواع الذخيرة وعدم االستقرار المحتمل أو مخاطر الذخائر غير المتفجرة؛ ▪

 تحديد مخاطر تحت السطح؛ و  ▪

 2.(قطر منطقة الخطر )/متقييم كثافة الذخائر غير المنفجرة والذخيرة عبر الموقع ونصف  ▪

 ؛51ب( يتم إجراء تقييم رسمي للمخاطر، استناداً إلى المبادئ الواردة في دليل األيزو 

 ويجب أن تتضمن: ج( ترتكز خطة التطهير )انظر المرفق ب( على التقييم التقني وتقييم المخاطر.

 إجراءات التشغيل القياسية الفعالة والمناسبة؛ ▪

 من المركبات ذات الطرود الثقيلة المحمية للحصول على حق الدخول(؛ و متطلبات الموارد، )تتض ▪

 برنامج تدريب على االلتزام بإجراءات التشغيل القياسية. ▪

ويمكن أن تساعد المصفوفة   د( سيكون من الصعب دائماً تقدير الوقت الالزم لعملية تطهير الذخائر المتفجرة نتيجة لعدد هائل من المتغيرات. 
 حيث أنها ترتكز على الخبرة حتى اليوم، على الرغم من أنها ستتطلب التحديث مع اكتساب الخبرة في كل مهمة عملياتية؛  17أدناه، 

 18عامل تحضير األرض  

 

ويجب أن تكون اإلجراء الوقائي النهائي بعد إجراء كل   ر السالمة أثناء عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة.يجب اعتبار معدات الوقاية الشخصية على أنها "المالذ األخير" لتدبي 14
يرتديها،   أوالً، ال تقدم معدات الوقاية الشخصية الحماية إال للشخص الذي وهناك عدد من األسباب لهذا المنهج.  أشكال التخطيط والتدريب وبذل الجهود اإلجرائية للحد من المخاطر. 

ثانياً، السعة النظرية القصوى لمستويات الحماية نادراً ما يتم تحقيقه باستخدام معدات   بينما يمكن لإلجراءات التي تتحكم في المخاطر في المصدر أن تحمي جميع من في مكان العمل.
ال يتم تحقيق الحماية الفعالة إال عن طريق معدات الوقاية الشخصية المناسبة، المثبتة بصورة  ثالثاً،    الوقاية الشخصية من الناحية العملية، ويصعب تقييم المستوى الفعال للحماية.

وختاماً، يتعين مراعاة اآلثار التقييدية لمعدات الوقاية    صحيحة والتي تتم صيانتها واستخدامها بصورة مناسبة، والمناسبة للمهمة بدالً من كونها مجرد أحد البنود في قائمة فحص!
( في األجواء قليلة المخاطر عند وجود تدريب وتعليم وخبرة عملية  CMDونادراً ما تستخدم معدات الوقاية الشخصية للتخلص من الذخيرة التقليدية )  صية في مقابل كفاءة المهمة.الشخ

 واختصاص مناسب في تنظيم المهام. 
 2013يونيو/حزيران   المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام. .متطلبات التطهير( 5التعديل   2اإلصدار من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام )  09.10المعيار  15
 في هذه الحالة، يتم تعريف "موقع التخزين" بأنه مستودع متفجرات أو كومة مكشوفة فردية.  16
كما سيمثل باقي طاقم العمل بين األفراد المدربين على    فرداً. 30هكتار مع توفر طاقم عمل من    03تم استكمالها بشأن مهمة تطهير بعد التخلص من الذخائر المتفجرة لمساحة    17

   التخلص من الذخائر المتفجرة وطاقم العمل العام فرقاً في العوامل الموضحة.
يق وسيلة ميكانيكية أن تتضمن إزالة أو تقليل العقبات أمام التطهير  ويمكن لتحضير األرض في منطقة خطرة عن طر  .  يفيد ذلك بتحضير األرض باليد أو بنظم ميكانيكية خفيفة.  18

 مثل الزراعة والتربة والتلوث المعدني لجعل عمليات التطهير بعد التخلص من الذخائر المتفجرة الالحقة أكثر سرعة وأمناً. 
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 نوع التربة 
المنطقة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  19العامل   )هكتار(

 المالحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  0.0 ملم  0 ملم  0 ملم  0 20 العشب القصير 

  5.0 10 50 10 5 الزراعة الخفيفة 

 تراعى األساليب األخرى 10.7 14 150 30 5 الزراعة المكثفة 

 عامل البحث والوسم 

 نوع البحث 
المنطقة  
 )أيام(الوقت المقدر  الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  العامل  )هكتار(

 المالحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  1.7 20 33.8 3-1 26 بصري 

 5-2 4 10 5-2 4 كاشف معدني

عامل التلوث بالذخائر غير المنفجرة منخفض  
الكثافة والتلوث بالذخيرة فقط على العمق الضحل  

بالنسبة للذخائر غير المنفجرة وتلوث الذخيرة   =.
الكثافة سيكون مطلوباً استخدام عامل أكبر  عالي 
 بكثير. 

 االستعادة 21التدمير/   20عامل 

الذخائر غير المنفجرة / كثافة  
 22الذخيرة 

المنطقة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  23العامل   )هكتار(

 المالحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  m 2 180 360 10 36/210.0(للغاية )ثقيلة 

   m 6 90 540 10 54/25.0(ثقيلة )

  m 12 50 600 4 150/21.0(متوسطة )

  m 10 10 100 4 25/20.2(خفيفة )

  284.9 وقت تطهير المهام التقديرية )أيام(

 
 أمثلة لمصفوفة عملية التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة  :1جدول 

 
 

 التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة عملية  8

 عملية التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة   9.1

وهناك خيارات أخرى    هناك مجموعة من خيارات العمليات إلجراء عملية تطهير الذخائر المتفجرة بعد انفجار أي من مواقع تخزين الذخيرة.
 ثابتة؛  محتملة، لكن الخيار التالي يرتكز على ممارسات عملياتية

A) التي تتطلب تطهير الذخائر المتفجرة؛  24تحديد نصف قطر منطقة الخطر 

B)  25وضع شبكة للمنطقة من الخارج للداخل، )مع مراعاة منطقة الخطر ومنطقة تخزين الذخيرة على أنها متطلبات تطهير منفصلة(؛ 

C)  فيها المدنيون ألكبر خطر؛األولوية القصوى لتطهير المواقع داخل نصف قطر منطقة الخطر التي يتعرض 

D)  2627إجراء عمليات وسم باستخدام أفراد ذخيرة مؤهلين بشكل مناسب؛  

 

 العامل عبارة عن تقدير للفترة الزمنية باأليام التي تستغرق شخًصا واحدًا إلنهاء المهمة لمساحة هكتار واحد.  19
 تدمير الذخيرة المزودة بصمامات "في موقعها األصلي" عن طريق التفجير.  20
خزونات الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة عن طريق التفجير أن يكون  يجب في نشاط تدمير م  استعادة الذخيرة والخردة غير المزودة بصمامات لمزيد من المعالجة.  21

 وال تنس توزيع طاقم عمل منفصل على هذه المهمة.  متزامناً.
( الذخيرة الغير مزودة بصمامات 2  ( الذخيرة المزودة بصمامات التي يتعين تدميرها في موقعها األصلي مثل الذخائر غير المنفجرة؛1كثافة الذخائر غير المنفجرة/الذخيرة تتضمن:    22

 ( الشظايا المعدنية من الذخيرة التي تم تفجيرها أو إشعالها. 3التي يمكن تطهيرها يدوياً؛ و
عديل العامل استناداً إلى الجزء  وربما يتعين ت   يقوم هذا العامل بتقدير الوقت المستغرق لوضع شحنات التطهير واالستعادة اليدوية للذخيرة غير المزودة بصمامات والشظايا المعدنية.  23

 ويفترض العامل مراعاة مرات الدخول في عمليات تحضير األرض والبحث والوسم.   من الذخيرة المزودة بصمامات مقابل الذخيرة غير المزودة بصمامات.
وسيكون ذلك هو المدى األقصى الذي يمكن    جود مسار باليستي مستقر.يجب أن يستند نصف قطر منطقة الخطر إلى المدى األقصى للذخيرة المحتواة في المستودع على افتراض و  24

وسيكون أغلب الذخيرة قد تم قذفه بطريقة غير مستقرة باليستياً ولذلك سيتم تخفيض المدى بصورة كبيرة من السعة    فيه توقع أن يكون قد تم قذف قدر صغير للغاية من الذخيرة.
  النظرية القصوى.

 كما يمكن أن يكون التصوير الجوي باألشعة تحت الحمراء مفيداً في تحديد التهديدات في العمق.   مفيد للغاية لتخطيط وتنفيذ العمليات.1:10,000اط القياس التصوير الجوي وإسق 25
ويمكن أن يوفروا الوقت وإبطال متطلب التدمير في   ننصح بشدة باألفراد المؤهلين في مجال الذخيرة، في مقابل مشغلي التخلص من الذخائر المتفجرة لهذا المكون لعملية التطهير.  26

ويعني تدريبهم في تصميم الذخيرة التفصيلي أنه ربما    ر المتفجرة من نقلها.موقعها األصلي و، في بعض الحاالت، إبداء توصيات بنقل الذخائر التي ال يتمكن مشغل التخلص من الذخائ
  يتمكنون بطريقة فعالة من تسريع عملية التطهير في حدود السالمة المقبولة. 

معتمد بوصفه "آمن للنقل"  –( برتقالي 2؛ ال توجد محتويات متفجرة ويمكن االنتقال إلى استعادة الخردة عن طريق أي شخص –( أخضر 1يجب أن يكون نظام الوسم بالطالء:  27
  – ( أحمر  3يمكن بعد ذلك نقل الذخيرة بواسطة أفراد الدعم؛  من قبل أحد المتخصصين في الذخيرة للتدمير في نقطة تفجير مركزية وبعد ذلك يمكن نقل الذخيرة من قبل أفراد الدعم.

 لمتفجرة في سلسلة تفجير يومية مخططة.التدمير في موقعها األصلي من قبل فرق التخلص من الذخائر ا 
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E) .)ويتم تدمير كل  هاء( إجراء تطهير السطح المبدئي، )إال إذا جعل تقييم التهديدات من التطهير تحت السطح ضرورة أو أولوية مطلقة
 إشعالها "في موقعها األصلي"؛الذخيرة المزودة بصمامات عن طريق تفجيرها أو 

F) واو( إنشاء أرض تفجير لتدمير الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة؛ 

G)   وضع نظام "خاٍل من المتفجرات" للتحقق من الخردة ومعالجتها، بما في ذلك منطقة حرق إلثبات أي خردة قد يوجد بها تلوث متفجر؛
 و

H)  خائر المتفجرة وعمليات التفجير، )يمكن أن تتم تسوية حساب الذخيرة بعد االنتهاء وضع نظام حصر للذخيرة خاص بعمليات تطهير الذ
 من تطهير الذخائر المتفجرة لتحديد خسائر المخزون(. 

 عمليات التفتيش اآلمنة  9.2

 ( 3مخاطر ما بعد االنفجار )المستوى  -شهادة التفتيش اآلمن  9.2.1

 دة بسبب بعض، أو حتى كل، المخاطر التالية: ستكون شهادة الذخيرة المتورطة في انفجار معق

A)   ألف( ربما تم قذف الذخيرة على مسافة معينة من موقع االنفجار، )على سبيل المثال، كانت هناك أمثلة على صواريخ الطيران الحر
ن القوات المزودة على وإذا تم تخزين الذخيرة في حالة مزودة بصمامة تفجير، إذاً فمن الممكن جداً أن تكو كم(.20بسرعة تصل إلى 

لن يكون هناك دليل عادي على إطالق النار مثل نقش شريط القيادة  الذخيرة خالل االنفجار مشابهة للقوات المطلوبة لتسليح الصمامة.
ر غير  ولذلك يتم اعتبار كافة الذخيرة المزودة بصمامات تفجير، سواء داخل أو على أي مسافة من موقع االنفجار، ذخائ وما إلى ذلك. 

 منفجرة ويتم التعامل معها على النحو المالئم؛
B) .وإذا كان قد احترق بشكل جزئي ستكون هناك   باء( ربما يكون المحتوى المتفجر في صفات الذخيرة قد احترق بشكل جزئي أو كلي

لمرتبطة بالمتفجرات المنصهرة  وباإلضافة إلى ذلك قد تكون هناك المخاطر ا حينئذ المخاطر الطبيعية التي تنتج عن المتفجر المكشوف.
 "؛ TNTمن حيث إعادة التبلور وتكوين نظائر أكثر حساسية غير مرغوب فيها مثل ثالث نتريت التولوين "

C)  ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى وجود متفجرات أو أسالك موصلة كهربائية مكشوفة أو مكونات حساسة؛ و/أو 
D) وربما يؤدي ذلك بشكل تلقائي إلى   االنفجار والحرائق، ولذلك ربما يكون الدافع المكشوف موجوًدا.  ربما يكون الدافع لم يحترق خالل

للدافع ودرجة   الكيميائية  الحالة  الالحقة؛ وسيتوقف ذلك االشتعال على  الحركة  أو  المتفجرة  الذخائر  تطهير  االشتعال خالل عمليات 
 الحرارة المحيطة؛ 

E) حتى لو بدت الذخيرة غير تالفة، فقد تتسبب موجة الصدمة التي تمر عبرها    بسبب تعرضهما لالنفجار.  قد يكون الحشو والوقود مسحوقًا
 يمكن أن يتسبب ذلك في أن تصبح الحشوة أو الوقود الدافع أكثر حساسية، وبالتالي تشكل خطًرا جديًدا.  في حدوث ذلك.

  5من المستوى    28ا بعد انفجار إال من قبل فرد تعتبره منظمة التطهير مفتش ذخيرة ال يجوز اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الذخيرة آمنة لتفتيشه
ينبغي إيالء   29+ ُمشِغل )عمليات تطهير الذخيرة( )مستودع االنفجارات(.3أو ُمشِغل للمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام من المستوى  

ال يُسمح بحركة الذخيرة المزودة   ا الصمامات أثناء "الخروج" من االنفجار )االنفجارات(.االعتبار الواجب للمحفزات الخارجية التي تتعرض له
 بصمامات تفجير يدويًا بعد االنفجار إال إذا:

A)  إزالة الذخائر المتفجرة(  3أو ُمشِغل للمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام من المستوى  5يتمتع مفتش الذخيرة من المستوى( +
بمعرفة شخصية بتصميم الصمامات وطريقة عملها، والوصول إلى الرسومات الفنية وهو متأكد من أن الصمامات ال يمكن تسليحها  

 فتيل زمني إلكتروني( ؛ بالمحفزات الخارجية التي مرت بها )من أجل مثال على 

B) .في حالة وجود أي شكوك، يجب استخدام تقنيات التشخيص مثل األشعة السينية لتحديد حالة الصمامات لعينة تمثيلية إحصائيًا 

لية بصرف النظر عن مستوى كفاءة األفراد الذين يحددون نوع الذخيرة اآلمن لنقلها بعد االنفجار، يجب إجراء تقييم رسمي للمخاطر لكل عم
هذا ألنه  .مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  02.10تخليص وفقًا لمعيار المبدأ التوجيهي 

يجب أن يشتمل   رعاية.بمجرد اتخاذ قرار أن الذخيرة آمنة لتفتيشها، سيتم نقل الذخيرة بواسطة موظفين على مستوى كفاءة أقل؛ إنها مسألة واجب 
 تقييم المخاطر على تقييم ألنواع أنظمة الصمامات التي قد تشكل مخاطر معينة لعملية التطهير.

 

 كفاءة العمليات 9.3

نسانية  اإل يمثل التطهير إلزالة الذخائر المتفجرة لمنطقة بعد انفجار مستودع ذخيرة مجموعة من تعقيدات العمليات التي تتجاوز ما يتعلق بالعمليات 
ل المعقد  لتطهير األلغام والذخائر غير المنفجرة "الطبيعية"، )كثافة الذخائر غير المنفجرة، مكونات الذخيرة، االنفجار المكشوف والدافع، الدخو

التي تساهم في تحسين وبينما ستكون السالمة على قدر بالغ من األهمية، هناك مجموعة ثابتة من التقنيات والنظم  لبنايات التخزين المنهارة، الخ(.
ويجب أال يكون الوقت عامالً مؤثراً على السالمة، لكن ستكون هناك غالباً ضغوط سياسية للتطهير "السريع"؛ ويجب مقاومة هذا   كفاءة التطهير.

 

 .كفاءات موظفي إدارة الذخيرةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.90انظر المبدأ التوجيهي  28
+ خصيًصا لمشغلي التخلص  3يتم منح المستوى    (.5)التعديل   .التخلص من الذخائر المتفجرة من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام    09.30د إلى المعيار  4.2انظر البند    29

هير إلزالة الذخائر المتفجرة لمستودعات  طمن الذخائر المتفجرة المتخصصين الذين تم تدريبهم في المجاالت التي تحتاج إلى معالجة مخاطر معينة، مثل التخطيط واإلشراف وإجراء الت
 الذخيرة بعد االنفجار.
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أن يساهم استخدام أنظمة  وبغض النظر عن ذلك، سيكون من بين العوامل المالية الرئيسية الموارد البشرية الالزمة للمهمة، ولذلك يمكن الضغط.
   أكثر فعالية في فعالية التكاليف، مع تحسين مرات التطهير اآلمن.

 أمثلة االستخدام  المعدات 

 نظام بدء موجة الصدم 

أنظمة بدء الصدمة أسهل بكثير في التعامل معها   ▪
ويجب وضعه في   وأرخص من سلك التفجير العسكري.

للغاية المحتمل لعمليات االعتبار بسبب العدد الكبير 
التفجير "في موقعها األصلي" الالزمة لتدمير الذخيرة  

 المزودة بصمامات.

وهناك أنواع أخرى عديدة متاحة ألنظمة 
 البدء غير الكهربية.

 ً   بادئ خاضع للتحكم السلكيا

 

يبطل استخدام هذا النوع من األنظمة المتطلب الخاص   ▪
 بنشر كبالت اإلطالق الطويلة. 

يتم تحسين السالمة والتحكم في التفجيرات حيث يمكن   ▪
إطالقها جميعاً من نقطة مركزية، دون استخدام مفرط  

 لكبل اإلطالق.

بدء نظام التحكم الالسلكي أسرع في التشغيل واإليقاف   ▪
 كبل اإلطالق. عن الدورات الطويلة ل

 

 مركبات المهندسين المدرعة

تعتبر المركبات المدرعة المتخصصة بديالً فعاالً إلزالة   ▪
"حفر االنفجار" والمنطقة المحيطة، حيث تتطلب كميات 

ومن المحتمل أن تحوي  كبيرة من األرض معالجة آمنة.
 هذه المناطق تلوث ذخائر غير منفجرة عالية الكثافة.

▪  

 

 التقنيات "البديلة" أو تقنيات اإلشعال

يمكن لتقنيات اإلشعال، بدالً من التفجير، أن تكون  ▪
مناسبة للذخيرة المزودة بصمامات القابعة قرب المواقع  

وعلى الرغم  الحساسة )خطوط الطاقة، المسارات، الخ(.
من ضرورة تنفيذ التفجير إلنشاء مناطق الخطر، تحقق  

% لنتائج 80عدل نجاح بنسبة تقنيات اإلشعال حالياً م
 "الترتيب المنخفض".

  شحنات نقطة االتصال

 
 أنظمة كفاءة التطهير  :2جدول 

 
 

 كفاءات األفراد   9.4

الكفاءة  ر  يجب أن يكون األفراد الذين يخططون أو يشاركون في إزالة الذخائر المتفجرة لمناطق انفجار مستودعات الذخيرة متوافقين تماًما مع معايي 
 التالية: 

والتقييم   أول    30بتاريخ    1.0اإلصدار    09.30/01/2014بروتوكول االختبار  من    2014أكتوبر/تشرين  بالتخلص  الخاصة  الكفاءة  معايير 
 الذخائر المتفجرة
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 ملحق أ 
 مراجع 

 )معيارية( 

وال تُستعمل أي من هذه    اإلشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خالل  
ومع ذلك، يتم تشجيع األطراف في االتفاقيات القائمة على هذه   المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديالت الالحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤّرخة، تنطبق  ئق المعيارية المشار إليها أدناه.الوحدة على التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث اإلصدارات من الوثا
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   الطبعة األخيرة من الوثيقة المعياريّة ذات الصلة .
 المعمول بها حاليا أو سجالت التطبيع األوروبي: 

a) AAP-6    والتعريفات(  2016)طبعة للمصطلحات  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  الناتو.  .مسرد  لحلف  التابع  التقييس  مكتب 
;http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html 

b)   معايير الكفاءة الخاصة    2014أكتوبر/تشرين أول    30بتاريخ    1.0اإلصدار    09.30/01/2014بروتوكول االختبار والتقييم
  بالتخلص من الذخائر المتفجرة

a)   مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع  .فحص الذخائر من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   07.30المبدأ التوجيهي
 السالح؛

b)   مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع   .نقل الذخائرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن    08.10المبدأ التوجيهي
  السالح؛

c)   المعا  09.10المعيار باأللغام )اإلصدار  من  المتعلقة  الدولية لإلجراءات  التطهير(  5التعديل    2يير  الدولية   .متطلبات  المعايير 
 ؛ https://www.mineactionstandards.org. 2013يونيو/حزيران  لإلجراءات المتعلقة باأللغام.

d)   التخلص من الذخائر المتفجرة(  5ير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام )اإلصدار الثاني، التعديل  من المعاي  09.30المعيار. 
 2014أكتوبر/تشرين األول  المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام.

e)  2014 حيد المقاييس.المنظمة الدولية لتو مبادئ توجيهية إلدراجها صمن المعايير. –أوجه السالمة   51:2014دليل األيزو. 

المستخدمة    30يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع. 
كما يحتفظ saferguard/references-www.un.org/disarmament/un .في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

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

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  30

https://unitednations.sharepoint.com/AppData/Local/Packages/AppData/Local/Microsoft/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
https://www.mineactionstandards.org/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 ملحق ب 
 )معياري( 

 ((OpOنموذج أمر عملياتي للتخلص من ذخائر متفجرة )

 
 

 النسخة رقم من نسخ
  إجمالي الصفحات:       

 
 طاقم العمل العام       
 وزارة الدفاع      

 بلوتاون       
 ريدالند

 
 26648 (12) (99+) مدني:       

        
 2020يوليو/تموز        

 
 رقم الملف        

 
 ( 1)الموقع  1/11أمر عملياتي للتخلص من ذخائر متفجرة 

 
 المراجع:

 
 . 7و  6إجراءات التشغيل القياسية للتخلص من الذخائر المتفجرة  أ.
B. باء- Map Sheet K-34-112-D-d, 1:25,000 . 
C. الكتاب الوردي" ))  -جيم"The Pink Book . 

 
 المحلي  المستخدمة عبر األمر:منطقة التوقيت 

 
 31تنظيم المهام: 

 
 المهمة  التعيين  االسم الرتبة  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 التوجيه التقني  رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة    1

2   
 نائب رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 

 
 مسئول العمليات 

 القيادة والتحكم في العملية على األرض  المتفجرة )األرضي( قائد فريق التخلص من الذخائر    3

  نائب قائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة )األرضي(   4

 المستشار التقني بشأن أنواع الذخيرة  أخصائي الذخيرة    5

 التطهير  ( 1قائد فريق التخلص من الذخائر )   6

 التدمير والتفجيرات اللوجستية  ( 2قائد فريق التخلص من الذخائر )   7

  طبيب بشري    8

 
 

 الموقف .1
 

   التخلص من الذخائر المتفجرة واالستخبارات السابقة بشأن الذخائر غير المنفجرة. ألف. 
 

 

 الخيارات المتضمنة، والتي تتوقف على المهمة.  31
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كان هناك عدد من حوادث االنفجار في منطقة بلوتاون لتخزين    2020خالل االضطراب المدني في ريدالند في عام   (1)
  .2020إبريل/نيسان  18الذخيرة في تاريخ 

 
  1,200احتوت حوادث االنفجار على ثالثة مستودعات متفجرات ومعمل ذخيرة؛ وكانت تحتوي على ما يقرب من   (2)

مير أحد مستودعات المتفجرات ومحتوياته، والمتفجرات وقد تم تد طن من الذخيرة والمتفجرات في وقت وقوع حوادث االنفجار.
 .1وستتم اإلشارة إلى هذه المنطقة باسم المنطقة   ( واأللغام غير المعبأة، بالكامل عن طريق التفجير.HEشديدة االنفجار )

 انظر المرفق ألف. 
 

ستودعات تخزين الذخيرة تحت بعد هذه الحوادث اندلعت سلسلة من الحرائق في أكوام الذخيرة الموضوعة أمام م (3)
ولم تؤثر هذه الحرائق على المستودعات لكنها أدت إلى   األرض االثني عشر المتبقية في الموقع، والتي ال تزال قيد االستخدام.

 انظر المرفق ألف.  .2وستتم اإلشارة إلى هذه المنطقة باسم المنطقة  تلويث الذخائر غير المنفجرة للمناطق المحيطة.
 

تنفيذ عمليات تطهير الذخائر المتفجرة لتطهير طرق الوصول والمناطق المحيطة بمستودعات المتفجرات المنفجرة    تم (4)
 ونتيجة لهذه العمليات تم تجميع كبير للذخائر غير المنفجرة وتبدو طرق الوصول مطهرة. .2020وذلك في مارس/آذار 

 
وتحتوي هذه المنطقة على    ر تنفيذ تطهير الذخائر غير المتفجرة.هكتا  45تتطلب المنطقة التي تبلغ إجمالي مساحتها   (5)

 m/25.0.(( إلى الثقيلة )m/210.0تلوث نتيجة للذخائر غير المنفجرة ذات الكثافة الثقيلة للغاية )
 

وعلى مدار أية عملية لتطهير الذخائر المتفجرة،   ال تزال منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة وحدة مخزونات نشطة. (6)
 سيكون من الضروري، ألسباب السالمة وألسباب عملية، المحافظة على اتصال لصيق بقائد منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة.

 
والمناولة المدنية  14وقعت    2020منذ إبريل/نيسان   (7) نتيجة لحوادث انفجار في هذه المناطق،   إصابة على األقل 

  الالحقة للذخيرة غير المنفجرة.
 

الذخيرة باء. الذخائر    .طبيعة  تطهير  عملية  عليها خالل  العثور  توقع  ويمكن  بلوتاون  في  التالية  العامة  الذخائر  تخزين صفات  تم 
 ويحتوي المرفق باء على المراجع التقنية باإلضافة إلى المكونات المرتبطة:  المتفجرة.

 

 مالحظات  طبيعة الذخيرة  مسلسل 

 )ج(  )ب(  )أ( 

 يتعين التعامل معها بوصفها ذخائر غير منفجرة.  –مزودة بصمامات  مم 152متفجرات شديدة االنفجار  1

 التدمير بالجملة )إذا كان نقلها آمناً(   –غير مزودة بصمامات  مم 122متفجرات شديدة االنفجار  2

 بوصفها ذخائر غير منفجرة. يتعين التعامل معها  –مزودة بصمامات  مم 122صاروخ  3

 التدمير بالجملة )إذا كان نقلها آمناً(   –غير مزودة بصمامات  مم 82متفجرات هاون شديدة االنفجار  4

 
 

 المهمة  .2
  

 لتخزين الذخيرة، في الحدود المشار إليها في المرفق ألف، الستعادة الموقف إلى طبيعته.  إجراء عملية تطهير الذخائر المتفجرة لمنطقة بلوتاون
 

 التنفيذ  .3
 

   .مفهوم العمليات ألف. 
 

 مرحلة التجميع:  (1)
 

 مخزونات الذخيرة الصالحة لالستعمال الموضوعة مسبقاً في بلوتاون. )أ(
 

 تأكيد توافر األفراد. )ب(
 

بلوتاون وفحصها للتأكد    BFU ، 5013كة الموضوعة مسبقاً في الوحدة رقم  المعدات والذخائر المستهل  )ج(
 من توافرها وصالحيتها لالستعمال.

 
 عمليات التلقين على النحو المطلوب. )د(

 
 مرحلة االنتشار:  (2)

 
 نشر األطراف المتطورة بالمعدات والذخائر إلى موقع بلوتاون. )أ(

 
 تحضير منطقة اإلدارة ومنطقة التطهير. )ب(
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 وصول الهيئة الرئيسية.  )ج(

 
 تتضمن موجز سالمة عمليات التطهير. –عمليات التلقين  )د(

 
 : 1المنطقة  –مرحلة التطهير   (3)

 

السط )أ( وتحت  السطحي  البصري  والتحديد  حدود البحث  حتى  والذخيرة  المنفجرة  غير  للذخائر  ح 
 مستودعات الذخيرة ومعمل الذخيرة.

 إزالة الذخيرة والمواد المصنفة بأنها آمنة للنقل.  )ب(
 

 تدمير الذخائر غير المنفجرة في موقعها األصلي.  )ج(
 

قائ تدمير المواد اآلمنة للنقل على أرض التدمير. )د(  قبل  تدمير منفصل من  د التخلص من )يصدر أمر 
 الذخائر المتفجرة( 

 
 اإلزالة الميكانيكية أللواح السطح الخاصة بمستودع الذخيرة/معمل الذخيرة والهياكل الجوهرية المتبقية. )هـ( 

 
 استعادة وتدمير الذخيرة التي تم تقييم سالمة نقلها.  )و(

 
 تدمير الذخائر غير المنفجرة في موقعها األصلي.  )ز(

 
إثبات خلوه من المتفجرات    الخلو من المتفجرات لبنود مواد خردة المواد المعدنية/الذخيرة الخامدة.شهادة   )ح(

 عن طريق الحرق إذا كان هناك احتمال وجود بقايا متفجرات في خردة الذخيرة. 
 

 عمليات فحص الجودة للمناطق المطهرة وموقع التدمير. )ط(

 
 2المنطقة  –مرحلة التطهير  (4)

 
ث والتحديد البصري السطحي للذخائر غير المنفجرة والذخيرة، باإلضافة إلى طريق الوصول إلى  البح )أ(

 موقع بلوتاون للتخزين/المستودع تحت األرض وتشمل أرصفة المشاة التي يمكن الوصول إليها.

 االستعادة والتدمير الالحق للذخيرة التي تم تقييم سالمة نقلها.  )ب(

  لمنفجرة في موقعها األصلي.تدمير الذخائر غير ا )ج(

إذا كان هناك شك حول  شهادة الخلو من المتفجرات لبنود مواد خردة المواد المعدنية/الذخيرة الخامدة.  )د(
  ما إذا كانت هذه العناصر "الخردة" ال تزال بها آثار للمتفجرات، فقم بإثباتها بالحرق.

 دمير.عمليات فحص الجودة للمناطق المطهرة وموقع الت )هـ( 

إخطارات تحذيرية مرفوعة على طريق بلوتاون في قاعدة منحدر داونهيل لمنطقة ركام الجبال غير  )و(
 هكتار(. 8المطهرة )ما يقرب من 

 ( مرحلة االستعادة:5) (5)
 

 فحص وتعبئة المعدات والذخائر المستهلكة والذخيرة والمتفجرات.  )أ(

 العودة إلى موقع القاعدة.  )ب(

 

 تم تحديد المهام التفصيلية التالية: .المهام التفصيلية باء.
 

المتفجرة   (1) الذخائر  من  التخلص  لفريق  القائد األرضي  بنائب  يتصل  فيما  بلوتاون  لموقع  تفصيلي  استطالع  إجراء 
  وأخصائي الذخيرة.

 
لتخزين الذخيرة بعيداً عن منطقة التطهير؛ ومن المحتمل أن يتسبب نشاط  توجيه خطوط الطاقة إلى منطقة بلوتاون (2)

 التدمير في توقف التمديد بشكل غير متعمد. 
 

إذا كان هناك احتمال في أي مرحلة لوجود أسلحة دفاع عن المنطقة )ألغام، إلخ(، أوقف المهمة، وانسحب، وقم  (3)
 بالتحقيق، وأعد التقييم، وأعد المحاولة. 
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 سم الحدود الخارجية للذخائر غير المنفجرة واألرض الملوثة بالذخيرة التي سيتم تطهيرها. و (4)

 
 تحديد وإنشاء أرض تفجير للتخلص من الذخائر المستعادة.  (5)

 
 

 تحديد ووسم وإزالة الذخائر "اآلمن نقلها".  (6)
 

 التخلص من الذخائر المتبقية في موقعها األصلي عن طريق التفجير.  (7)
 

 إجراء بحث تحت السطح باستخدام كاشفات معدنية. (8)
 

 التخلص من الذخائر المستعادة على النحو المالئم.  (9)
 

 التصديق باستمرار على أن الخردة المستعادة خالية من المتفجرات وترتيب أمر التخلص النهائي منها.  (10)
 

 إجراء التطهير النهائي.   (11)

 لص من الذخائر المتفجرة القيود العملياتية التالية:يراعي فريق التخ .القيود جيم.
 

( المصرح RSPsاإلجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر )  .اإلجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر (1)
 باستخدامها: 

 
مة  في حالة التأكيد اإليجابي من قبل فريق التخلص من الذخائر المتفجرة وأخصائي الذخيرة على "سال )أ(

ويتم وسم هذه الذخائر بطريقة واضحة    النقل"، يمكن حينئذ استعادة الذخيرة للتخلص منها في أرض التدمير المتاخمة.
والذخائر غير المنفجرة التي تتطلب تدميرها في موقعها األصلي تتم اإلشارة إليها عن طريق طالء   .أصفربطالء 

 ماماً للمادة. أحمر وأعمدة واضع عالمات في األرض بشكل متاخم ت
 

في حالة التأكيد اإليجابي من قبل أخصائي الذخيرة على "الخلو من المتفجرات"، يجب وسم المادة أو   )ب(
 وبعد ذلك يمكن استعادة هذه الذخيرة الخامدة مباشرة إلى منطقة تخزين الخردة. .أخضرالذخيرة الخامدة بطالء 

 
 طريق تقنيات إشعال بديلة. التخلص منها في موقعها األصلي عن  )جيم(

 
 التخلص منها في موقعها األصلي عن طريق التفجير.  )د(

 
األفراد، كل أثناء التطهير المادي للذخائر غير المنفجرة عن طريق التفجير تتم تغطية  .متطلبات التغطية أثناء العمل (2)

لة "إعداد المتفجرات". ويجب إزالة المعدات والمركبات باستثناء المشغل المحدد لعملية التخلص من الذخائر المتفجرة، خالل مرح
 غير الضرورية من منطقة الخطر 

  
إيقافقائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة    .التحكم (3) تهديد وشيك،    يتعين عليه  أو  بتهديد،  العمليات إذا شعر 

الخاص  كل  ويتعين عليه ضمان إحاطة    للسالمة. بالنظام  تهديد وشيك،  األفراد  بتهديد، أو  العمليات إذا شعروا  بإيقاف  بقيامهم 

 للسالمة.
 

للتخلص من    6يتم التقيد باستخدام تقنيات البحث المنصوص عليها في إجراء التشغيل القياسي رقم    .تقنيات البحث (4)
 الذخائر المتفجرة. 

 
 ت الوقائية التالية:يتم مراعاة إجراءات مكافحة النيران واإلجراءا .مكافحة الحرائق دال. 

 
يقتصر التدخين واستخدام المعدات الموقدة للهب مثل الموقد على تلك المناطق المحددة من قبل القائد األرضي لفريق  (1)

  التخلص من الذخائر المتفجرة.
 
 

 مطافئ مزودة بالعمال إلدارة مكافحة الحريق في الموقع أثناء كل عمليات التدمير. عربةيتم توفير (2)
 

يتم تنسيق عملية تحديد نقاط مكافحة الحريق وكافة أنشطة مكافحة الحريق من قبل القائد األرضي لفريق التخلص   (3)
  من الذخائر المتفجرة بالتشاور مع قائد منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة وأية موارد محلية إلدارة مكافحة الحريق متوفرة.

. 
 

 أيام، على النحو التالي: -فردام التفصيلية، بذكر حصة يتم تقييم المه .تقييم المهام هاء.
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 32عامل تحضير األرض  

 نوع التربة 
المساحة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص 33العامل   )هكتار(

 مالحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    ملم  0 ملم  0 35 العشب القصير 

    50 10 5 الزراعة الخفيفة 

   150 30 5 الزراعة المكثفة 
تراعى األساليب  

 األخرى

 عامل البحث والوسم 

 نوع البحث 
المساحة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص العامل  )هكتار(

 مالحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    53.3 3-1 41 بصري 

   10 5-2 4 معدنيكاشف 

العامل الخاص  
بالذخائر غير  

المنفجرة وتلوث 
الذخيرة قليل الكثافة  

فقط لعمق ضحل  
بالنسبة   مم(.130)

للذخائر غير  
المنفجرة وتلوث 

الذخيرة عالي  
الكثافة سيكون 

مطلوباً استخدام  
 عامل أكبر بكثير. 

 35/ االستعادة   34عامل التدمير  

الذخائر غير المنفجرة / كثافة  
 36الذخيرة  

المساحة  
 مالحظات  الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص 37العامل   )هكتار(

 

   يفيد ذلك بتحضير األرض باليد أو بنظم ميكانيكية خفيفة. 32
 إلنهاء المهمة لمساحة هكتار واحد. العامل عبارة عن تقدير للفترة الزمنية باأليام التي تستغرق شخصاً واحداً  33
 تدمير الذخيرة المزودة بصمامات "في موقعها األصلي" عن طريق التفجير.  34
يجب في نشاط تدمير مخزونات الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة عن طريق التفجير أن    استعادة الذخيرة والخردة غير المزودة بصمامات لمزيد من المعالجة.  35

 وال تنس توزيع طاقم عمل منفصل على هذه المهمة.  زامناً.يكون مت
( الذخيرة الغير مزودة  2( الذخيرة المزودة بصمامات التي يتعين تدميرها في موقعها األصلي مثل الذخائر غير المنفجرة؛  1كثافة الذخائر غير المنفجرة/الذخيرة تتضمن:  36

 لمعدنية من الذخيرة التي تم تفجيرها أو إشعالها.( الشظايا ا3بصمامات التي يمكن تطهيرها يدوياً؛ و
وربما يتعين تعديل العامل استناداً   يقوم هذا العامل بتقدير الوقت المستغرق لوضع شحنات التطهير واالستعادة اليدوية للذخيرة غير المزودة بصمامات والشظايا المعدنية. 37

 ويفترض العامل مراعاة مرات الدخول في عمليات تحضير األرض والبحث والوسم.  غير المزودة بصمامات. إلى الجزء من الذخيرة المزودة بصمامات مقابل الذخيرة
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 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    m 30 180 5400/210.0(ثقيلة للغاية )

    m 15 90 1350/25.0(ثقيلة )

    ملم  0 50 ملم  m 0/21.0(متوسطة )

    ملم  0 10 ملم  m 0/20.2(خفيفة )

  7,014 الوقت التقديري لمهمة التطهير )أيام(

 
 

 إرشادات التنسيق واو.
 

 التوقيتات  (1)
 

 مالحظات  الحدث  التوقيت  التاريخ  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

  المتفجرة. استطالع مبدئي للتخلص من الذخائر  0600 20مايو/أيار   11 1

  استطالع تفصيلي.   يتم اإلخطار به  2

3 D Day  
 عمليات نشر األطراف المتطورة 

 

4 D +1   .تحضير منطقة التطهير  

5 D + 2   .عمليات نشر األطراف الرئيسية  

6 D + 3    .مستمر لحين اإلنجاز  بداية عمليات التطهير 

 
 

 دعم الخدمة  .4
 

  نشر أفراد الفريق ومعهم المعدات الشخصية المناسبة للعمليات الميدانية.يتم  .المعدات الشخصية ألف. 
 

 بلوتاون.  BFU، 5013يقيم كل األفراد في الوحدة رقم  .اإلقامة باء.
 

 بلوتاون على أساس:  BFU، 5013يتم توفير حصص اإلعاشة من خالل الوحدة رقم  .حصص جيم.
 

بلوتاون مع حصص إعاشة معبأة للغداء في موقع التطهير   BFU ، 5013الفطور والوجبات المسائية في الوحدة رقم   (1)
   في أيام العمل.

 
 بلوتاون.  BFU ، 5013في غير أيام العمل يتم تقديم حصص اإلعاشة وفقاً للنظام الداخلي في الوحدة رقم  (2)

 
اء من قبل القائد األرضي لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة  يتم تقديم دعم حصص اإلعاشة/قوائم األسم (3)

 على النحو المطلوب. 

 
  سيكون النقل التالي مطلوباً لدعم المهمة:  .النقل دال. 

 

 المهمة  الكمية  النوع  التواريخ  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 استطالع x 4 1 4سيارة  20إبريل/نيسان  21 1

2 D day  4سيارة  وما يليه x 4 1  مركبة سالمة 

3 D day  4شاحنة  وما يليه x 4 1 الذخيرة وstores .الصالحة لالستعمال 

4 D day  4شاحنة  وما يليه x 4 1  .نقل الذخيرة الصالحة لالستعمال إلى أرض التدمير 

5 D day  4سيارة  وما يليه x 4 1 نقل األفراد وstore  .النثرية 

6 D +1  الدعم الطبي  1 عربة إسعاف وما يليه 

7 D + 2  من المقدر االنتهاء في  إزالة ألواح السطح.  1 مركبة رفع/ونش  وما يليهD + 5. 

 
 ستكون المعدات الواردة في المرفق جيم مطلوبة. .المعدات هاء.
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لالستعمال واو. الصالحة  والمتفجرات  الصالحة   .الذخيرة  والمتفجرات  الذخيرة  لمتطلبات  تقدير  عن  عبارة  د  الملحق  في  القائمة 
 ويتم تخزين الذخيرة والمتفجرات الصالحة لالستعمال وحصرها وفقاً للقواعد الوطنية. .وسيتم إعادة تقييمها عند استمرار التشغيللالستعمال؛  

 توجد صحيفة االستخدام في الملحق األول. 
 

 .طبي زاي.
 

يتواجد طاقم طبي مدرب خالل جميع العمليات في الموقع.يتعين    .اإلسعافات األولية (1) قائد فريق  ويتعين    أن  على 
ويجب أن يكون الطبيب مؤهالً بصورة مناسبة   التخلص من الذخائر المتفجرة إيقاف العمليات في حالة عدم توفر تغطية طبية.

بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي المناسب ألية إصابات، مع    ويجب  في عالج إصابات صدمات ورضوض االنفجار. يقوم  أن 
 ألية مخاطر غير ضرورية من الذخائر غير المنفجرة بسبب تقديم ذلك الدعم.  نفسهضرورة عدم تعريض  

 
توفير سيارة إسعاف إلصابات اإلجالء الطبي إلى أقرب مرفق طبي.   .اإلجالء الطبي (2) ويجب أن تكون هناك    يتم 
 كوبتر على استعداد خالل عملية تطهير الذخائر المتفجرة إلخالء أية إصابات خطرة. هلي

 
   .الجراحة/المستشفى (3)

 
   بلوتاون. )أ(

 .34222 (062) هاتف: 
 

بذلك من    مستشفى ديزني. )ب( ديزني العسكري عند اإلفادة  إخالء أية إصابات خطرة إلى مستشفى  يتم 
 الطاقم الطبي. 

 344الرقم الداخلي ( 042) 26601هاتف: 
 

تعتمد الكمية على الحرارة والرطوبة وعدد العاملين في كل   يجب توفير كميات وفيرة من مياه الشرب في جميع مناطق العمل. حاء.
 منطقة.

 
 

 القيادة واإلشارة  .5
 

 ، رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة، ريدالند.. Maj MOUSEقائد العمليات ألف. 
 

   يتم اإلخطار به.  القائد البري لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة.  باء.
 

   يتم اإلخطار به. نائب القائد البري لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة. جيم.
 

 فريق التخلص من الذخائر المتفجرة، وزارة الدفاع بشكل أسبوعي:   يتم تجميع المعلومات التالية وتقديمها إلى  .التقارير والعائدات دال. 
 

 )الملحق هـ(  الذخيرة المستعادة للتخلص منها عن طريق التدمير وشهادة التخلص منها عند إتالفها. (1)
 

 )الملحق و( الذخيرة التي يتم التخلص منها في موقعها األصلي عن طريق التفجير. (2)
 

 )الملحق ز(  المستعادة للتخزين.الذخيرة  (3)
 

 )الملحق ح(  الخردة المستعادة. (4)
 

 )الملحق هـ(  استخدام المتفجرات الصالحة لالستخدام. (5)
 

 .أرقام االتصال هاء.
 

 [1]هاتف  االسم الوحدة  مسلسل 
 فاكس/بريد إلكتروني 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

    رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة  1

نائب رئيس التخلص من الذخائر   2
 المتفجرة 

   

    القائد األرضي  3

أخصائي التخلص من الذخائر   4
 المتفجرة / الذخيرة 

   

نائب القائد األرضي لفريق التخلص   5
 من الذخائر المتفجرة 
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 [1]هاتف  االسم الوحدة  مسلسل 
 فاكس/بريد إلكتروني 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

    5013قائد الوحدة  6

7 BFU بلوتاون    

    لتخزين الذخيرة  قائد منطقة بلوتاون 8

 
 يتم استيفاء تقرير ما بعد العملية خالل أسبوعين من إنجاز مهمة التطهير وتقديمه إلى رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة.  واو.

 
 
 

  المرافق:
 

 حدود منطقة التطهير.  –خريطة  أ.
 المراجع التقنية بشأن الذخائر غير المنفجرة المتوقعة. ب.
 المعدات. متطلبات  ج.
 متطلبات المتفجرات الصالحة لالستعمال.  د.

 الذخيرة المستعادة للتخلص منها عن طريق التفجير. هـ. 
 الذخيرة التي يتم التخلص منها في موقعها األصلي عن طريق التفجير. و.
 الذخيرة المستعادة للتخزين.  ز.
 الخردة المستعادة.  ح.
 لالستخدام. استخدام المتفجرات الصالحة  ط.

 
 

 رقم النسخة         التوزيع:
 

 خارجياً:
 

 اإلجراء:
 

  -   5013قائد الوحدة 
  -   قائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة 

 
 داخلياً: 

 
 اإلجراء:

 
  -    رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 

  -    نائب رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 
  -  تفجرة / الذخيرة أخصائي التخلص من الذخائر الم

 
 المعلومات:

 
  -    كبير المهندسين

 - رئيس الذخيرة واألسلحة 
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 الملحق ب إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
 المراجع التقنية 

 

 مسلسل 
 صمامات السالمة المرتبطة  طبيعة الذخيرة 

 مالحظات 
 مرجع "الكتاب الوردي" النوع  "الكتاب الوردي" 38مرجع النوع 

 )و( )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 "الكتاب الوردي" عنوان نوعي ألية مجموعة وطنية للمطبوعات التقنية بشأن الذخيرة والمتفجرات.  38
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 الملحق ج إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
   

 متطلبات المعدات
 

 مالحظات  الكمية  البند  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 تقنية اإلشعال 50 (Crackerbarrel"كراكر باريل" ) 1

 تقنية اإلشعال 20 (Baldrick"بالدريك" ) 2

  30 شريط الصق بالستيكي  3

  2 نظام التحكم الالسلكي للبدء  4

  2 شاحن بطاريات نظام التحكم الالسلكي للبدء  5

  2 صندوق أدوات التخلص من الذخائر المتفجرة  6

  2 مجموعة خطافات وحبل 7

  4  سكاكين من الصلب 8

  10 مجارف لألغراض العامة  9

  2 صندوق اإلسعافات األولية 10

  4 إلكترونية معدات بحث  11

  م 10000 وسم الحواجز باألشرطة  12

  10 مجراف يدوي  13

  150 م(1أعمدة عالمات ) 14

  500 سم(20أعمدة عالمات ) 15

  2 عتلة  16

  1000 أكياس رمل 17

 على النحو المطلوب   رمل 18

  2 مرزبة  19

  3 منكاش 20

  10 صافرات 21

  20 علم أحمر  22

  20 علم أبيض  23

  10 جهاز السلكي  24

  يتم تحديده بطارية السلكي  25

  يتم تحديده شاحن بطاريات السلكي  26

  1 كاميرا فوتوغرافية  27

  دالفين 4 فيلم فوتوغرافي 28

  2 زردية لألغراض العامة  29

  6 مقص تشذيب 30

  6 مقص يدوي 31

  4 مصباح يدوي 32

  2 غاز/كيروسين مصابيح  33

 33انظر م  –على النحو المطلوب   اسطوانة كيروسين/غاز  34

  يتم تحديده بطاريات مصباح يدوي 35

  يتم تحديده بطارية معدات بحث إلكترونية  36

  1 م 100شريط قياس  37

  زوج  25 قفازات صناعية جلدية  38

  4 طاولة 39

  25 كراسي  40

  2 سرير مخيم  41

  1 آلة كاتبة  42
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 مالحظات  الكمية  البند  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 على النحو المطلوب   النشر  43

  4  عدقة 44

  4 بكرة  45

  م 500 حبل عدقة 46

  2 خيمة  47

 ( الذخيرة Pink Book"الكتاب الوردي" ) 2 مطبوعات تقنية 48
إلى   AAF 1إجراءات التشغيل القياسية للتخلص من الذخائر المتفجرة 

7 

  2 عدة تأريض  49

 إزالة ألواح السطح.  يتم تحديده جهاز رفع وبكرات ومراسي أرضية  50

تجميع   –أو ما يعادله   BS EN 140إلى  –على النحو المطلوب  يتم تحديده أقنعة وجه )نصف وربع(  51
 المتفجرات المكشوفة الواردة في الحادث 

 مناولة المتفجرات المكشوفة.  –على النحو المطلوب  يتم تحديده قفازات نتريل 52
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 الملحق د إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
        

 متطلبات المتفجرات الصالحة لالستعمال 
 

 مالحظات  الكمية  الطبيعة  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

  20 مفجرات )مجردة( 1

 %. 33استناداً إلى معدل الفشل  300 مفجرات )كهربائية(  2

  1000 حبل التفجير )بالمتر( 3

  25 صمامة أمان )بالمتر(  4

  200 مادة متفجرة بالستيكية )كجم( 5

  40 صمامة أمان وسائل اإلشعال بالثقاب 6

  10,000 " لبدء أنبوب الصدمة Nonelنظام " 7

 
 
 

 القائمة أعاله تعتمد على الذخيرة التي سيتم التخلص منها والوضع. ملحوظة
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 الملحق هـ إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الذخيرة المستردة للتخلص منها بالهدم وشهادة التخلص منها
 

  نهاية األسبوع:  األسبوع:

    

 

العناصر المعتمدة المدمرة، والتاريخ  مالحظات، بما في ذلك  إجمالي العمليات  اإلجمالي األسبوعي  نوع الذخيرة  مسلسل
 والتوقيع

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        اإلجمالي 
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 ملحق و إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الذخيرة التي تم التخلص منها في موقعها األصلي عن طريق التفجير 
 

  نهاية األسبوع:  األسبوع:

    

 

 مالحظات  إجمالي العمليات  اإلجمالي األسبوعي  الذخيرة نوع  مسلسل

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        اإلجمالي 
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 ملحق ز إلى                 
الذخائر                  من  للتخلص  عملياتي  أمر 

 1/06المتفجرة 
                 

 الذخيرة المستعادة للتخزين
 

  نهاية األسبوع:  األسبوع:

    

 

 مالحظات  إجمالي العمليات  اإلجمالي األسبوعي  نوع الذخيرة  مسلسل

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
االجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        اإلجمالي 
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 الملحق ح إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الخردة المستعادة
 

 مؤشرات األداء الضرورية لتقدير متطلبات العمالة للعمليات المستقبلية. يجب عمل تقدير لمقدار الخردة المستعادة خالل التشغيل، حيث إنها أحد أنواع 
 

 يجب تطبيق إجراءات الخلو من المتفجرات بشكل صارم لضمان عدم وصول الذخائر الخطرة في نهاية األمر إلى حيازة السكان المدنيين. 
 

  نهاية األسبوع:  أسبوع:

    

 

 مالحظات  )كيلوجرام( الكمية  نوع الخردة  مسلسل

 )د( )ج( )ب( )أ(

   حديدية  

   غير حديدية  

   نحاسية 

   متنوعة  

   التغليف  

    

   اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملحق ح إلى 
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أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  
 1/11المتفجرة 

 
 المتفجرات المستخدمة للخدمة 

 
التاريخ  الكمية البند مسلسل 

 المستخدم 
 المالحظات  التوقيع بـ )االسم(  حيث 
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

  خالل إدراج رقم التعديل وتاريخه.

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

  أخرى.

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

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

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

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

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