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

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   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.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األ

  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

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

 اإلطالق. 

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

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

لى إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، ع2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإلشراف على ال

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

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

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

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

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 



IATG 12.20:2021 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
v 

 مقدمة 

 ية التي يعمل أفرادها في تخزين ومناولة واستعمالهذه المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة مصممة إلرشاد موظفي أي منظمة حكوم

وسيحدث ذلك غالبًا في الوحدات الصغيرة )على سبيل  الذخيرة والمتفجرات لكنهم ال يعملون مباشرة تحت إدارة أفراد مؤهلين في الذخيرة.
 المثال أقسام الشرطة أو وحدات الجيش المنعزلة(. 

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

ومع ذلك، من المعروف أن نطاق اإلجراءات ومستوى الوعي بالسالمة والمتفجرات   في منطقة تخزين متفجرات أو يحتفظ بها في وحدة صغيرة.
ومع ذلك، فإن سالمة وأمن الذخيرة التي بحوزتهم، بغض  يكون أقل فعلياً عنه على المستوى اللوجستي.والكفاءة على مستوى الوحدة الصغيرة س

رة النظر عن كيفية الوصول إليها، وحماية المواقع العامة المحيطة وغيرها من المواقع المكشوفة، يجب أن تظل مسؤولية أفراد الوحدات الصغي
  .الخاضعين للمساءلة، بما في ذلك قادتهم

 

وحدات  تم تصميم وحدة المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة هذه لتوجيه المسؤولين عن تخزين ومعالجة الذخيرة والمتفجرات داخل ال
التوجيهية وهناك بنود كثيرة في سلسلة المبادئ   الصغيرة، باإلضافة إلى توعية القادة بمسؤولياتهم عن سالمة وأمن الذخيرة الخاضعة لسيطرتهم.

وقد تم تضمين تلك البنود في المواضع المناسبة في هذا   التقنية الدولية بشأن الذخيرة تنطبق مباشرة على التخزين اآلمن في الوحدات الصغيرة.
 المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة لسهولة الرجوع إليها. 

 
الذين تدعمهم أو تحميهم، مما يعني أنه يجب االحتفاظ بكمية وأنواع الذخيرة المحتفظ بها عند  يمكن وضع الوحدات الصغيرة بالقرب من السكان  

قد يلزم وضع مذكرة تفاهم مع القضاء والشرطة والجيش وقادة المجتمع   الحد األدنى المطلق من المبالغ الالزمة لدعم مهام الوحدات الصغيرة.
لمواد المتفجرة المصادرة وتخزين الذخيرة في الموقع ، بهدف تقليل المخاطر على الموقع المعرض من أجل اإلدارة التعاونية والحد من تخزين ا

يجب أن يفهموا ويقبلوا   يجب أن يكون صانعو السياسات وصناع القرار والسلطات الفنية على دراية بحدود التخزين في هذه المواقع.  للخطر.
الكمية    02.20ن المحليين، باإلضافة إلى العواقب المرتبطة باالنتهاكات المحتملة للمبدأ التوجيهي  المخاطر التي يمثلها تخزين الذخيرة على السكا

( لضمان فهم المخاطر وإطالع القادة بشكل كامل وأن  02.10والمبدأ التوجيهي  9يجب إشراك عملية إدارة المخاطر )القسم  .ومسافات الفصل
  إلى أدنى حد ممكن بما يتناسب مع الحاجة التشغيلية. القرارات الناتجة تقلل أو تخفف من المخاطر
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 تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 النطاق  1

والمناولة اآلمنة للذخيرة والمتفجرات في الوحدات الصغيرة، ال سيما تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إرشاداً للتخزين  
عندما   . 1.3.1و  1.21و  1،1الكميات وأقسام المخاطر محدودة بشكل متعمد، مع استبعاد فئة الخطر  عند االتصال الوثيق بالسكان المدنيين.

دئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة هذه، يجب طلب المشورة من  تملي المتطلبات التشغيلية احتياجات ال يمكن تلبيتها بموجب قيود المبا
 3هذه الوحدة جاهزة لالستخدام الجاهز "وحدة تخزين الذخيرة الصغيرة" بكميات محدودة، وليس للمخزون التشغيلي )انظر   .3السلطة الفنية

 المصطلحات والتعاريف(.

 قنية بشأن الذخيرة هذه على وحدة الذخيرة المخزنة داخل منطقة تخزين الذخائر. ال تنطبق وحدة المبادئ التوجيهية الدولية الت

 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   بالنسبة للمراجع المؤرخة.تستعمل إال الطبعة المستشهد بها  

 غير المؤرخة.

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

 المصطلحات والتعاريف  3

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

  .كمية المتفجرات المصرح بها في موقع انفجار محتمليشير المصطلح "رخصة حدود المتفجرات" إلى 

أيضاً يمكن أن تجرى فيها العمليات المرخصة لتجهيز   منطقة تستخدم لتخزين المتفجرات التييشير مصطلح "منطقة تخزين المتفجرات" إلى  
 .والتفتيش وتصحيح الذخيرة والقذائف

يشير مصطلح "موقع ُمعرض للخطر" إلى مخزن أو صومعة أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة وورشة للمتفجرات أو بناية مأهولة 
ض آل   ثار انفجار )أو حريق( في موقع االنفجار المحتمل قيد البحث.بالسكان أو مكان تجميع أو طريق عام للمرور، ُمعرَّ

 .أي مبنى أو تشييد أو حاوية معتمدة لتخزين مواد متفجرة. )قارن مستودع ذخيرة( يشير مصطلح "مخزن الذخيرة" إلى 

إدارة وتنسيق وتدبير تخزين الذخائر الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم و يشير المصطلح "الجهة الفنية الوطنية" إلى 
  .التقليدية وأنشطة المناولة

موقع كمية من المتفجرات التي سوف تسبب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال حرائق  يشير مصطلح "موقع انفجار محتمل" إلى 
 .أو تكون ركام، في حال انفجار محتواه

الصالحية )عمر الخدمة(   إلى التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الصالحية )أو مدة الخدمة( لعنصر يشير مصطلح "مدة  تاريخ انتهاء الصالحية" 
  الذخيرة.

فئة خطر   1.22إن الهدف من ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" هو السماح بتخزين الذخيرة "الجاهز لالستخدام" لفئات خطر  
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن    1.4وفئة خطر    1.32

  للتدريب(.

إلى   الصغيرة"  "الوحدة  مصطلح  واستعماليشير  ومناولة  تخزين  في  أفرادها  يعمل  التكتيكي،  المستوى  على  حكومية،  منظمة  الذخيرة   أي 
 .مباشرة تحت إدارة أفراد مؤهلين في الذخيرةوالمتفجرات، لكنهم ال يعملون 

 

كيلوغراًما، يمكن شراء مجالت تجارية أو محمولة من الصلب أو الخرسانة التي تحتوي إما بالكامل على آثار انفجار    50لتخزين كميات صغيرة من المتفجرات تصل إلى حوالي    3
من الورقة   AP1-4تم تحديد عدد من هذه الحاويات في جدول  انوية.داخلي أو تحد من التأثيرات الخارجية إلى مسافات صغيرة جدًا بناًء على اإلطالق المنظم لمنتجات التفجير الث

وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه اإلنشاءات قد تشكل تحديات لوجستية في حد ذاتها ويجب   ( البناء الوقائي المعتمد.3)المراجعة    15الفنية لمجلس معايير المتفجرات الدفاعية رقم  
  هل.أال يُنظر إليها على أنها حل بديل س 
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NOTE 1  تمشل أمثلة الوحدات الصغيرة مراكز الشرطة، والوحدات العسكرية الصغيرة المنعزلة، ومواقع حرس الحدود، الخ.  1مالحظة 

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

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

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

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

 الخلفية  4

للتخزين اآلمن للذخيرة من غير المناسب توقع أن يكون األفراد غير المؤهلين في إدارة الذخيرة على دراية بجميع تفاصيل المطالب التقنية  
 ومع ذلك، ال ينبغي أن يؤثر ذلك على مسؤوليتهم عن حماية صحة وسالمة أفراد الوحدة أو عامة الناس.  والمتفجرات.

لمبادئ هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مصممة الستخدامها كقائمة تفتيش ودليل مرجعي للفقرات األكثر أهمية ضمن سلسلة ا
ملية  لع  1التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على مخازن ذخيرة الوحدات الصغيرة لضمان التزام التخزين بالمستوى  

 4الحد من المخاطر. 

 متطلبات تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة  5

وفئة الخطر    1.32وفئة الخطر    1.22يسمح تخزين الذخيرة للوحدات الصغيرة بكميات صغيرة من الذخيرة "الجاهزة لالستخدام" فئة الخطر  
 لشرطة أو غرفة حراسة الوحدة أو متجر التدريب(.لالحتفاظ بها داخل المباني غير المصممة خصيًصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز ا  1.4

، على الرغم من  1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32و/أو  1.22كجم صافي كمية المتفجرات من فئة الخطر  10يوصى بالسماح بحد أقصى 
إذا وافقت   1.4فئة الخطر    وأي كمية من  1.32و/أو    1.22كجم صافي كمية المتفجرات من فئة الخطر    25أنه يجوز السماح بما يصل إلى  

 كل من السلطة الفنية والقائد التشغيلي على الحاجة. 

وفئة الخطر    1.21وفئة الخطر    1.1عندما تتطلب المتطلبات التشغيلية تخزين كميات أكبر من الذخيرة، فضالً عن كميات ذخيرة فئة الخطر  
بيئاتها الخاصة و، لالستخدام الجاهز، يجب تحديد المخاطر التي يمكن تحملها و  1.31 التي تكون الوحدة الصغيرة على استعداد لقبولها في 

لمزيد من    9انظر الفصل   .5بالتشاور مع الهيئة الفنية للذخيرة )المستوى الوزاري(، يُسمح بهذه الكميات األكبر بناًء على تقييم كمي للمخاطر
 التفاصيل.

تقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على تخزين ذخيرة الوحدة الصغيرة لضمان  البنود في سلسلة المبادئ التوجيهية ال 1يلخص جدول  
  والمطالب مسرودة في ترتيب أبجدي لسهولة الرجوع إليها: سالمة أفراد الوحدة وعامة الناس.

 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
التوجيهي 
التقني  
الدولي  
بشأن  
 الذخيرة

 البند

  أنظمة الحصر.  ▪ الحصر 

 بطاقات تسجيل األكداس.   ▪

 جرد محتويات المخزن والتدقيقات.  ▪

3-10 2.14 

14.5 

6.14 

 اإلجراءات بواسطة الوحدة المستخدمة.   ▪ حوادث الذخيرة 

 صيغة نموذج التقرير.   ▪

11-10 8 

 المرفق )جيم(

 

 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر 01.20انظر المبدأ التوجيهي  4
 مفهوم السالمة  5، الفصل 02.10انظر المبدأ التوجيهي  5
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 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
التوجيهي 
التقني  
الدولي  
بشأن  
 الذخيرة

 البند

تأكد من أن الذخيرة المحرمة أو مقيدة االستخدام تكون معروفة    ▪ والقيود عمليات الحظر 
 ومفصولة عن غيرها.

01.70 6 

7 

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

 عالميًا. 
1-50 1.6 

6-2 

 3.5 06.10  المحرمة قانونياً في مخازن الذخيرة الصغيرة. حظر المواد   ▪ المواد المقيدة والمواد المحظورة 

  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

مطلوبة لضمان أن مستويات سالمة التخزين مصرح بها    ▪ المتفجرات رخصة 
 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(

 اإلنذار بالحرائق نُظم   ▪ السالمة من الحرائق 

 ممارسات مكافحة الحريق.   ▪

 عالمات ورموز الحريق.   ▪

 أجهزة المكافحة الفورية للحريق   ▪

 إجراءات الوحدة الفورية.   ▪

2-50 7 

8-2 

2.10 

10.3 

1.11 

لضمان تفتيش مخازن ذخيرة الوحدة كما ينبغي على نحو    ▪ الفحوصات )الخارجية(
 منتظم. 

6-70 2.5 

لضمان تفتيش مخازن ذخيرة الوحدة كما ينبغي على نحو    ▪ )الداخلية(الفحوصات 
 منتظم. 

6-70 1.5 

 

ينبغي االحتفاظ بسجالت لمواقع االنفجارات المحتملة والحفاظ   ▪ السجالت )مخزن الذخيرة(

 عليها. 
6-70 5.1.1 

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

1-50 7.1 

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

ليست   2-20
الستخدام  

 الوحدة

في حالة عدم توفر الموارد إلنجاز متطلبات المبادئ التوجيهية    ▪ تحليل الخطر والقبول 

، عندئذ ينبغي أن يُقبل  IATGالتقنية الدولية بشأن الذخيرة 
وال ينبغي أن   رسميًا الخطرالمتبقي على المستوى المناسب.

 يكون ذلك عادة دون المستوى الوزاري. 

2-10 11 

 مراقبة الدخول   ▪ أمن مخازن الذخيرة 

 البنية األمنية المادية.   ▪

9-10 8.5 

8.6 

 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 تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة  :1جدول 

 
 

 بنية مخزن الذخيرة  6

يجوز   يتكون مخزن المتفجرات أو مخزن ذخيرة الوحدة من غرفة واحدة أو عدد من الحجيرات منفصلة عن بعضها بجدران داخلية. ينبغي أن 
  أن تشكل غرفة الذخيرة المستلمة والمنصرفة جزًءا مكمالً لمخزن المتفجرات لكن ينبغي أن يكون مكانها عند إحدى نهايتي المبنى.
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وفي مواقف معينة، )على سبيل المثال حيثما تخزن فقط ذخيرة واحدة من   باً واحداً وينبغي أن يفتح نحو الخارج.ينبغي أن يكون لكل حجيرة با
 ( ال يكون مطلوبًا مخزن متفجرات مبني لهذا الغرض.4.1فئة الخطر 

 غي أن يكون مخزن الذخيرة غير مدفأ.وينب .أنواع مباني تخزين المتفجرات 20.05ينبغي أن تكون البنية المادية متفقة مع المبدأ التوجيهي 

 تفتيش ذخيرة الوحدة  7

  :2ينبغي أن يفتش على الوحدات الصغيرة التي تحتفظ بذخيرة ومتفجرات رسمياً أفراد ذخيرة مؤهلين حسب التكرار الموضح في جدول 

 المالحظات  تكرار التفتيش  6نوع رخصة المتفجرات

ً  القياسي   سنويا
غير المحتمل أن يكون لديها الوحدات الصغيرة من   ▪

 واحدة من تلك الرخص. 

  ▪ شهريا  6 غير قياسية 

 الكمية المصرح بها 

  ▪ شهريا  6

 ً  سنويا
للوحدات الصغيرة التي تحتفظ بذخيرة أسلحة صغيرة    ▪

 فقط. 

 
 تكرار التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة  :2جدول 

 
 

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

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

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

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

،  جراتالتفتيش على منشآت المتف  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 غير مبررة 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 

ويجب أن تكون هذه   ينبغي أن يبلغ المفتش عند التفتيش على الوحدات عن أي ذخيرة، التي، في رأيه، فسدت أو تلفت بسبب إخفاق الوحدة.
  الذخيرة موضوعاً لتقرير تلف الذي يتم إعداده بالطريقة المعتادة.

 
ي وصي المفتش إذا ما كان سيؤذن بفحوصات متخصصة أخرى، )على سبيل المثال، كهربائية أو حماية من البرق أو استقرار  كما يجب أن 

 يجب أن يتم تنفيذ ذلك، كحد أدنى، على أساس سنوي )يجب أن تكون اللوائح الوطنية هي الحكم النهائي(.  البنية، إلخ(
 

 لتقرير فحوصات ذخيرة الوحدات الصغيرة.يضم المرفق )جيم( للمعلومات نموذجاً موصى به 

 مخزونات الذخيرة غير الصالحة لالستخدام والذخيرة والمتفجرات المستعادة  8

يجب فصل أي ذخيرة غير صالحة للخدمة في مقتنيات الوحدة )على سبيل المثال ذخيرة وأسلحة صغيرة غير فعالة( عن المخزونات الصالحة 
فاظ للخدمة في حاويات الذخيرة ووضع عالمة عليها بوضوح لإلشارة إلى أنه ال ينبغي استخدامها وغير صالحة للخدمة، أي الحالة د. يمكن االحت

ال يجب تخزين الذخيرة ذات الدقة العالية األخرى في نفس   داخل المتجر إذا لم يكن هناك مرفق تخزين آخر متاح. 1.4ة في فئة خطر بالذخير
  المخزن ولكن يجب إزالتها في مخزن منفصل النتظار نقلها إلى مرفق ذخيرة مسرح أو جمعها بواسطة وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة.

الذخيرة المستردة مطلوبة كدليل في اإلجراءات القانونية، وبالتالي يجب االحتفاظ بها في عهدة النظام القانوني حتى يتم طلبها إذا كانت عناصر 
رة في المحاكمة، فقد يتم االحتفاظ بها في مخزن الوحدة غير صالح للخدمة حتى يحين الوقت الذي تستطيع فيه وحدة التخلص من الذخائر المتفج

 

 . 7، البند ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات 02.30انظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  6
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في ظل الظروف العادية، سيتم  تسجيلها والتوقيع عليها من قبل وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة لضمان استمرارية األدلة.  يجب جمعها.
 استدعاء وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة للتعامل مع هذه العناصر، دون تدخل من الوحدة التي تتحكم في المخزن.

 إدارة المخاطر  9

عام، كثيًرا ما سيتم تخزين ذخيرة ومتفجرات الشرطة أو الجهات األمنية، إضافة إلى تلك المستردة من المجرمين التي  في مواقف عديدة لألمن ال
وقد يجعل ذلك السكان المحليين عرضة للخطر ما  يتم التحفظ عليها بمقتضى متطلبات الطب الشرعي أو القضائية، في مناطق مأهولة بالسكان.

 . IATGمتطلبات هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لم يتم االلتزام الصارم ب

عندما ال يمكن الوفاء بالمبدأ   مقدمة عن مبادئ وعمليات إدارة المخاطريجب اتباع    02.10تم شرح عملية إدارة المخاطر في المبدأ التوجيهي  
لتقليل أو تخفيف المخاطر إلى أدنى مستويات ممكنة عمليًا، وبمجرد  يجب بذل جميع الجهود الممكنة بشأن مسافات الكميات. 02.20التوجيهي 

وإذا كانت حياة اإلنسان مازالت معرضة للخطر فإن هذا المستوى المناسب  تحقيقها، يجب قبول أي مخاطر متبقية رسميًا على المستوى المناسب.
 ينبغي أن يكون على مستوى وزاري. 

 وامل: معايير قبول الخطر ستنتج من ثالثة ع

a) وبالتالي المواصفات التفصيلية لـ "المخاطر التي يمكن تقبلها"؛  7التصورات المحلية للمخاطر المجتمعية 

b)  :( تكاليف معالجة التخلص من المعدات 1التكلفة االقتصادية المحتملة والخسائر الناجمة عن حادث انفجار غير مرغوب )التي ستشمل
  ( تكاليف استبدال الذخيرة(؛ و4( تكاليف تعويض اإلصابات؛ و 3لمباني العامة والمدنية(؛ ( تكاليف إعادة البناء )ل2المتفجرة؛ 

c)  .األثر البيئي 

ر  كلما أمكن إنجاز الخطر الممكن احتماله، عندئذ ينبغي على السلطة المناسبة في منظمة مستخدمي الذخيرة أن تقبل رسمياً هذا الخطر والخط
التوجيهي  ة، يجب أن يأخذ هذا عادة شكل إصدار ترخيص متفجرات لمنطقة تخزين الذخيرة.وبالنسبة لتخزين الذخير المتبقي. )انظر المبدأ 
  .(ترخيص منشآت المتفجرات، 02.30

حيث لم تتحقق مخاطر يمكن تقبلها، وحيث ال يتم توفير الموارد لتحقيق المخاطر التي يمكن تقبلها على المدى القريب، يجب قبول المخاطر 
وشريطة تحديد إجراءات تحقيق   المتبقية رسمياً، كتابة، من قبل الكيان المسئول عن تخصيص المصادر لمنظمة إدارة المخزون االحتياطي.

   المخاطر التي يمكن تقبلها، تصبح المخاطر المتبقية أمراً متعلقاً بتخصيص الموارد وليس بالمعرفة التقنية.

إذا   قبول المخاطر رسمياً، كتابة، يجب إحالة األمر إلى المستوى األعلى من الحكومة لتسوية األمر.في حال رفض الكيان ُمصِدر التخصيص  
ذ  لك  تم الوصول إلى هذه المرحلة، فاألمر إذن هو مسؤولية سياسية إليجاد الموارد المطلوبة، أو يجب أن تُقبل المخاطر رسمياً، كتابة، عند 

الرسمي للمخاطر يعني تحمل المسؤولية الفردية والشخصية في حال كانت هناك نتائج مستقبلية مرتبطة بحدث  القبول   المستوى من الحكومة.
وى متفجر يتعلق بالذخيرة والمتفجرات المخزنة؛ لذا، من المحتمل أن قضية قبول المخاطر قد تصل إلى مستويات عالية جداً في الحكومة والمست

ال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب في المستقبل، حيث يجب على السياسيين قبول نتائج قرار عدم وهذا يضمن المساءلة في ح السياسي.
تقبلها. أثناء عملية إعداد ميزانية منظمة إدارة المخزون   تخصيص موارد كافية لتحقيق المخاطر التي يمكن  تتم سنوياً  هذه العملية يجب أن 

 االحتياطي.

مخازن ذخيرة الوحدات الصغيرة ستكون داخل منشأة عمل ومن المحتمل أن تكون على مقربة من عامة   بالنظر إلى أن معظم، إن لم يكن كل،
، يجب على المخططين  1.3أو   1.2أو   1.1الناس، وأنه غالبًا ما تكون هناك حاجة طارئة أو تشغيلية لمستخدمي المتجر لحمل ذخيرة فئة خطر  

وإذا تعذر تحقيق ذلك في موقف معين، فيجب البحث عن مشورة خبير سالمة المتفجرات  والمصممين النظر في تطبيق الكميات والمسافات  
 إلجراء حالة سالمة المتفجرات باستخدام التقييم النوعي للمخاطر التقنيات والبرامج المتاحة تجاريًا.

 ( 1)المستوى التواصل بشأن المخاطر  9.1

المخاطر عملية تفاعلية لتبادل المعلوم ات والرأي فيما يتصل بالمخاطر بين مالكي ومديري ذخيرة الوحدات الصغيرة وقادة  التواصل بشأن 
الوحدات الصغيرة ومقيّمي المخاطر ومديري المخاطر وأصحاب المصلحة اآلخرين، والذين قد يشملون ممثلين عن المجتمع المدني المحلي  

من عملية إدارة المخاطر، وبصورة مثالية، يجب إشراك كل مجموعات    التواصل بشأن المخاطر جزء تكاملي ومستمر الذي قد يتأثر بالمخاطر.
التواصل بشأن المخاطر يجعل أصحاب المصلحة على دراية بنتائج تقييم المخاطر، والمنطق وراء عملية   أصحاب المصلحة فيه منذ البداية. 

  ن تقبلها.تحليل المخاطر واإلجراءات العالجية المتخذة لضمان مستوى من المخاطر التي يمك

المخاطر. بشأن  للتواصل  إستراتيجية عامة  من  الخاصة وممثليهم جزءاً  المصالح  تحديد جماعات  يشكل  أن  الخاصة   يجب  هذه اإلستراتيجية 
هذه اإلستراتيجية  بالتواصل بشأن المخاطر يجب أن تُناقش ويتفق عليها مديرو المخاطر في وقت مبكر من العملية لضمان التواصل المزدوج.

 

يجب أن يسعى التقييم المناسب للمخاطر المجتمعية المتصورة وبالتالي تحمل   باختالف المجموعات السكانية، خاصة بين الرجال والنساء.قد يختلف إدراك المخاطر أو النفور    7
 المخاطر إلى جمع المعلومات من الرجال والنساء، الذين يمثلون مجموعات اجتماعية واقتصادية متنوعة.
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كما يجب أن تهدف إستراتيجية التواصل   يجب أن تشمل أيضاً من عليه تقديم المعلومات إلى الجمهور، واألسلوب الذي يجب إتباعه للقيام بهذا.
 بشأن المخاطر إلى تحسين الشعور باألمان لدى العاملين في مستودع الذخيرة وأيضاً السكان المحليين. 

  ألوضاع في تسلسل القيادة.كما يجب اإلبالغ عن مخاطر الذخيرة وا

 نماذج وقوالب صيغ التقارير المفيدة  10

تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   مجموعة من القوالب للنماذج وصيغ التقارير الضرورية  8تتضمن مجموعة أدوات دعم 
 ة.لتدعم اإلدارة اآلمنة والفعالة والكفء للذخيرة على مستوى الوحدات الصغير

 

 

 www.un.org/disarmament/ ammunitionة التقنية الدولية بشأن الذخيرة متاحة على مجموعة أدوات دعم تنفيذ المبادئ التوجيهي 8
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 ملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

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. بالنسبة  إال أن أطراف االتفاقيات المستندة على هذه الوحدة عليهم تحري  المطبوعات 

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

 األوروبي:

a)  ؤون نزع السالح؛مكتب األمم المتحدة لش .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر  01.20انظر المبدأ التوجيهي 

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

c)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة لألمم المتحدة. 01.50المبدأ التوجيهي 

d)  مكتب األمم   مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  من ال 02.10المبدأ التوجيهي
 المتحدة لشؤون نزع السالح؛ 

e)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .مسافات المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبدأ التوجيهي  

f)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛  ترخيص منشآت المتفجرات.، 02.30راجع المبدأ التوجيهي 

g)  نقل الذخائربشأن  08.10المبدأ التوجيهي. UNODA.  

ة في المستخدم  9يحتفظ 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
بالمبادئ   العنكبوتية:  الخاص  الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية   .www.un.org/disarmament/ammunitionالتوجيهية 

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

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9
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 الملحق ب 
 المراجع 
 )معيارية( 

حتويات هذا  تتضّمن الوثائق المعياريّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بم
 10الدليل: 

A) مكتب   .و لتخزين الذخيرة العسكرية والمتفجراتإرشادات النات، 1، الطبعة ب، اإلصدار 1-منشورات تخزين ونقل ذخيرة التحالف
 http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html ;. 2015ديسمبر/كانون أول  التقييس التابع لحلف الناتو.

B)  توجيهات منظمة حلف شمال األطلسي لتخزين وصيانة ونقل  ، 3، اإلصدار 1، الطبعة 5-شورات تخزين ونقل ذخيرة التحالفمن

 ;2016يونيو/حزيران  مكتب التقييس التابع لحلف الناتو. .الذخيرة في المهام أو العمليات المنشورة

C)  2010مايو/أيار  مجلس سالمة المتفجرات بوزارة الدفاع األمريكية. المعتمدة.اإلنشاءات الوقائية  .3، المراجعة 15الورقة الفنية  .

magazines-explosive-types/ammunition-www.wbdg.org/building 

D) ( الناتوAC/326 SG/C)(2010د)2010يناير 5 .الهياكل المعتمدة وطنياً  ،3المراجعة  0001  

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:  

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

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. 

 
 

 

 لقد استخدمت بيانات من العديد من هذه المطبوعات لوضع هذه المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة.  10

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11

file:///C:/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines
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 الملحق ج 
 )معياري( 

 نموذج لتقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 
 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 12)خاص/روتيني( 

 أ 12.20نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  تاريخ التفتيش: 
الوحدات األخرى التي تستخدم  

 المخزن:
 

  المخزن الذي تم تفتيشه )الموقع(  الرقم المسلسل:

  الوحدة: 
)رخص( الرقم المسلسل لرخصة 

 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.
 . IATGتوثيق 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
 

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

 
 
 

 اإلجراءات الدائمة لتنفيذ العمليات .5
 
 
 
 

 حالة المخزن .6
 

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

 حالة الذخيرة .7
 
 
 
 

 

 يحذف حسبما يكون مناسباً.  12
 يحذف حسبما يكون مناسباً.  13
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 المالحظات الختامية  .8
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 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة

 أ12.20نموذج المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

  الرقم المسلسل:    الوحدة: 
تاريخ التفتيش السابق والرقم   الموقع:

 المسلسل: 
  اسم المفتش: 

 

الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
صالحة تم التفتيش  ملقمة اإلجراء الذي تتخذه الوحدة  مالحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

14 
غير  15تعاد 

 16صالحة

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

 

 على الوحدة االحتفاظ بها للتدريب أو العمليات.  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
صالحة تم التفتيش  ملقمة اإلجراء الذي تتخذه الوحدة  مالحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

14 
غير  15تعاد 

 16صالحة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 تم التفتيش:

 توقيع المفتش:

 

 

 

 التاريخ:

 مالحظات المفتش: 

 

 

 

 

 التاريخ:                                              توقيع المفتش:

 مؤكد:

 توقيع كبير المفتشين:

 

 

 التاريخ:
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

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

لعامة  ل اعند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
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  م إصدار طبعات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيت
 سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.  التعديالت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل. 

دة على تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخًرا، وبالتالي ما زالت موجو
 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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