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 تحذير

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

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

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

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

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

 
unoda@un.org-conventionalarms 
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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

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

 اإلطالق. 

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

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

ة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلح2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

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

 ية.التنم

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

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

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

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

من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل وحدة 
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 

مصممة لتوجيه األفراد المشاركين في التخطيط والنشر والجوانب العملياتية    هذا الوحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
  3وليس ضرورياً أن يتوالها مباشرة أفراد ذخيرة مؤهلون.   الذخيرة والمتفجرات في عمليات القوات متعددة الجنسيات. والمناولة واستخدامللتخزين  

 
ة  تكون مبادئ وإجراءات التخزين والمناولة والنقل واالستخدام اآلمن والفعال والكفء للذخيرة واحدة سواء كانت الذخيرة والمتفجرات موجود

ومع ذلك، من المعروف أن نطاق اإلجراءات أثناء العمليات المنشورة سيكون أقل فعلياً   منطقة تخزين متفجرات أو في مواقع تخزين مؤقتة. في
 عنه على مستوى القاعدة أو المستوى اللوجستي. 

يوصى بشدة   تعددة الجنسيات المنشورة.ينبغي أن تنطبق تلك التوجيهات في بيئة قوات منشورة وأن تراعي أدنى متطلبات السالمة للقوات م
تماده  بااللتزام بتلك التوجيهات باستثناء عندما تتطلب ضرورة عملياتية مفروضة بالقوة خالف ذلك؛ يجب عندها إكمال تحليل نتائج االنفجار واع

الدولية بشأن الذخيرة تنطبق مباشرة على التخزين وهناك بنود كثيرة في المبادئ التوجيهية التقنية    على المستوى المناسب لقبول المخاطر المتبقية.
وقد تم تضمين تلك الفقرات في المواضع المناسبة في هذه الوحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية   اآلمن أثناء عمليات القوات المنشورة.

 الدولية بشأن الذخيرة لسهولة الرجوع إليها. 

 التخطيط لدعم العمليات متعددة الجنسيات 

بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الميدان، بما في ذلك    رحبت الجمعية العامة باستمرار تطبيق الفريق االستشاري المعني 
يذها، فبرامجيات التنفيذ ومواد التدريب، وتشجع، في هذا الصدد، اإلدارة اآلمنة والمأمونة لمخزونات الذخيرة في تخطيط عمليات حفظ السالم وتن

 بما في ذلك من خالل تدريب أفراد السلطات الوطنية وقوات حفظ السالم ، باستخدام المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

ت توفر هذه الوحدة إرشادات التخطيط األساسية للبلدان المساهمة بالقوات من خالل تفصيل أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر وسالمة المتفجرا
يحدد الحد األدنى من متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي يجب تطبيقها   على مستوى القوة الرئيسية والكفاءات المطلوبة.

ة المناسبة  لضمان سالمة أفراد الوحدة والجمهور من خالل توفير جدول يشير إلى وحدات وشروط المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخير
تتطلب الوحدة باإلضافة إلى  من عملية تقليل المخاطر على األقل إلدارة المخزون ، وحتى مستوى أعلى إذا أمكن.  1لتلبية متطلبات المستوى  

بالقوات التي تقدم الذخيرة أن ذخائرها التي تم نشرها لدعم العملية متعددة الجنسيات هي " آمنة للنشر" ذلك أن تشهد جميع البلدان المساهمة 
  وصالحة للخدمة ولها مدة صالحية كافٍية للنشر ..

عندما تكون    12.10يجب أن تكون الدول المساهمة في دعم عمليات القوات المتعددة الجنسيات على استعداد لتنفيذ متطلبات المبدأ التوجيهي  
ك وهذا يتطلب إدراك وفهم هذه المتطلبات، فضالً عن تدريب األفراد على تلبية تل  في قاعدة تابعة لألمم المتحدة أو القوات المتعددة الجنسيات.

 المتطلبات أثناء تواجدهم في بلدانهم األصلية وقبل الوصول إلى موقع االنتشار.

 
  

 
 

 

 

 وعادة يتوالها مسؤولو ذخيرة تقني أو مسؤولو سالمة ذخيرة مدربون ومؤهلون على نحو مكافئ  3
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 الذخيرة في عمليات القوات المتعددة الجنسيات 

 النطاق  1

للتخزين والمناولة اآلمنتين للذخيرة والمتفجرات لعمليات  تقدم هذه الوحدة من وحدات المبادئ   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إرشاداً 
( وتطبقها المنظمات 2؛   (UNSC)4( اإلرشادات التي يفوضهامجلس األمن التابع لألمم المتحدة1وقد يشمل ذلك؛    القوات متعددة الجنسيات.

 ( اإلرشادات التي تتوالها قوات التحالف.3حاد اإلفريقي(؛ أو اإلقليمية )على سبيل المثال االت

 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.
وتستعمل الطبعة األخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع    المؤرخة.تستعمل إال الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع  

 غير المؤرخة.

دة يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفي
  التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. حول وحدة المبادئ التوجيهية

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شمولي
 .المصطلحات والتعريفات والمختصراتة، من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخير 01.40الواردة في الوثيقة 

إلى التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الصالحية )أو مدة الخدمة( لعنصر  الصالحية )عمر الخدمة( تاريخ انتهاء الصالحية"  يشير مصطلح "مدة 
"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن   الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام  الذخيرة.

 األحكام وفقاً الستخدامها في معايير األيزو. 

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

ا من بين عدة احتماالت موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد إلى أن واحد   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. 

 جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.  وتستخدم لإلشارة إلى تدل "يجوز" على اإلذن: 

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

 الخلفية  4

مطالب التقنية للتخزين اآلمن للذخيرة من غير المناسب توقع أن أفراداً غير مؤهلين في إدارة الذخيرة أن يكونوا على دراية بجميع تفاصيل ال
 ومع ذلك، ال ينبغي أن يؤثر ذلك على مسؤوليتهم عن حماية صحة وسالمة أفراد الوحدة أو المواطنين والبيئة الطبيعية. والمتفجرات.

يرة التي ينبغي تطبيقها على مناولة هذه الوحدة مصممة الستخدامها كمرجع للفقرات األهم في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخ
التي تسهم بقوات أثناء عمليات القوات متعددة الجنسيات. وينبغي أن يضمن ذلك التزام التخزين بالحد    وتخزين ونقل الذخيرة بواسطة البالد 

 5لخفض الخطر. 1األدنى من المستوى 

 المسؤوليات  5

 6سالمة جميع الذخيرة والمتفجرات.يجب أن يكون قائد القوات مسؤوالً مسؤولية كاملة عن 

 

اإلصدار   4 الذخيرة،  إلدارة  المتحدة  األمم  دليل  في  اإلرشادات  من  مزيد  على  العثور  يمكن  المتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  لعمليات  على: 2020األول    بالنسبة  المتاح   ،  
http://dag.un.org/handle/11176/401037.  .يستند الدليل بحزم إلى المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.20انظر المبدأ التوجيهي  5
ل، حيث تخضع سلطة الدعم اللوجستي والهندسة للمدير/رئيس دعم البعثة وليست تحت قيادة قائد القوة، ترفع المسؤولية عن  في عمليات األمم المتحدة للسالم مع هيكل بعثة متكام 6

يرأسه رئيس أركان  بالنسبة لعمليات السالم التابعة لألمم المتحدة، فإن المجلس االستشاري لألسلحة والذخيرة، الذي سالمة الذخيرة والمتفجرات إلى مستوى أعلى في قيادة البعثة.
 البعثة المدنية بمستوى أعلى من قائد القوة، مسؤول عن جميع جوانب إدارة األسلحة والذخيرة. 
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ويجب   يجب أن يكون قائد القوات أيضاً مسؤوالً عن تحقيق توازن بين متطلبات السالمة والمتطلبات العملياتية باستخدام المعلومات المتاحة.
 ي خفض في معايير السالمة. إبالغ قائد القوات عندما ال يمكن تلبية المعايير األدنى للذخيرة وينبغي أن يدرك العواقب المحتملة أل

 يضم المرفق )جيم( قائمة فحوصات إلرشاد قائد القوات. 

سالمة  قبل أن يتخذ قائد القوات أي قرار ينحرف به عن توصيات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ينبغي عليه أن يستشير مسؤول  
يصح بالضرورة أنه ينبغي تعيين شخص مؤهل برتبة/مرتبة عسكرية مناسبة كتابة    ولذا  ذخيرة ومتفجرات مؤهل وخبير على النحو المناسب.

وينبغي أن يكون مسؤول سالمة    كمسؤول سالمة متفجرات القوات، ليكون مسؤوالً أمام قائد القوات عن جميع أمور سالمة وأمن المتفجرات.
ة للعمليات الصغيرة لنشر القوات، يجوز أن يكون مسؤول سالمة متفجرات  متفجرات القوات نموذجياً أحد أفراد مركز قيادة القوات، لكن بالنسب

 القوات أحد أفراد وحدة بلد مساهم بقوات.

 إدارة المخاطر 5.1

تقييم المخاطر في تخطيط العمليات، وتمارين التدريب العسكري، وعمليات   سالمة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر هو نهج منهجي يدمج 
 7رار.الطوارئ بهدف تحديد العواقب المحتملة المرتبطة بعمليات الذخائر، وبدائل الحد من المخاطر، ومعايير قرار المخاطر الرئيسية لصناع الق

و   02.20أو المسافات المؤقتة، كما هو مفصل في المبدأين التوجيهيين    المستوى األول من إدارة المخاطر هو تطبيق مسافات الكمية المناسبة
 على التوالي.  04.20

وتحليل المخاطر هو   يجب أن يتطلب أي تراخ في معايير السالمة التي يشملها هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة تحليالً للمخاطر.
مقدمة إلى مبادئ    02.10لتوجيهي  وينبغي إجراؤه وفقاً للمبدأ ا إجراء نظامي سيحدد ما إذا كان يتوفر مستوى مقبول لحماية القوات والمواطنين.

يجب أن يقبل قائد القوات المخاطر، بعد دراسة تقدير موازنة المخاطر بعد وضع وتنفيذ وفرض تدابير المراقبة لتخفيف المخاطر،    .إدارة المخاطر
اسب، لكن يجب أن يوافق قائد القوات ويجوز لقائد القوات أن يفوض هذه المسؤولية لمستوى من  وفي الوقت نفسه المحافظة على فعالية العمليات.

 شخصيًا على أي تقييم مخاطر يشير إلى إمكانية وقوع ضحايا. 

رسمياً  يجب أن يكون قبول أي مخاطر متبقية تنتج عن خفض للتوجيهات في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تنازالً موثقاً يقبل  
ينبغي أيضاً أن يضمن قائد القوات إبالغ هذه المخاطر    ئد القوات شخصياً هذا التنازل ووثيقة قبول المخاطر.وينبغي أن يوقع قا  المخاطر المتبقية.

المتحدة أو  المتبقية فوراً إلى السلطات المناسبة )على سبيل المثال: مركز القيادة أو األمم المتحدة أو إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم  
 .( الحكومات الوطنية إلخ

 التخطيط العملياتي  6

 مسؤول سالمة متفجرات القوات  6.1

 يجب أن يكون تعيين مسؤول سالمة متفجرات القوات، ذو رتبة/مرتبة عكسرية مناسبة، كتابة بواسطة قائد القوات أو مركز قيادة العمليات.
مسائل سالمة الذخيرة والمتفجرات، بما في ذلك التعامل اآلمن يتولى مكتب عمليات حفظ السالم مسؤولية تقديم المشورة لقائد القوة بشأن جميع 

وينبغي على قائد القوات دراسة واختيار تفويض    مع الذخيرة والمتفجرات والتخلص منها أثناء عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.
 المنشورة. مسؤول سالمة متفجرات القوات من أجل تنفيذ أنشطة سالمة المتفجرات ضمن القوات

 توليد القوات  6.2

 وينبغي أن يتمتع هذا المسؤول بالكفاءات اآلتية: كمسؤول سالمة متفجرات القوات. 8ينبغي تعيين مسؤول مؤهل وخبير

 ؛IATGألف( لديه معرفة فنية مفصلة وفهم للنطاق الكامل للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

التوجيهي  /02.20ت اآلمنة المناسبة/المسافات المؤقتة )المبدأ التوجيهي  يقدر على حساب المسافاأن  ( من الكمية التي  04.20المبدأ 
 تنطبق من مواقع االنفجار المحتملة إلى مواقع االنفجار المحتملة األخرى والمواقع المعرضة؛ 

لى سبيل المثال، عدد المتفجرات البالستيكية )ع  02.20/04.20أن يقدر على تخطيط منطقة تخزين الذخيرة وفقًا للمبدأ التوجيهي   
 المطلوبة، ومتطلبات الحاجز، والكمية المناسبة/المسافة المؤقتة المالئمة(؛ 

 هاء( يتمتع بالمعرفة المفصلة وفهم نظام الحماية من الصواعق ومتطلبات منع الحريق؛  

 ناء مسح أو فحص لمخزن الذخيرة أو عمليات الصيانة؛واو( قادر على تحديد القصور في معايير السالمة بمجرد النظر فوراً أث 

زين( قادر على معرفة إجراءات اإلبالغ عن الحوادث وقادر على التحقيق في حوادث الذخيرة من أول مبادئ تقنية الذخيرة وهندسة   
 المتفجرات؛ 

 

 سالمة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر في تخطيط وعمليات الناتو ، (ALP-16منشورات الحلفاء اللوجستية ) 7
 المحتمل أن يشغلها مسؤول ليس مسؤول ذخيرة تقني مؤهل )أو مكافئ له وطني(.  نطاق الكفاءات المطلوبة لهذه الوظيفة يعني أنه من غير  8
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قائد    المخففة الضرورية لتقليل  حاء( قادر على تحديد مخاطر وعواقب االنحراف عن القوانين والتشاور مع  العمليات بشأن الجهود 
بناًء على المبادئ األولى لتكنولوجيا الذخيرة    المخاطر أو إزالتها.  نتائج االنفجارات  إعداد تقارير تحليل  وسيشمل ذلك حتماً مطلب 

 ذخائر؛وهندسة المتفجرات، فضالً عن تقديم المشورة لقائد القوة بشأن سالمة المتفجرات وإدارة مخاطر ال

 طاء( لديه معرفة مفصلة ألساليب ومنهجيات تصميم التشييد الوقائي والمخفف للمخاطر المناسب؛ 

  أن يقدر على إعداد تراخيص حدود المتفجرات على أساس المسافات اآلمنة من الكميات وتحليل نتائج االنفجار. 

 التقليدية(؛كاف( أمور التخلص من ذخائر المتفجرات )التخلص من الذخيرة  

البند    التابعة    02.30تنفيذ  اإلقليمية،  لمواجهة األزمات  المعلومات االستخبارية  بالحالة وجمع  والتوعية  العمليات  إدارة  من خدمات 
مراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في سياق نزع السالح والتسريح وإعادة  لبرنامج الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية 

 إلدماجا

والمتفجرات من السكان المدنيين وفقًا للبند  ل(   المعلومات    05.40الجمع اآلمن للذخيرة  بالحالة وجمع  من خدمات إدارة العمليات والتوعية 
لحة الخفيفة جمع األسلحة الصغيرة واألساالستخبارية لمواجهة األزمات اإلقليمية، التابعة لبرنامج الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية  

 ؛ غير المشروعة وغير المرغوب فيها

للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    التدمير:  ISACS 05.50م( التدمير اآلمن لألسلحة المسترجعة من المواطنين المدنيين وفقاً 
 ؛ و األسلحة

إزالة الصبغة    10.10للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  التدمير اآلمن للذخيرة والمتفجرات المسترجعة من المواطنين المدنيين وفقاً    ن(
 .العسكرية والتدمير

في حالة عدم تمتع مسؤول سالمة متفجرات القوات بالمهارات الضرورية لتقديم المشورة بشأن البنود ي( إلى ن( أعاله، عندئذ ينبغي أيضاً 
 وات.تعيين شخص مؤهل على النحو المناسب في مركز قيادة الق

 يوصى خالل عملية التخطيط، بأنه ينبغي اتخاذ استعداد مسبق إلشراك أفراد مؤهلين على النحو المناسب في تخزين وإدارة والتخلص اللوجستي
 وينبغي أن يكون المشارك في ذلك، نموذجياً، مسؤول سالمة متفجرات القوات المعين للقوات. اآلمن من الذخيرة والتفجرات.

 ميدانية المواقع ال 6.3

لمساهمة  ينبغي أن يكون هدف مرحلة التخطيط هو تحديد المواقع المناسبة مع مسافات آمنة من الكمية خارجية كافية للتخزين اآلمن لذخيرة البالد ا
  وينبغي الحصول على المعلومات اآلتية قبل بدء االستطالع: بقوات.

 

  ألف( خرائط المنطقة؛ 

يجب تذكر أن درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية يمكنهما التأثير على عمر وجودة  الجوية للمنطقة.معلومات البيئة واألحوال  
 وسالمة بعض أنواع الذخيرة، مثل أنظمة الصواريخ والطلقات المضيئة والفسفور األبيض إلخ؛

 جيم( نوع المهمة والعملية )على سبيل المثال حفظ السالم، فرض السالم(؛ 

نوع الذخيرة، صافي كمية المتفجرات وقسم الخطر، )من أجل المرونة في استخدام التخزين، يجب أن تستند جميع التخطيطات إلى   
 ومجموعة التوافق فقط(؛  1.1مادة فئة الخطر 

 هاء( نوع األنشطة في منطقة تخزين الذخيرة مثل الصيانة ومناولة الذخيرة المستولى عليها والتعبئة إلخ؛ 

 ( بين الشركاء والبلد المضيف؛MOUأي مذكرة تفاهم )واو(   

 زين( التهديدات المحتملة؛  

 حاء( مالئمة تضاريس األرض )على سبيل المثال معرضة للغمر بمياه الفيضان، مستنقع، نوعية أرض حياة نباتية، منحدر إلخ(؛ 

 اإلنقاذ والمباني اإلدارية(؛ و طاء( متطلب المباني المتخصصة )أي ورش العمل، مناطق االستالم والصرف، مباني 

  ياء( توفر المنافع )على سبيل المثال الطاقة والماء(. 

 إصدار شهادة حالة الذخيرة  6.4

آمنة للنشر"  يجب أن تشهد اللجنة الفنية المشتركة لعمليات السالم التابعة لألمم المتحدة أن جميع الذخيرة التي يتم نشرها لدعم الوحدات الوطنية "
يجب إكمال النموذج الموجود في الملحق هـ )أو ما يعادله   للخدمة وذات عمر تخزيني كاٍف للنشر، أو حتى وصول المخزونات البديلة.وصالحة 

يجب وصف مزيد من التفاصيل  على المستوى الوطني( حسب االقتضاء، على سبيل المثال. المرسل الوطني ويوزع كما هو مبين في الشهادة.
 في مذكرة التفاهم. 



IATG 12.10:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
4 

 إدارة الذخيرة في العمليات  7

الفقرات في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على إدارة ونقل الذخيرة أثناء عمليات    1يلخص جدول  
  المطالب مسرودة في ترتيب أبجدي لسهولة الرجوع إليها: القوات متعددة الجنسيات لضمان سالمة أفراد الوحدة العسكريين وعامة الناس.

 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
 التوجيهي

 الفقرة

   أنظمة الحصر.  ▪ الحصر 

 بطاقات تسجيل األكداس.   ▪

 جرد محتويات المخزن والتدقيقات.  ▪

3-10 2.14 

14.5 

6.14 

 اإلجراءات بواسطة الوحدة المستخدمة.   ▪ حوادث الذخيرة 

 نموذج التقرير. صيغة   ▪

11-10 8 

 المرفق )جيم(

تصنف الذخيرة والمتفجرات وفقًا لنظام األمم المتحدة المتناغم    ▪ تصنيف الذخيرة والمتفجرات 
 عالميًا. 

1-50 1.6 

6-2 

حظر المواد المحرمة قانوناً في التخزين المؤقت أو التخزين    ▪ المواد المقيدة والمواد المحظورة 
  الميداني.

06.10 3.5 

  التوثيق والسجالت

 )يحتفظ بها في مخزن الذخيرة(

 رخصة حدود المتفجرات   ▪

 سجل الرطوبة   ▪

 سجل مواقع االنفجارات المحتملة   ▪

 سجل درجة الحرارة   ▪

2-30 

6-70 

6-70 

6-70 

7 

 الملحق دال

 المرفق )جيم(

 الملحق دال

بها  مطلوبة لضمان أن مستويات سالمة التخزين مصرح   ▪ رخصة المتفجرات 
 ومصانة.

2-30 7 

نظام لإلبالغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات األداء عند    ▪ األعطال وإخفاقات األداء أثناء االستخدام 
 استخدامها للتدريب أو في العمليات. 

1-60 7 

8 

 المرفق )جيم(

 نُظم اإلنذار بالحرائق   ▪ السالمة من الحرائق 

 ممارسات مكافحة الحريق.   ▪

 الحريق. عالمات ورموز   ▪

 أجهزة المكافحة الفورية للحريق   ▪

 إجراءات الوحدة الفورية.   ▪

 تكميلي   ▪

2-50 

 

 

 

 

4-10 

7 

8-2 

2.10 

10.3 

1.11 

11 

تضمن أن الذخيرة من المجموعات متعارضة التوافق غير    ▪ قواعد الخلط 
 مخزنة مع بعضها. 

4-10 7.1 

يحددها أفراد ذخيرة مؤهلين وستذكر بوضوح  ينبغي أن   ▪ االبعاد المالئمة للكمية ومسافات العزل 
 برخصة حدود المتفجرات. 

4-10 6.0 

7-4 

 الكل  10-8 وفقًا للوائح النموذجية لألمم المتحدة.   ▪ نقل الذخيرة 

 1.6 50-1 وفقًا لنظام األمم المتحدة المتناغم عالميًا.  ▪ عالمات التحذير 

1.1.6 

 
 متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  -تخزين الذخيرة في العمليات  :1جدول 

 
 

 البنية التحتية للتخزين  8

اعتماداً على نوع البنية التحتية للتخزين   .التخزين الميداني والمؤقت  04.10ينبغي أن تكون البنية التحتية متفقة مع اإلرشاد في المبدأ التوجيهي  
  05.20طول أمداً، فقد يكون ضرورياً أيضاً الرجوع إلى المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة المتاحة، وتحديداً لعمليات نشر القوات األ

 .المتاريس والحواجز الوقائية 05.30و  أنواع مباني تخزين المتفجرات
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 عمليات التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 9

التي تحتفظ بذخيرة ومتفجرات، عادة مسؤول سالمة متفجرات القوات، حسب    ينبغي أن يفتش رسمياً أفراد ذخيرة مؤهلين الوحدات المنشورة
  :2التكرارات الموضحة في جدول 

 

 المالحظات  تكرار التفتيش  9نوع رخصة المتفجرات

ً  قياسي   سنويا
الوحدات المنشورة من غير المحتمل أن يكون لديها    ▪

 واحدة من تلك الرخص. 

  ▪ مرتان سنويًا  غير قياسية 

 الكمية المصرح بها 
  ▪ مرتان سنويًا 

 ً  للوحدات التي تحتفظ بذخيرة أسلحة صغيرة فقط.   ▪ سنويا

 
 تكرار التفتيش على ذخيرة الوحدات المنشورة :2جدول 

 
 

ويجب أن    .غير مرضيةأو  مرضية  ينبغي تقييم كفاءة الوحدة فيما يخص مسؤوليات ذخيرتها، عند اكتمال كل تفتيش دوري، من حيث كونها  
  يرتكز التقييم على المعيار الموجود وقت التفتيش وأن يعطي صورة دقيقة لكفاءة الوحدة.

 
ويجوز اتخاذ إجراء تصحيحي    التفتيش لكن سيسجل في التقرير مالحظة عامة في هذا الشأن.يجوز تصحيح المخالفات الصغيرة أثناء إجراء  

التقرير الدقيق أساسي لتقديم صورة واضحة غير ملتبسة لتسلسل   الحق حسب الضرورة لتصحيح األخطاء واالرتقاء بالوحدة إلى معيار مقبول.
أ الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية 12.10وهذا التقييم سيسجله المفتش في النموذج  .القيادة عن سالمة الذخيرة والمتفجرات في أنحاء منطقتهم

 الدولية بشأن الذخيرة )انظر الملحق ج( )أو النموذج الوطني المكافئ(.
 

،  ى منشآت المتفجراتالتفتيش عل  06.70عند تقييم تصنيف كفاءة وحدة، ينبغي أن يبني المفتش حكمه على النقاط المذكورة في المبدأ التوجيهي  
 وينبغي إعطاء تقييم غير مرض فقط في حالة وجود:  .الملحق هـ 

 

A)  ألف( أكثر من مخالفة لنقطة رئيسية تعتبر مهددة لسالمة المتفجرات؛ 

B) باء( مخالفة أربعة نقاط أو أكثر بسيطة وعدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي أثناء التفتيش؛ أو 

C)  رئيسية أو نقطتين بسيطتين محددتان في تقرير التفتيش السابق. جيم( عدم تنفيذ توصيات لحل نقطة 

كما يجب أن يوصي المفتش إذا ما كان سيؤذن بفحوصات متخصصة أخرى، )على سبيل المثال، كهربائية أو حماية من البرق أو استقرار  
 البنية، إلخ( 

 

 دات المنشورة.يضم المرفق )دال( للمعلومات نموذجاً موصى به لتقرير فحوصات ذخيرة الوح

 الذخيرة والمتفجرات المسترجعة  10

قد يطلب من القوات متعددة الجنسيات المنشورة تخزين الذخيرة والمتفجرات المسترجعة كجزء من عملية نزع السالح وتسريح الجنود وإعادة  
يجب    ات إلى حين التخلص منها نهائياً.ويتطلب ذلك ضرورة وضع نظام لضمان التخزين السليم واآلمن لتلك الذخيرة والمتفجر  توحيد الجنود.

من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات االستخبارية لمواجهة األزمات    02.30استعادة الذخيرة والمتفجرات وفقًا للبند  
ألسلحة الخفيفة في سياق نزع السالح والتسريح  اإلقليمية، التابعة لبرنامج الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية مراقبة األسلحة الصغيرة وا

من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات االستخبارية لمواجهة األزمات اإلقليمية، التابعة    05.40وإعادة اإلدماج والبند  
، والتي  الخفيفة غير المشروعة وغير المرغوب فيهامجموعة من األسلحة الصغيرة واألسلحة  لبرنامج الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية  

 تتضمن متطلبات دعم التخلص من الذخائر المتفجرة.

الذخيرة   بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  في  والمتطلبات  للمبادئ  المسترجعة وفقاً  والمتفجرات  الذخيرة  تخزين  التخزين   04.10ينبغي 
 ال يجب تخزين الذخيرة المستردة في نفس الموقع أو المبنى )أي مواقع االنفجار المحتملة( كذخيرة صالحة لالستعمال.  .الميداني والمؤقت

وينبغي استخدام موقع تخزين منفصل، الذي يجوز أن يكون    ذه الظروف، ال تخزن الذخيرة والمتفجرات المسترجعة مع ذخيرة الوحدة.وفي ه
 في منطقة التخزين األوسع للمتفجرات. 

 

 . 7، البند ترخيص منشآت المتفجرات،  02.30انظر المبدأ التوجيهي  9
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  التخلص من الذخيرة والمتفجرات المسترجعة 10.1

 .إزالة الصبغة العسكرية والتدمير  10.10ي التقني الدولي بشأن الذخيرة  ينبغي التخلص من الذخيرة والمتفجرات المسترجعة وفقاً للمبدأ التوجيه
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

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

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

 األوروبي:

مكتب  .مخاطردليل مستويات عمليات الحد من المن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  01.20أ( انظر المبدأ التوجيهي 
 األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛

A)  مسرد المصطلحات والتعريفات  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  01.40ب( المبدأ التوجيهي
 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ واالختصارات.

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

C)  مكتب األمم   .كفاءات موظفي إدارة الذخيرةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   01.90المبدأ التوجيهي
 المتحدة لشؤون نزع السالح؛ 

D)  مكتب   مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   02.10المبدأ التوجيهي
 ون نزع السالح؛األمم المتحدة لشؤ 

E)  الكمية والمسافات الفاصلةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   02.20المبدأ التوجيهي. UNODA. 
 ؛ 2015

F)  ترخيص منشآت المتفجرات.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،  02.30راجع الوثيقة UNODA. 2015؛ 

A)  مكتب األمم المتحدة لشؤون   .التخزين المؤقتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   04.10المبدأ التوجيهي
 نزع السالح؛ 

B)  مكتب األمم المتحدة   المراقبة واإلثبات المستمر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   07.10المبدأ التوجيهي
 لشؤون نزع السالح؛ 

C) مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع  نقل الذخائر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  08.10دأ التوجيهي المب
 السالح؛

D)   جمع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير من موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرة بشأن  05.40الوحدة
 ؛ وب فيهاالمشروعة وغير المرغ

E)  األسلحة. ؛  التدمير:من موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصغيرة بشأن  05.50الوحدة 

F)   من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات االستخبارية لمواجهة األزمات اإلقليمية، التابعة لبرنامج   02.30البند
وإعادة   والتسريح  السالح  نزع  سياق  في  الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  مراقبة  واألمنية  البيئية  لألغراض  العالمي  الرصد 

 اإلدماج؛

G) شعبة الخدمات التنفيذية.-إدارة عمليات السالم .2020دارة الذخيرة، الطبعة األولى دليل األمم المتحدة إل 

المستخدمة في  10يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا 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
العنكبوت الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   .www.un.org/disarmament/ammunitionية:  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.  10
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

يّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بمحتويات هذا  تتضّمن الوثائق المعيار
 الدليل: 

A) AASTP-1 مكتب توحيد المقاييس لحلف  .إرشادات الناتو لتخزين الذخيرة العسكرية والمتفجرات، 1، الطبعة ب، اإلصدار

  http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html;.2015ألول ديسمبر/كانون ا شمال األطلسي.

B) AASTP-1 3، اإلصدار 1، الطبعة( توجيهات منظمة حلف شمال األطلسي ،NATO )  لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في

 ؛ و 2016يونيو/حزيران  منظمة توحيد المقاييس لحلف شمال األطلسي. .المهام أو العمليات المنشورة

C) ALP-16    منظمة توحيد المقاييس  ( سالمة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر في تخطيط وعمليات الناتو.1)الطبعة أ اإلصدار
 ؛ 2015أبريل/نيسان  لحلف شمال األطلسي.

المستخدمة في  11يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

ية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموقع  األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيه
العنكبوتية:   الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   .www.un.org/disarmament/ammunitionالخاص 

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

 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 ملحق ج 
 )معياري( 

 القائمة المرجعية لقائد القوات 

 مالحظات  البند مسلسل

 ما التهديدات التي تواجه المهمة؟  1

 

 

 

 

 هل يوجد تقرير استطالع حديث للمناطق المتاحة لتخزين الذخيرة؟ 2

 

 

 

 

3 
هل تتوفر لدى فريق االستطالع معرفة فنية كافية بالذخيرة فيما يتعلق بسالمة  

 الذخيرة وإدارة مخاطر الذخيرة )التخزين والمناولة والصيانة(؟
 

4 
هل يوجد شخص مؤهل على النحو المناسب مسؤول عن سالمة الذخيرة وإدارة  

 تقني(؟)مثل مسؤول ذخيرة  مخاطر الذخيرة أثناء هذه العملية.

 

 

 

 

 هل يوجد جنود مؤهلون على نحو كاف للمناولة اآلمنة للذخيرة؟ 5

 

 

 

 

 هل توجد معدات مناولة ميكانيكية كافية لألنواع المختلفة من الذخيرة؟  6

 

 

 

 

7 
هل توجد مساحة كافية للتخزين والمناولة والصيانة اآلمنة للذخيرة وفقاً لتوصيات 

في حالة عدم  ؟IATG 04.10المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 
 وجودها ما التأثيرات والمخاطر التي يتعرض لها الجنود أنفسهم والمادة؟

 

8 
لالستخدام العملياتي أو لتخزين الذخيرة الذي ال يلبي هل المخاطر معروفة بالنسبة 

 المتطلبات األدنى للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؟

 

 

 

 

 هل التأثيرات تكون معروفة في حالة انفجار وحدة تخزين؟ 9

 

 

 

 

10 

هل من الضروري إصدار تنازل وقبول رسميين للمخاطر المتبقية الستخدام 
( األصغر من المسافات اآلمنة من الكمية QDالمسافات اآلمنة من الكمية )

أو المسافات األقل سالمة في حالة استخدام   IATG 04.10الموصى بها في 
 طريقة بديلة؟ 

 

 

 

 

 هل من الضروري تخزين الذخيرة في حاويات/مواقع تخزين مكيفة؟  11

 

 

 

 

 للذخيرة التالفة أو المستولى عليها؟ هل يوجد موقع متاح للتخزين اآلمن  12

 

 

 

 

13 
تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للتخزين اآلمن للذخيرة من حوادث   هل 

  االنفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟
 

14 
هل تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للقوات والسكان المحليين من حوادث 

  االنفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟
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 مالحظات  البند مسلسل

15 
هل تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للمعدات الحساسة للمهمة من حوادث 

  االنفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟

 

 

 

 

 هل مواقع التخزين موسومة وفقاً لنظام األمم المتحدة لتصنيف الخطر؟  16

 

 

 

 

 هل تم اتخاذ ترتيبات كافية لمكافحة الحريق؟ 17
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 ملحق د 
 )معياري( 

 مثال لتقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 

 
 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة  

 12)خاص/روتيني( 
 أ 12.10نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  تاريخ التفتيش: 
الوحدات األخرى التي تستخدم  

 المخزن:
 

  المخزن الذي تم تفتيشه )الموقع(  الرقم المسلسل:

  الوحدة: 
الرقم المسلسل لرخصة )رخص( 

 المتفجرات: 
 

  العنوان: 

  اسم المفتش: 13مرضية/غير مرضية  تصنيف كفاءة الوحدة: 
  وحدة التفتيش:

 
 تعليقات المفتش:  .1

 
 .(اكتب اسم السلطة التقنية)تحت إشراف سلطة (االسم الكامل للمفتش ووظيفته)تقرير التفتيش اآلتي جمع معلوماته 

 
ويغطي التفتيش إدارة ومراقبة المتفجرات   .التفتيش على منشآت المتفجرات 06.70تم إجراء التفتيش وفقاً المعايير المعلنة في المبدأ التوجيهي 

كون هناك وينبغي مالحظة أنه قد ي  وقد كان التفتيش بمثابة عينة للتوثيق والمنشآت واألنشطة. ومنشآت المتفجرات وفقاً لتلك المبادئ التوجيهية.
 توثيق أو منشآت أو أنشطة لم يالحظها المفتش التي تظل غير متطابقة مع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 
 التقارير السابقة )الحريق، األمن، إلخ(  .2

 
 
 
 
 

 ترخيص المتفجرات وخرائط الحراسة  .3
 
 
 
 
 

 حسابات الذخيرة  .4
 حظر أو قيود على أي ذخيرة مملوكة، باإلضافة إلى تاريخ انتهاء الصالحية.يجب أن يشمل ذلك أي  مالحظة

 
 
 
 

 اإلجراءات الدائمة لتنفيذ العمليات .5
 
 
 
 
 
 

 حالة المتجر   .6
 

وقائمة أ في ش، إلخ(، وخدمات العمل، األمن، والسالمة، وإجراءات مكافحة الحرائق، والمعلومات المعروضة )إجراءات الطوارئ، وأرقام الهواتف، والترخيص،  مالحظة
 ير إدارة مهمة.واألقفال، والنوافذ، وما إلى ذلك، والنظافة، والذخيرة على العوارض/قواعد المنصات، وبطاقات حصيلة المكدس وجميع األنواع األخرى تداب

 
 

 

 يحذف حسبما يكون مناسباً.  12
 يحذف حسبما يكون مناسباً.  13
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 حالة الذخيرة .7
 
 
 
 
 

 المالحظات الختامية  .8
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 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 
 أ 12.10نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  الرقم المسلسل:    الوحدة: 
تاريخ التفتيش السابق والرقم   الموقع:

 المسلسل: 
  اسم المفتش: 

 

الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
غير  15ص 14ق تم التفتيش  ملقمة اإلجراء الذي تتخذه الوحدة  مالحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

 16صالحة

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

 

 الوحدة االحتفاظ بها للتدريب أو العمليات. على   صالحة. 14
 )يجوز استخدامها في الحاالت الطارئة(.  على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة. تعاد. 15
 على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة.  غير صالحة. 16
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الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
غير  15ص 14ق تم التفتيش  ملقمة اإلجراء الذي تتخذه الوحدة  مالحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

 16صالحة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 تم التفتيش:

 توقيع المفتش:

 

 

 

 التاريخ:

 مالحظات المفتش: 

 

 

 

 

 التاريخ:                                                توقيع المفتش:

 مؤكد:

 توقيع كبير المفتشين:

 

 

 التاريخ:
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 ملحق هـ 
 )معياري( 

 شهادة سالمة وإمكانية الخدمة وفترة صالحية كافية 

 

 شهادة سالمة وإمكانية الخدمة وفترة صالحية كافية  

 ج 12.10نموذج المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   تسلسل

  تفاصيل الدول المساهمة بالقوات 1

1-1 

 

  الدولة 

  الوحدات المنتشرة الرئيسية  1-2

  الوحدات المنتشرة الصغرى  1-3

  الفرعية الوحدات المنتشرة  1-4

  المنتجات المرتبطة  1-5

  تفاصيل الذخيرة  2

  )قائمة( األنواع والعيار  2-1

2.2  
أية مشاكل أو قيود خاصة باختبار الصمود والمراقبة في 

 االستخدام 
 

  تاريخ انتهاء الصالحية   2.3

  تصديق  3

3-1  
ل مخزون التجديد" وأن أي  يشهد هذا النموذج على أن الذخيرة "آمنة للنشر والتخزين، وصالحة للخدمة ولديها فترة صالحية كافية متبقية الستمرار النشر أو حتى وصو

 أعاله.  2.2مخاوف بشأن سالمتها في التخزين أو االستخدام قد تم تحديدها في المربع 
  مسئول التصديق   3-2

  سلطة التصديق  3-3

  التوقيع   3-4

  التوزيع  4

   الهيئة التقنية الوطنية المالئمة  4-1

  إدارة عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة   4-2

  UNXXXقائد القوة عملية   4-3
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

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

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

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

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

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

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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