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 تمهيد

الخبراء الحكوميين التابع لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة تقريرا بشأن المشاكل الناشئةة عئن تكئديس ، رفع فريق 2008في عام 

والحظ الفريق أن التعاون فيما يتعلق بإدارة المخزون الفعلي يحتاج إلى إقئرار نهئج "اإلدارة  1فائض مخزونات الذخيرة التقليدية.

إلئى الئنظم  -الضئرورية لضئمان المناولئة اآلمنئة والتخئزين ولتحديئد الفئائض  - مدى الحياة"، بدءا من نظئم التصئنيف والمحاسئبة

 األمنية المادية، وبما في ذلك إجراءات المراقبة واالختبار لتقييم استقرار وموثوقية الذخيرة.

 األمم المتحدة. وكان من التوصيات الرئيسية التي قدمها الفريق وضع المبادئ التوجيهية التقنية إلدارة مخزونات ضمن إطار

وهذا أعطى الوالية لألمم المتحدة  2رحبت الجمعية العامة في وقت الحق بتقرير الفريق وشجعت الدول بقوة على تنفيذ توصياته.

لوضع "مبادئ توجيهيئة تقنيئة إلدارة مخزونئات الئذخيرة التقليديئة"، وتاعئرف اآلن باسئم المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن 

 (.IATG)الذخيرة 

 United Nationsوأجريئئت أعمئئال إعئئداد واسئئتعراض وتنقئئيح هئئذه المبئئادئ التوجيهيئئة فئئي إطئئار برنئئامج األمئئم المتحئئدة 

SaferGuard Programme  من قِبل فريق االستعراض التقني المكون مئن خبئراء مئن الئدول األعضئاء، بئدعم مئن المنظمئات

علئى أحئدث نسئخة لكئل مبئدأ تئوجيهي، باإلضئافة إلئى معلومئات حئول أعمئال  الدولية والحكومية وغير الحكومية. ويمكن العثور

 .www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionفريق االستعراض التقني على العنوان 

بانتظئام لئتعكس تطئور وممارسئات معئايير إدارة  IATGيئة بشئأن الئذخيرة وسيتم استعراض هذه المبادئ التوجيهيئة التقنيئة الدول

 مخزونات الذخيرة ولتضمين التغييرات الناتجة عن التعديالت في اللوائح واالشتراطات الدولية المناسبة.

 

                                                 
المشاكل الناشةة عن ، A/RES/61/72. )تقرير فريق الخبراء الحكوميين(. وكالف الفريق بموجب 2008تموز/يوليو  28الذخيرة التقليدية.  المشاكل الناشةة عن تكديس فائض مخزونات، A/63/182الجمعية العامة لألمم المتحدة  1

 .2006كانون األول/ديسمبر  6تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 .2008كانون األول/ديسمبر  2شةة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية. المشاكل النا، A/RES/63/61( UNGAقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ) 2

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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 مقدمة

والتخطيط لها هو تطبيق نظئام إدارة يجب أن يكون أحد العناصر المهمة في عمليات إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية 

مخاطر قوي وفعال ومتكامل، ويافّضل أن يتفق وتوجيهات األيزو. هذا النظام يجب أن يتفحص العمليات واإلجراءات التنظيميئة، 

 واإلدارية، والعملياتية.

، والتئي تشئكل فئي حئد أن الئذخيرةالمبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئضمن وحئدات  51لقد أادِمَجت متطلبات دليل األيزو رقم 

ذاتها جزءاً من عملية إدارة المخاطر. إن االلتزام بالتعليمات سوف يعني أن منظمة إدارة مخزون احتياطي من الئذخيرة التقليديئة 

و رقئم تطبق بالفعل الكثير من مكونات نظام إدارة متكامل للمخاطر. ويأتي شئرح العمليئة العامئة إلدارة المخئاطر مئن دليئل األيئز

 ، مع التأكيد على تطبيقها على مخازن الذخيرة التقليدية.المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةضمن هذه  51

إن الظواهر الطبيعية لالنفجار، والتشظي واإلشعاع الحراري الناتجة عئن االنفجئارات مفهومئة بشئكل جيئد جئداً، وكئذلك اآلليئات 

ِضئعت مجموعئة مئن األسئاليب والنمئاذج التئي  التي تسبب وفيات، وإصابات وأضرار نتيجئة لهئذه اآلثئار. وكنتيجئة لهئذا الفهئم، وا

وتمثل هذه األسئاليب والنمئاذج عنصئراً رئيسئياً مئن العمليئة العامئة إلدارة المخئاطر. إن تعبيئر  يمكن من خاللها تقدير هذه اآلثار.

نة تعني أنه من غير المحتمئل التنبئؤ بصئورة طبئق األصئل مئن  تضّمّْ قدّر" مهم ألن مجموعة المتغيرات الما آثئار الضئرر بدقئة، "ما

 ئية.ر حدود األمان المالئمة ضمن اإلجراءات الوقالذا، يتم تدب  

ئممت مئن أجلئه. فبعضئها يئوفر  تتفاوت آثار االنفجار وأساليب ونماذج التنبؤ بالنتيجة في تطورها اعتماداً علئى الغئرض الئذي صا

مؤشئئراً تقريبيئئاً لاصئئابات واألضئئرار، بينمئئا يئئوفر بعضئئها اآلخئئر تقئئديرات أكثئئر دقئئةً آلثئئار االنفجئئار. وقئئد تئئم تئئدب ر نمئئاذج آثئئار 

ئممت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةتنبؤية التي يسهل نسبياً تطبيقها في برمجية االنفجار واألساليب ال ، والتئي صا

 لدعم إدارة مخاطر المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

علئى تطبيقهئا علئى  مجموعة من األساليب لتقئدير المخئاطر، مئع التأكيئد المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةتضم هذه 

إدارة المخزون االحتيئاطي للئذخيرة التقليديئة. وتتخئذ المنئاهج القائمئة علئى المخئاطر أشئكاالً عديئدة، ويمكئن أن تاسئتعمل كئأدوات 

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة للمساعدة في العديد من عمليات اتخئاذ القئرار. هنئاك دائمئاً تطبيقئات جديئدة يئتم تحديئدها ، كمئا أن هئذه 

 تقدم أيضاً إشارات إلى خيارات أخرى بجانب تلك التي تضمها المبادئ التوجيهية. ولية بشأن الذخيرةالد

يجئئب أن تنظئئر الئئدول إلئئى إدارة المخئئاطر علئئى أنهئئا إجئئراء وقئئائي أساسئئي لئئدعم اإلدارة اآلمنئئة للمخئئزون االحتيئئاطي للئئذخيرة 

مئاالً إذا أاخئذ فئي الحسئبان إمكانيئة وقئوع حئادث متصئل بئالمتفجرات، التقليدية. فيمكن اتخاذ قرارات مستندة على معرفة أكثر اكت

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن إضافة إلى نتائجه. لذا، يجب تطبيق األسئاليب التئي تئم تناولهئا أو اإلشئارة إليهئا فئي هئذه 

 .الذخيرة
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 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر

 النطاق 1

مفهئئوم إدارة المخئئاطر وتوضئئح النشئئاطات الضئئرورية لضئئمان إدارة  المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرةتقئئدم هئئذه 

مالئمئئة للمخئئاطر ضئئمن نظئئام إلدارة الئئذخيرة التقليديئئة. وهئئي تركئئز بشئئكل رئيسئئي علئئى أخطئئار تخئئزين الئئذخيرة علئئى المجتمئئع 

يفيئة أخئرى مئن إدارة المدني، لكنها تعطي أيضاً التوجيه فيمئا يتصئل بأسئاليب تقئدير المخئاطر التئي قئد تاسئتعمل فئي مجئاالت و 

 المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

المبئئادئ تتخئئذ المنئئاهج القائمئئة علئئى المخئئاطر أشئئكاالً عديئئدة، وتتفئئاوت فئئي درجئئات التعقيئئد، وتتطئئور بشئئكل مسئئتمر. وتقئئدم هئئذه 

تقيئيم المخئاطر البسئيطة نسئبياً  مبئادئ إدارة المخئاطر وتقئدم التعليمئات الخاصئة بأسئاليب التوجيهية التقنية الدوليئة بشئأن الئذخيرة

 والتي يمكن أن تاستعمل أكبر مجموعة من الظروف. ويمكن العثور على أنظمة أكثر تعقيداً في المراجع المعلوماتية.

 المراجع المعيارية 2

المئذكورة فقئط. لمصئادر المؤرخئة، تسئري الطبعئة الوثائق التالية المشار إليهئا ال غنئى عنهئا لتطبيئق هئذه الوثيقئة. فيمئا يتصئل وا

 وفيما يتصل والمصادر غير المؤرخة، تسري أحدث طبعة من الوثيقة المشار إليها )بما في ذلك أي تعديالت(.

هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحئق أ. المراجئع المعياريئة وثئائق مهمئة يشئار إليهئا فئي هئذا الئدليل، وتشئكل جئزءاً مئن 

 نصوص هذا الدليل.

رى من المراجع المعلوماتية معطئاة فئي الملحئق ب علئى شئكل يبلوغرافيئا تئدرج وثائقئاً إضئافية تحتئوي معلومئات هناك قائمة أخ

 أخرى مفيدة عن مبادئ إدارة المخاطر عند تطبيقها على الذخيرة التقليدية.

 المصطلحات والتعاريف 3

 IATGألغئئراض هئئذا الئئدليل، وف تسئئري المصئئطلحات والتعئئاريف التاليئئة، إضئئافة إلئئى القائمئئة األكثئئر شئئموليةً المعطئئاة فئئي 

01.40:2011[E] .3المصطلحات، والتعاريف والمختصرات 

 إلى بدء غير متوقع وغير مرغوب لمادة أو غئرض متفجئر داخئل مسئتودع ذخيئرة، مؤديئاً إلئى"حادث انفجاري"  يشير مصطلح

 نتائج مهمة أو كارثية.

 إصابة أو ضرر مادي بصحة اإلفراد، أو ضرر بالممتلكات أو البيةة.يشير مصطلح "أذى" إلى إلحاق 

 مصدر محتمل لألذى. يشير مصطلح "خطر" إلى

 خليط من احتمال حدوث األذى وشدة ذلك األذى.يشير مصطلح "مخاطرة" إلى 

 المنظم للمعلومات المتوفرة للتعرف على األخطار وتقدير المخاطر. االستعماليشير مصطلح "تحليل المخاطر" إلى 

 عملية عامة تشمل تحليل المخاطر وتقييم المخاطر.يشير مصطلح "تقييم المخاطر" إلى 

العملية التي تستند على تحليئل المخئاطر لتقريئر مئا إذا كانئت المخئاطر التئي يمكئن تقبلهئا قئد يشير مصطلح "تقييم المخاطر" إلى 

 تحققت.

 ، )مرجع معياري في الملحق أ(.51كل المصطلحات والتعاريف المتصلة بالمخاطر تأتي من دليل األيزو 

 

 العملية الكاملة التخاذ القرار اعتماداً على المخاطر.يشير مصطلح "إدارة المخاطر" إلى 

                                                 
 (.ألف، )مرجع معياري في الملحق 51كل المصطلحات والتعاريف المتصلة بالمخاطر تأتي من دليل األيزو  3
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و النتئائج السئلبية المرتبطئة بمخئاطر معينئة، اإلجراءات المتخذة للتقليل من االحتمئاالت أيشير مصطلح "الحد من المخاطر" إلى 

 أو كليهما.

 تقليل المخاطر إلى مستو يمكن تقبله.يشير مصطلح "األمان" إلى 

 المخاطر المقبولة في سياق معين استناداً على القيم الحالية للمجتمع.إلى مخاطرة يمكن تقبلها"  يشير مصطلح "

، تاسئئتخدم الكلمئئات "علئئى" و"يجئئب" و"قئئد" و"يمكئئن" لبيئئان ليئئة بشئئأن الئئذخيرةالمبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة الدوفئئي كئئل وحئئدات 

 النصوص بما يتفق واستعمالها في معايير األيزو.

 

تشير "على" إلى مطلب: وتاستعمل لاشارة إلى متطلبات يجئب إتباعهئا بصئرامة بغئرض االلتئزام بالوثيقئة، وال ياسئمح بئأي  (أ

 انحراف عنها.

تاستعمل لاشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصئى بإحئداها كونهئا مناسئبةً جئداً، دون ذكئر تشير "يجب" إلى توصية: و (ب

فضئل، لكنئه لئيس بالضئرورة مطلوبئاً، أو إلئى أن )فئي صئورة النفئي،  أو استبعاد اإلمكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل مئا ما

ستنكّْر ولكن ليس محظوراً   ."يجب أال"( إمكانية أو إجراء معين ما

 تشير "قد" إلى الرخصة: وتاستعمل لاشارة إلى أن عمل ما جائز ضمن حدود الوثيقة. (ج

 تشير "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية: وتاستعمل لبيان اإلمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية. (د

 المقدمة 4

بمجئرد اختيئار مقيئال للمخئاطرة، فئإن مصئطلحي اإلمكانيئة والنتيجئة النتيجئة. × تاعّرف المخئاطرة بأنهئا المخئاطرة إل اإلمكانيئة 

( إمكانيئة مقتئل شئخص 2.6يمكن التوسع فيهما باسئتعمال نظئام رياضئي مقبئول. وقئد يكئون أحئد مقئاييس المخئاطرة )انظئر البنئد 

 ((.IRFatality) مؤشر مخاطر وفاة األفراد السنويخالل عام واحد من التعرض لخطر )

 (.PEventلتوسع في اإلمكانية لتشمل احتمال وقوع حدث خطر لكل عام )ويمكن عندئذ ا

 PFatality  |Eventويمكن عندئذ تعريف النتيجة أنها احتمال مقتل الشخص المعّرض للخطر بشكل مستمر حال وقوع حئدث )

 (. ومنها ينتج:

 PEvent × )(PFatality  |Event )( إل< )(IRFatality) مؤشر مخاطر وفاة األفراد السنوي

مع ذلك، يمكن أن يصاب الفرد باألذى فقط إذا كان متواجدا خالل عملية خطرة . لئذا، تقئل المخئاطرة )فئي العئام( بالنسئبة للجئزء 

من العام الذي ياعّرض خالله فعلياً لعملية / وضع خطر )نسئبة بئال أبعئاد(. وإذا أاشئير إلئى احتمئال وجئود الشئخص فئي الحئدث أو 

 ن:، فإ(EPتعرضه له بـ)

 PEvent × )(PFatality  |Event ( × )EP)( إل< )(IRFatality) مؤشر مخاطر وفاة األفراد السنوي

ومن هذا يمكن استنباط معئادالت أخئرى مماثلئة لتلبيئة متطلبئات مختلفئة، وزيئادة مسئتوى التفاصئيل اسئتناداً علئى العلئم والهندسئة 

 الصحيحين للمتفجرات.

م على المخاطر أخالقية أساسية ضمن عمليئات إدارة المخئزون االحتيئاطي للئذخيرة التقليديئة. يجب أن يكون اتخاذ القرارات القائ

فئئالقرارات القائمئئة علئئى المخئئاطر تاتخئئذ كثيئئراً بشئئكل دوري وغريئئزي بصئئورة متكئئررة ويجئئب أن تولئئد اعتمئئاداً علئئى مسئئتوى 

 .1المعرفة بالمؤشرات الواردة في الجدول 
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 مثال لمتطلبات المعرفة أنواع الخطر العامة المؤشر

المخئئئاطر الخاصئئئة بئئئاألفراد  • التكرار

(I(R)) 

 المخاطر الجماعية •

 المخاطر المحسوسة •

كئئئئئم مئئئئئرة تحئئئئئدث حئئئئئوادث  •

انفجاريئئة غيئئر مرغئئوب فيهئئا فئئي 

 مستودعات الذخيرة في البلد أ؟

مئئئئا هئئئئي كميئئئئة المتفجئئئئرات  • اآلثار الطبيعية

خّزنة في مستودع؟  الما

مئئئا هئئئي مسئئئتويات الضئئئغط  •

واالنئئدفاع مقابئئل المئئدى إذا  الفئئوقي

 حدث االنفجار؟

مئئا هئئي المسئئافة التئئي يمكئئن  • النتائج

عنئئئئئئدها توقئئئئئئع حئئئئئئدوث وفيئئئئئئات 

 وإصابات؟

مئئا هئئي المسئئافة التئئي يمكئئن  •

عنئئئئئدها توقئئئئئع حئئئئئدوث أضئئئئئرار 

 إنشائية؟

كئئم عئئدد البنايئئات المدنيئئة فئئي  • التعر ض

منطقة الخطئر، ومئا هئي مسئتويات 

 الضرر المتوقعة لكل منها؟

عئئدد المئئدنيين فئئي منطقئئة كئئم  •

االنفجئئار ومنطقئئة التشئئظي فئئي أي 

 فترة زمنية؟

 : مؤشرات القرارات القائمة على المخاطر1جدول رقم 

 

يجب أن يكون هدف منظمات تخزين الذخيرة التقليدية هو اإلدارة اآلمنة والفعالة والكفء للمخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية، 

 إال أن هناك أخطار محتملة لهذه العملية: 4والمواد المتفجرة.والمتفجرات، والدوافع 

 5قد تؤدي  روف التخزين غير المالئمة للذخيرة التقليدية إلى أحداث انفجارية غير مرغوبة أثناء التخزين; (أ

فجاريئة غيئر قد يؤدي التفتيش المادي والتحليل الكيميائي غير الفعال للئذخيرة كجئزء مئن نظئام تقنئي للمراقبئة إلئى أحئداث ان (ب

 مرغوبة أثناء التخزين نتيجة لتدهور حالة الذخيرة ؛ و

المناولئئة والمعالجئئة غيئئر المالئمئئة للئئذخيرة التقليديئئة لئئديهما إمكانيئئة التسئئبب فئئي إحئئداث وفيئئات أو إصئئابات بئئين العمئئال أو  (ج

 المراقبين.

 ي غير مرغوب:إضافة إلى هذه األخطار، هناك مجموعة من األسباب المحتملة لوقع حادث انفجاري

 نار عرضية في مركبة، أو مستودع أو مخزن للمتفجرات؛ (أ

                                                 
 يشار إليها بالذخيرة التقليدية في بقية المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر هذه. 4
 ارات.نفجاآلثار العامة لال جيميلخص الملحق  5
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 خطأ بشري نتيجة حادث، أو إعياء أو مناولة غير مالئمة؛ (ب

 عامل بيةي )مثل، سقوط البرق(؛ (ج

 بفعل دخيل )مثل، التخريب(؛ أو (د

 بفعل عدو )في فترات النزاع( )مثل، أداة متفجرة مرتجلة، أو نيران مباشرة أو غير مباشرة(. (ه

أحد األهئداف الرئيسئية لعمليئة إدارة المخئاطر أثنئاء إدارة مخئزون احتيئاطي لئذخيرة تقليديئة هئو تشئجيع ثقافئة تسئعى مئن خاللهئا 

 منظمة إدارة المخزون االحتياطي إلى إنجاز هدف تحقيق األمان عن طريق:

 وضع وتطبيق اإلجراءات المناسبة لادارة والتشغيل ؛ (أ

 إرساء مهارات المديرين والعمال وتحسينها بشكل مستمر ؛ (ب

ل من خالل بنية تحتية فعلية مالئمة؛ و (ج ن وتاناوّْ  ضمان أن الذخيرة التقليدية تاخّزّْ

 الحصول على معدات آمنة وفعالة وكفء. (د

 مفهوم األمان 5

كمخئاطرة  جيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةالمبئادئ التويتحقق األمان بتقليل المخاطر إلى مستو يمكن تقبله ، ياعّرف في هئذه 

يمكن تقبلها. وال يمكن أن يكون هناك أمان مطلق؛ فبعض المخاطر سوف تبقى، وهذه هي المخئاطر المتبقيئة. ]دليئل األيئزو رقئم 

 )إي([. 1999:  51

المناولئة، والتئدمير، الئخ، ال يمكئن لذا، ضمن سياق إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية، فئإن عمليئات تمكئين التخئزين، و

أن تكون آمنة أماناً مطلقاً؛ لكن يمكن أن تكون آمنة نسبياً فقط. هذه حقيقة حتمية من حقائق الحياة، والتئي ال تعنئي أن كئل الجهئود 

مئئة إدارة %. وتهئئدف أنظ 100ال تابئئذل لضئئمان األمئئان. لكنهئئا تعنئئي فقئئط أنئئه ال يمكئئن إثبئئات أن األمئئان المطلئئق يتحقئئق بنسئئبة 

سئتعملة ضئمن برمجيئة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الئذخيرةالمخاطر التي توصي بها  المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة ، والما

، إلى االقتراب قدر اإلمكان من ذلك المستوى المثئالي الكامئل بالقئدر الممكئن واقعيئاً، مئع السئماح لمنظمئات الدولية بشأن الذخيرة

 زون االحتياطي بتحديد المخاطر المحتملة التي هم على استعداد لتقبلها في بيةاتهم المعينة.إدارة المخ

  6العملية العامة إلدارة المخاطر 6

إدارة المخاطر هو مجال معقد، حيث يوجد قدر هائل من األعمال تقدم اإلرشاد. وحيث إنه سئوف يكئون مئن غيئر العملئي تغطيئة 

، فقد تم تضمين عمليئات إدارة المخئاطر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةلفة في هذه كل الخيارات واألساليب المخت

 التي ثبت تطبيقها فقط في إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

 يمكن تصنيف المخاطر ضمن واحدة أو أكثر من ثالث فةات:

 الربط بين السبب واإلصابة وأي فرد واحد؛ مخاطر توجد من أجلها بعض الدالئل، ولكن ال يمكن (أ

 مخاطر قد تتوافر من أجلها إحصائيات عن إصابات تم تحديدها؛ و (ب

 مخاطر قام االختصاصيون من أجلها بحساب أفضل تقديرات الحتمال وقوع أحداث لم تقع بعد. (ج

الفةة )ب( و/ أو )ج( فيما أعاله. وتتئوفر سوف تاصنّف المخاطر المتأصلة في إدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية ضمن 

كمئا أن هنئاك أسئاليب مقئررة لتقئدير المخئاطر بنئاء  7الدالئل اإلحصائية لألحداث االنفجارية السابقة في مناطق تخزين الذخيرة ،

 8على نماذج تجريبية أو معادالت علمية.

                                                 
 .51من دليل األيزو رقم  6
 .2009سبتمبر/أيلول  26انظر، خطر األحداث التفجيرية في مناطق تخزين الذخيرة. القدرات التفجيرية المحدودة. المملكة المتحدة.  7
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 مكونات إدارة المخاطر 1.6

والذي يوجد في إطاره أفكار خاطةة فيم يتصئل بالعالقئة بئين، علئى سئبيل المثئال، تقيئيم ياساء أحياناً فهم مصطلح إدارة المخاطر، 

، فئئإن إدارة المخئئاطر هئئي العمليئئة الكاملئئة المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرةالمخئئاطر وتحليئئل المخئئاطر. وضئئمن 

العالقة بين المكونئات المختلفئة إلدارة المخئاطر التئي  2م التخاذ القرارات القائمة على المخاطر. وتبين المصفوفة في الجدول رق

 .المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةسوف تاستعمل في سلسلة المبادئ الخاصة ب

 

 

 

 إدارة المخاطر

 تقييم المخاطر 

 تحليل المخاطر 

 تحديد وتحليل األخطار 

 تقدير المخاطر

 9”منخفض بالقدر العملي المعقول“ تقييم المخاطر و مبدأ

 الحد من المخاطر

 قبول المخاطر

 التواصل بشأن المخاطر

 : مصفوفة إدارة المخاطر2جدول رقم 

 

بهئا التئي يجئب أن تاسئتعمل أثنئاء  هناك مزيد من الشرح لكل مكون من مكونئات إدارة المخئاطر، إضئافة إلئى األسئاليب الموصئى

. هئئذه األسئئاليب تتضئئمنها أيضئئاً برمجيئئة 12 - 7عمليئة إدارة المخئئاطر إلدارة المخئئزون االحتيئئاطي للئئذخيرة التقليديئئة فئي البنئئود 

الخاصئة بئإدارة  ، والتي تاأتمت العديد من العمليات األكثر تقنيةً من إدارة المخئاطرالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

 أنواع الخطر 2.6

 هناك نوعان عامان من المخاطر التي قد تؤخذ في االعتبار أثناء عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمنشآت الخاصة بالمتفجرات:

هو احتمال وفاة فرد معين في موقع معين أو تعرضه إلصابة خطيرة نتيجة لبدء عرضي  . (IR)المخاطر الخاصة باألفراد  (أ

 للمتفجرات؛ و

(. يشير هذا إلى احتمال أكبر عدد من النئال الئذين قئد يصئبحون ضئمن الوفيئات أو يصئابون بإصئابات SRخطر مجتمعي ) (ب

 خطيرة نتيجة لحادث انفجاري.

                                                                                                                                                             
 الذخيرة.صيغة إلدارة  80.01انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  8
 منخفض بالقدر العملي المعقول. 9
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در مختلفئة، فئئإن مسئتويات المخئاطر التئي قائدرت أثنئاء عمليئة إدارة المخئئاطر ( مشئتقة مئن مصئاSR( و )IRوحيئث إن معئايير )

(. إن حئئدود إمكانيئئة التقبئئل SR( أو )IRسئئوف تائئدرج فئئي الحواشئئي بشئئكل واضئئح لاشئئارة إلئئى مئئا إذا كئئان التقئئدير خئئاص بئئـ )

ة تقيئيم المخئاطر، حيئث إن تقئدير ( عئادة أثنئاء عمليئIR(، كل منها مستقل عئن اآلخئر. عمليئاً، تاسئتعمل )SR( و )IRالخاصة بـ)

(SR.أشد صعوبة. ويرجع هذا لكون المخاطر المجتمعية كثيراً ما تتضمن مجاالً أوسع للنتائج المحتملة ) 

من المحتمل أن المخاطر التي يمكن تقبلها قد تانجز باستعمال مجموعة واحدة من المعايير، لكن ليس باستعمال المعايير األخئرى. 

يجب اتخاذ إجئراءات عالجيئة لضئمان تلبيئة مجمئوعتي المعئايير. وإذا لئم يكئن هئذا ممكنئاً أو عمليئاً، فئإن السئلطة  في هذه الحالة،

التقنيئئة الوطنيئئة عليهئئا إتبئئاع الحكمئئة والسئئعي أيضئئاً طلبئئاً لموافقئئة سياسئئية رسئئمية علئئى اسئئتمرار اسئئتعمال المنشئئأة الخاصئئة 

 بالمتفجرات.

 اتحديد المخاطر التي يمكن تقبله 3.6

 تاحدد المخاطر التي يمكن تقبلها بالبحث عن األمان المطلق مقابل عوامل مثل:

 المخاطر المتأصلة ألمان المتفجرات والخاصة بتخزين ومناولة ومعالجة الذخيرة؛ (أ

 الموارد المتاحة؛ (ب

 عادات المجتمع الذي تاخّزن الذخيرة فيه ؛ و (ج

 التكلفة المالية. (د

 

ة لمراجعة المخاطر التي يمكن تقبلها، والتي تعزز المفهوم وراء عمليات إدارة المخئزون يترتب على ذلك أن هناك حاجة مستمر

 االحتياطي في بيةة معينة.

وياحدد مستوى المخاطر التي يمكن تقبلها بواسطة السلطة الوطنية المالئمة، لكنه ال يجب أن يكون أقئل مئن المخئاطر التئي يمكئن 

أو العمليئات الصئناعية. ويجئب النظئر إلئى مسئتويات المخئاطر التئي يمكئن تقبلهئا )اسئتناداً  تقبلها، على سبيل المثال، في التصنيع

 على أنها معقولة وعملية: 3على معايير المخاطر الفردية( والمبينة في الجدول رقم 

 

مستتتوا المختتاطر التتتي  المجموعة الُمعّرضة للخطر

 (IRيمكن تقبلها )

 مالحظات

 10المتفجراتالعمال في منشأة لتصنيع 

 )أقصى حد يمكن تقبله(

قئئد يتعئئرض العمئئال إلئئى هئئذا المسئئتوى  • 10-3×  1

 بصورة عرضية. من المخاطر

يجب إصدار ترخيص غير قياسئي لحئد  •

 11عند هذا المستوى من المخاطر. المتفجرات

، تاقئئدّم 3-10×  1أكبئئر مئئن  IRإذا كئئان  •

حالئئة خاصئئة للتئئرخيص إلئئى السئئلطة التقنيئئة 

عي رسئئمياً للحصئئول علئئى الوطنيئئة، ويئئتم السئئ

 قبول سياسي، كتابي، للمخاطر.

                                                 
 والمتفجرات، وعمال دعم للمتفجرات، الذين يقومون بأعمال الدعم اإلداري. يشمل هذا كل طاقم العاملين في منشأة خاصة بالمتفجرات. ويمكن تقسيمها أكثر إلى عمال متفجرات، الذين يعملون بصورة مباشرة مع الذخيرة 10
 ترخيص مناطق تخزين المتفجرات. 30.02هية الدولية التقنية للذخائر يرى المبادئ التوجي 11



]إي[ 2012:10.02 المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

(2012-10-01األولى )الطبعة   

 

 7 

مستتتوا المختتاطر التتتي  المجموعة الُمعّرضة للخطر

 (IRيمكن تقبلها )

 مالحظات

 العمال في منشأة لتصنيع المتفجرات

 )مستوى التحذير(

يجئئب أن يكئئون هئئذا المسئئتوى األقصئئى  • 10-4×  1

للمخئئاطر التئئي يتعئئرض لئئه العئئاملون بشئئكل 

 منتظم.

يجب إصدار ترخيص غير قياسئي لحئد  •

المتفجئئئئئئئرات عنئئئئئئئد هئئئئئئئذا المسئئئئئئئتوى مئئئئئئئن 

 12المخاطر.

 العمال في منشأة لتصنيع المتفجرات

 )الحد المقبول(

يجئئب أن يكئئون هئئذا المسئئتوى المثئئالي  • 10-6×  1

 للمخاطر للتعرض اليومي.

يجئئئب إصئئئدار تئئئئرخيص قياسئئئي لحئئئئد  •

المتفجئئئئئئئرات عنئئئئئئئد هئئئئئئئذا المسئئئئئئئتوى مئئئئئئئن 

 13المخاطر.

 الجمهور العام

 )أقصى حد يمكن تقبله(

قئئئد يتعئئئرض الجمهئئئور العئئئام إلئئئى هئئئذا  • 10-4×  1

المسئئتوى مئئن المخئئاطر بشئئكل عرضئئي وفئئي 

  روف استثنائية.

يجب إصدار ترخيص غير قياسئي لحئد  •

هئئئئئئئذا المسئئئئئئئتوى مئئئئئئئن  المتفجئئئئئئئرات عنئئئئئئئد

 14المخاطر.

،  3-10×  1أكبئئئئر مئئئئن  IRإذا كانئئئئت  •

تاقئئئدّم حالئئئة خاصئئئة للتئئئرخيص إلئئئى السئئئلطة 

التقنية الوطنية، ويتم السعي رسئمياً للحصئول 

 ر.على قبول سياسي، كتابي، للمخاط

 الجمهور العام

 )مستوى التحذير(

يجئئب أن يكئئون هئئذا المسئئتوى األقصئئى  • 10-5×  1

للمخئئاطر التئئي يتعئئرض لئئه العئئاملون بشئئكل 

 منتظم.

يجب إصدار ترخيص غير قياسئي لحئد  •

المتفجئئئئئئئرات عنئئئئئئئد هئئئئئئئذا المسئئئئئئئتوى مئئئئئئئن 

 15المخاطر.

                                                 
 المصدر السابق. 12
 المصدر السابق. 13
 المصدر السابق. 14
 المصدر السابق. 15
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مستتتوا المختتاطر التتتي  المجموعة الُمعّرضة للخطر

 (IRيمكن تقبلها )

 مالحظات

 الجمهور العام

 )الحد المقبول(

 يجئئب أن يكئئون هئئذا المسئئتوى المثئئالي • 10-6×  1

 للمخاطر للتعرض اليومي.

يجئئئب إصئئئدار تئئئئرخيص قياسئئئي لحئئئئد  •

هئئئئئئئذا المسئئئئئئئتوى مئئئئئئئن  عنئئئئئئئد المتفجئئئئئئئرات

 16المخاطر.

حة للمخاطر التي يمكن تقبلها3جدول رقم  قترّْ  : المستويات الما

 

ح الذي يمكن تقبله للمخاطر المجتمعية ) قترّْ يسئبب ( هو أال يقل االحتمئال األقصئى لوقئوع حئادث SRيجب أن يكون المستوى الما

 17(.4-2×  1) 5,000إلى  1شخصاً أو أكثر في أي عام عن  50موت 

متطلبئات  4يجب وضع نظئام يسئجل رسئمياً كيفيئة تحديئد المخئاطر التئي يمكئن تقبلهئا، وأي سئلطة قبلتهئا. ويلخئص الجئدول رقئم 

 "نظام خطر يمكن تقبله".

 مالحظات مجال / نشاط خاص مجال / نشاط عام

أفراداً معينين ليكونوا  حدد ورشح إدارة المخاطر

مسةولين عن سياسة إدارة المخاطر في 

 المنشآت الخاصة بالمتفجرات.

•  

  • حدد "المنشآت الخاصة بالمتفجرات". تحليل المخاطر

حدد المجموعات "المعرضة  تحليل المخاطر

 للمخاطر".
العاملون في منطقة المتفجرات )غير  •

 المؤهلين(.

العاملون في منطقة المتفجرات 

 )المؤهلون في مجال المتفجرات(.

عامة النال المقيمون بالقرب من 

 منشأة خاصة بالمتفجرات.
عامة النال الذين يمرون بالقرب من  •

 .منشأة خاصة بالمتفجرات

قرر المستوى المالئم للمخاطر التي  تحليل المخاطر

 .RSو   RIيمكن احتمالها من حيث 
يجب أن تكون مستويات المخاطر  •

الخاصة بالعمليات  مساوية لتلك

 .الصناعية األخرى

احصل على موافقة وزارية مكتوبة  قبول المخاطر

على مستويات الخطر التي يمكن 

 تقبلها.

تضمن الموافقة إدراك الوزراء  •

للمخاطر، ومسؤوليتهم عن تخصيص 

موارد مالئمة إلدارة المخاطر وإبقاءها 

 في مستويات يمكن تحملها.

على نحو واسع بمستويات اإلبالغ  تناقل المخاطر

الخطر التي يمكن تحملها والتي يتم 

تطبيقها في المنشآت الخاصة 

 .بالمتفجرات

يجب على الطبقة السياسية إخبار  •

المجتمعات القريبة عن المخاطر التي 

 يتعرضون لها.

 

: البروتوكول الخاص بالمخاطر التي يمكن تحملها4الجدول رقم   

 

تقبلها بواسطة عملية تكرارية لتقييم المخاطر )تقييم المخاطر وتحليل المخاطر( والحئد مئن المخئاطر. تتحقق المخاطر التي يمكن 

 .1انظر الشكل 

                                                 
 المصدر السابق. 16
 عام. 5,000شخصاً أو أكثر في المنشأة كل  50هو عدد الحوادث في العام. لذا، يوحي هذا بأن مستوى المخاطر التي يمكن تقبلها يساوي حادث واحد يقتل  SRوحدات  17
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البداية التعريف المزمع استعماله وسوء االستخدام المتوقئع بحصئافة تحديئد األخطئار تقئدير المخئاطر تقيئيم المخئاطر هئل تحققئت 

 مخاطر قف مالحظات تحليل المخاطر تقييم المخاطرالمخاطر التي يمكن تقبلها؟ الحد من ال

 

 

                                         ------------------ 

                                      

 

 

 

 

                                                    ---------- 

 

                                         ------------------- 

 

 ال                                                                                                                    

 

  نعم                                                                       

 

 

 18: عملية تكرارية لتقييم المخاطر1الشكل 

 

 ر الفعال بمجموعة من الفوائد التي تتضمن:يتميز تقييم المخاط

 المساعد في ترتيب أهمية مساهمات المخاطر الخاصة باألفراد في المخاطر العامة؛ (أ

 المساعدة في تحديد المخاطر التي يمكن الحد منها أو القضاء عليها بسهولة؛ (ب

 المساعد في توضيح ما هو معروف وما هو غير معروف عن المخاطر الممكنة؛ (ج

ة توفير قاعدة موضوعية للقرارات الخاصة بالتحكم في المخئاطر، خاصئة تلئك التئي تنطبئق علئى المجتمعئات المدنيئة إمكاني (د

 المحلية بالقرب من مناطق تخزين الذخيرة؛

                                                 
 سوف تظهر عملية التدفق هذه، معدلة قليالً، في نسخ أخرى من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر حيث تقتضي الحاجة. 18

 البداية

 

تحديد االستخدام المزمع وسوء 

 االستخدام المتوقع بشكل معقول

 تحديد األخطار

 تقدير المخاطر

 تقييم المخاطر

 

طر الحد من المخاطر
خا
لم
 ا
ل
لي
ح
ت

 

طر
خا
لم
 ا
ير
قد
ت

 

 

 توقف

هل تحققت 

المخاطر التي 

 يمكن تقبلها؟
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إمكانيئئة تئئوفير معلومئئات كميئئة مهمئئة كمئئدخالت فئئي القئئرارات المتعلقئئة بتخصئئيص المصئئادر إلدارة المخئئزون االحتيئئاطي  (ه

 ة؛للذخيرة التقليدي

جعل من الممكن ترتيب سئبل الحئد مئن المخئاطر أو البئدائل العالجيئة لهئا طبقئاً للمخئاطر التئي يتعئرض لهئا العمئال والبيةئة،  (و

 والجمهور؛ و

توفير عملية لبناء إجماع ومنتدى إلشراك أصحاب المصلحة في تطوير عملية تقيئيم المخئاطر وتحديئد المخئاطر التئي يمكئن  (ز

 تؤدي إلى قبول أكبر لتلك المخاطر.تقبلها. هذه العملية سوف 

 

 تحقيق مخاطر يمكن تقبلها 4.6

 يجب استعمال اإلجراء العام التالي للحد من المخاطر إلى مستوى يمكن تقبله أثناء إدارة مخزون احتياطي من الذخيرة التقليدية:

التقليديئة، )بمعنئى آخئر، المجتمئع المئدني تحديد أصحاب المصلحة المحتملين في عملية إدارة المخزون االحتيئاطي للئذخيرة  (أ

 المحلي، عمال مستودع الذخيرة، اإلدارة، الخ(؛

 تحديد كل خطر )بما في ذلك أي حالة خطرة وحدث ضار( يظهر في كل مراحل عملية إدارة المخزون االحتياطي؛ (ب

ستخِدم أو مجموعة، )على سبيل المثال، نتا (ج عّرض لها كل ما ئج حدث انفجاري فيما يخص الوفيئات، تقدير وتقييم المخاطر الما

 واإلصابات، والضرر بالممتلكات، والتلوث البيةي والخسارة المالية(؛

سئئتخِدم، وبمئئا هئئو مقبئئول  (د الحكئئم مئئا إذا كانئئت تلئئك المخئئاطر يمكئئن تقبلهئئا )مثئئال علئئى ذلئئك، مقارنئئة بالمخئئاطر األخئئرى للما

 للمجتمع(؛ و

 المخاطر حتى تصبح من الممكن تقبلها.إذا لم تكن المخاطر يمكن تقبلها، فالحد من  (ه

 عند إجراء عملية الحد من المخاطر، يجب أن يكون ترتيب األولويات كالتالي:

 تصميم آمن أصالً للمعدات والعمليات؛ (أ

 فرض مسافة فاصلة آمنة مالئمة بين مخزن الذخيرة والمواقع التي ياحتمل تعرضها للخطر؛ (ب

 د من المخاطر لمستوى يمكن تقبله لكل إجراء ونشاط؛إجراءات تشغيل آمنة أصالً، حيث تم الح (ج

 تدريب مالئم وفعال للمو فين؛ (د

 استعمال معدات الوقاية الشخصية أثناء مناولة الذخيرة، حيث كان ذلك مالئماً؛ و (ه

 تقديم المعلومات إلى مو في إدارة المخزون االحتياطي والمجتمعات المحلية. (و

 تقييم المخاطر )تخزين الذخيرة( 7

 تقييم المخاطر النوعي 1.7

النوعية للمخاطر وصفية، بدالً من استعمال بيانات قابلة للقيال أو الحساب، وهي إلى حد بعيد أكثر المناهج المستعملة  التقديرات

لتحليئئل المخئئاطر فئئي العديئئد مئئن الظئئروف. بيانئئات االحتمئئاالت غيئئر مطلوبئئة وال ياسئئتعمل إال الخسئئائر التقديريئئة المحتملئئة فقئئط. 

يجب أن تاستعمل نادراً أثناء عمليات تقدير مخاطر تخزين الذخيرة التقليدية حيئث هنئاك مجموعئة مئن األسئاليب المقبولئة علميئاً و

والتي أثبتت فعاليتها متوفر لتتيح تقدير مخاطر كمي بقدر أكبر. مع ذلك، يمكن استعمالها في عمليئات معينئة تئدعم إدارة الئذخيرة 

 لبيانات الكمية، مثل اإلجراءات التقنية الخاصة بمهام معالجة الذخيرة.حيث ياتاح قدر قليل من ا

 هناك مثال ألسلوب تقدير مخاطر نوعي في الملحق د.



]إي[ 2012:10.02 المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

(2012-10-01األولى )الطبعة   

 

 11 

 تقييم المخاطر الكمي 2.7

ل لتقدير االحتمئال التقريبئي النفجئار عرضئي أثنئاء  تقييم المخاطر الكمي أداة قوية لتحري المخاطر والحد منها. ويجب أن ياستعمّْ

االنفجئئار )يشئئار إليهئئا  خئئزين الئئذخيرة، ثئئم تقئئدير الوفيئئات، واإلصئئابات، واألضئئرار والخسئئائر األخئئرى الناجمئئة عئئن مثئئل هئئذات

مئئنخفض بالقئئدر العملئئي “بالنتئئائج(. وياتئئيح هئئذا الوصئئول إلئئى قئئرار مهنئئي فيمئئا إذا كانئئت المخئئاطر تتفئئق أو ال تتفئئق مئئع مبئئدأ 

 .التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةالمبادئ وياستعمل في برمجية  19”.المعقول

يوفر تقييم المخئاطر الكمئي ميئزة علئى الطئرق الشخصئية أكثئر فئي أن مجموعئة أكثئر اكتمئاالً مئن المعلومئات المتئوفرة تاسئتعمل 

ي يمثلئه لقيال 'المخاطر" كمؤشر. ويتيح هذا االتساق والتكرار من قرار إلى قرار، )على سئبيل المثئال، عنئد مقارنئة الخطئر الئذ

 كل مخزن متفجرات في نطاق مستودع ذخيرة(.

لة ضمن تقييم المخاطر الكمي )للمتفجرات( هي درجة عدم الثقة المتأصئلة فئي المؤشئر  ستعمّْ العجز األساسي لبعض األساليب الما

هذا، فئإن الدقئة (؛ ويكون هذا في أغلب األحيان بسبب مجموعة واسعة من المتغيرات. على الرغم من 14المحسوب )انظر البند 

(، وتتئيح رغئم ذلئك اتخئاذ القئرارات 10من الناحية المطلقة أو العامة يمكن أن تاناقش في  ل مقارنة تقريبية بينها )بمعامل قئدره 

 أو أكثر(. 2جيدة جداً، ويمكن مقارنة الخيارات النسبية بقدر من الثقة )بعامل قدره  20المالئمة. قد تكون الدقة األداء

 سلوب تقييم مخاطر كمي في الملحق هـ.هناك مثال أل

 تحليل المخاطر 8

 تحديد وتحليل الخطر 1.8

تحديد وتحليل الخطر لعملية إدارة المخاطر التي تئدعم مخئازن الئذخيرة التقليديئة عمليئة بسئيطة نوعئاً. حيئث إن األخطئار تاعئّرف 

مخئازن المتفجئرات علئى حئدا، سئوف يعتمئد علئى بكونها مصدراً محئتمالً لئألذى، فئإن الخطئر الناشئى، علئى سئبيل المثئال، عئن 

 والحالة الطبيعية والثبات الكيميائي للذخيرة الموجودة في مخزن المتفجرات هذا. 21الكمية، وتصنيف الخطر،

 20.02 المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةإذا كانت المسئافات بئين المخئازن ال تتوافئق والتوصئيات التئي تضئمنها 

افات اآلمنئئة للكميئئة والمسئئافات الفاصئئلة، فسئئوف تكئئون هنئئاك حاجئئة للمزيئئد مئئن تحليئئل المخئئاطر. عئئادة، ياعئئد كئئل مخئئزن المسئئ

متفجرات موقع انفجار محتمل مستقل. ورغئم ذلئك، إذا كانئت هنئاك مخئاطر انتشئار فئي حكئم اآلنئي نتيجئة لوجئود مسئافات غيئر 

 قع انفجار محتمل، وتجميع كمية المتفجرة.كافية بين مخازن المتفجرات، فربما يجب تناولها كمو

 تقدير المخاطر 2.8

حيئئث إن المخئئاطر تاعئئّرف بكونهئئا مجموعئئة احتمئئال حئئدوث األذى وشئئدة ذلئئك األذى، فئئإن تقيئئيم المخئئاطر الخئئاص باألحئئداث 

ر ما يلي:  االنفجارية في مناطق تخزين الذخيرة يجب أن يحدد و/ أو ياقدِّ

 مخطط وغير مرغوب؛احتمال وقوع حدث انفجاري غير  (أ

 اآلثار الطبيعية لمثل هذا االنفجار؛ (ب

 عدد اإلصابات المتوقعة؛ و (ج

 مستويات الضرر المتوقعة. (د

 (.3.13ب( إلى د( أعاله ما ياعرف بـ"تحليل النتيجة". )انظر البند  2.8تغطي البنود 

 

                                                 
 الحكمة في المجال التقني ومجال هندسة المتفجرات مطلوبة لتقرير ما إذا كان المستوى الذي تحقق منخفضاً بالقدر العملي المعقول. 19
  تعني دقة األداء في هذه الحالة "المدى الذي يارّجح أن يصل إليه نموذج تقييم المخاطر الكمي مقارنة بحدث حقيقي في الحياة". 20
 نظم وشفرات األمم المتحدة الخاصة بتصنيف خطر المفرقعات. 50.01التوجيهية الدولية التقنية للذخائر انظر المبادئ  21
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 (1)المستوا تقدير احتمال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب  1.2.8

الحاالت، سوف يكون مئن الصئعب تحديئد احتمئال وقئوع حئدث انفجئاري غيئر مخطئط وغيئر مرغئوب فئي منطقئة في العديد من 

ويجئب أن تكئون منظمئة إدارة  22معينة لتخزين المتفجرات. رغم ذلئك، هنئاك بيانئات متئوفرة عئن عئدد مئن تلئك األحئداث سئنوياً.

ف يساعد هئذا المنظمئة فئي تقيئيم التكئرار، وبئذا االحتمئال. مخزون احتياطي على علم باألحداث المماثلة السابقة في منطقتها. سو

 .2.1.2.8. هناك منهج أكثر نوعيةً في البند 1.1.1.2.8وياعرف هذه بالمنهج "التاريخي"، وهناك نموذج كمثال في البند 

خئاطر، أسئاليب تحليليئة مثئل تتضمن الطرق البديلة لتحديد التكرار، وبذا احتمال وقوع األحداث االنفجارية، أثناء عملية تقيئيم الم

سئئتعمل شئئجرة  محئئاوالت تعريئئف وتحديئئد كئئل السئئيناريوهات المحتملئئة التئئي يمكئئن أن يقئئع فيهئئا حئئدث انفجئئاري. وكثيئئراً مئئا تا ا

للمنطق أو األخطئاء اعتمئادا علئى مئدى تعقيئد وعئدد السئيناريوهات المقترحئة المؤديئة إلئى حئدث. يمكئن أن تكئون العمليئة معقئدة 

 المزيد من التوجيه متاح في المراجع المعلوماتية في الملحق ب.ودقيقة، وهناك 

 (1)المستوا مثال لنموذج تقدير احتمال )تاريخي(  1.1.2.8

لنموذج تقئدير احتمئال وقئوع حئدث انفجئاري غيئر مرغئوب نتيجئة أنظمئة أو عمليئات غيئر  يمكن استعمال أو تعديل المثال التالي

 لم تكن هناك بيانات أو أدلة أخرى متوفرة. وتستند بيانات هذا النموذج البسيط على ما يلي:مالئمة إلدارة مخزون احتياطي، إذا 

دولة أعضاء في األمم المتحدة. وإذا افتاِرض بشكل متحفظ أن متوسط مستودعات الذخيرة الهائلة الحجئم فئي كئل  192هناك  (أ

 مستودع ذخيرة هائل الحجم عالمياً؛ 1,920، فهناك 10دولة 

% علئئى األقئئل مئئن تلئئك  40يضئئاً، اسئئتناداً علئئى الخبئئرة المكتسئئبة مئئن زيئئارة المئئراقبين الئئدوليين للمواقئئع، أن ويافتئئرض أ (ب

 المستودعات ال تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ألمان المتفجرات؛ و

مئن األعئوام  سنوياً، خالل كئل عئام حدث 21.4عن وقوع أحداث انفجارية غير مرغوبة، بمتوسط  23هناك أيضاً أدلة موثقة (ج

 األغلبية الكبيرة منها حيث وِجدت عمليات غير مالئمة إلدارة المخزون االحتياطي. (؛ وقعت2008 - 2004األخيرة ) 5الـ

لذلك يمكن الجدل إلى حد معقول بأن االحتمال السئنوي لوقئوع حئدث انفجئاري غيئر مرغئوب فئي مسئتودع ذخيئرة ذي أنظمئة أو 

 ن االحتياطي هي حالياً حولي:عمليات غير كافية إلدارة المخزو

(PEvent( إل )(2.178) 2-10×  2.78إل  0.0278( إل  0.4×  1920)/21.4% 

 ، ويمكن أن ياستعمل ألغراض التخطيط.1تقدير االحتمال هذا قريب بمعامل قدره من المؤكد أن 

مالئمة للمخزون االحتياطي علئى  لحدث انفجاري في مستودع ذخيرة ذي عمليات إدارة غير 2-10×  2.78قد يانظر إلى احتمال 

أنه مرتفع إلى حد ما عند تقييمه مقارنة بالمخاطر التي يمكن تقبلها في غالبية المجتمعئات. خاصئة وأن التئأثير مئن حيئث متوسئط 

ومعئدل  24حالئة وفئاة، 20.7( لكل حدث انفجاري غير مرغئوب فئي منطقئة تخئزين الئذخيرة هئو 2008 - 2004معدل الوفيات )

 25لكل حدث انفجاري. 23.1المصابين )المصابات( 

 

عكس هذا النموذج هو أنه إذا تواجدت أنظمة وعمليات الئقئة إلدارة المخئزون االحتيئاطي، وتئم تطبيقهئا بفعاليئة، فاحتمئال وقئوع 

 هو: (PNon-Event)أحداث انفجارية غير مرغوبة في مستودعات الذخيرة الباقية 

Event)-(PNon ( إل 0.0278 - 1إل )26%97.22 

                                                 
ً  20حوالي + 22  .سنويا
. سوف يتم قريباً تحويل هذا إلى قاعدة بيانات األمم 2009سبتمبر/أيلول  26(. المملكة المتحدة. Explosives Capabilities Limitedشركة إكسبلوسفز كيبابيليتيز ليمتد ) .ارية في مناطق تخزين الذخيرةنفجخطر األحداث اال 23

 .. ويمكن عندئذ استعمال قاعدة البيانات لتحديث نموذج المخاطر هذا2010ارات مستودعات الذخيرة، والتي سوف تكون متاحة من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح في منتصف عام نفجالمتحدة ال
 .. المصدر السابق2008 - 2004خالل الفترة قتيالً  443 24
 غير مؤّكد(. من المحتمل أن يكون المعدل أعلى من هذا. ار واحد من النتائج لكون عدد اإلصاباتانفج)استاثنَي  .. المصدر السابق2008 - 2004مصاب خالل الفترة  494 25
 .لمخاطرأو رياضية جيدة، لكنه يساعد كوسيلة لتثقيف وإعالم السياسيين، والجمهور العام وغير التقنيين من واضعي السياسات ومتخذي القرارات، بامةوية للفرصة" ليست ممارسةً إحصائيةً  تحويل االحتمال إلى "نسبة 26
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 (1)المستوا مثال لنموذج تقدير احتمال )نوعي(  2.1.2.8

 :وسائل نوعية أكثر لتقدير احتمال وقوع حدث انفجاري 5يبن الجدول رقم 

 التعريف النوعي االحتمال الوصف العام

 .منتظر حدوثه مرة أو أكثر • متكرر محتمل

 ً  مؤكد تقريبا

 محتمل جداً 

 من المحتمل

مئئئئئن غيئئئئئر المحتمئئئئئل، لكئئئئئن  • محتمل عرضي

 .محتمل للحدث

ستبّعد يمكئئئئن أن يافتئئئئَرض أنئئئئه لئئئئن  • قلما ما

 .يحدث
 نادراً 

 غير محتمل

 : التقدير النوعي الحتمال وقوع حدث انفجاري5الجدول رقم 

 (2)المستوى تقدير اآلثار الطبيعية لحدث انفجاري غير مخطط أو غير مرغوب  2.2.8

يمكئئن تقئئدير اآلثئئار الطبيعيئئة لحئئدث انفجئئاري غيئئر مرغئئوب فئئي مسئئتودع ذخيئئرة باسئئتعمال المعادلئئة المالئمئئة الموجئئودة ضئئمن 

(. ويمكن اسئتعمال ذلئك لتحديئد الزيئادة فئي 2.6صيغ إدارة الذخيرة )البند  80.01 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

عّرض للخطر منلالنفجار واالندفا الضغط الفوقي  .كتلة متفجرة معروفة ع في المسافة بين موقع انفجار محتمل وموقع ما

ِددت عتبة الضغط الفوقي لالنفجار المسببة آلثار على البشر عن طريئق التجربئة ) لحئدوث ضئرر سئمعي،  كيلئو باسئكال 34,5حا

ذا كانئت كثافئة السئكان معروفئة فئي لئذا، إ 27لحئدوث الوفئاة(، كيلئو باسئكال 690لحئدوث ضئرر رئئوي و كيلئو باسئكال 207و

العئئدد الكلئئي للوفيئئات واإلصئئابات. بئئدالً عئئن ذلئئك، يمكئئن اسئئتعمال نمئئوذج الهئئواء الطلئئق  النطاقئئات المالئمئئة، فإنئئه يمكئئن اسئئتنباط

صئيغ  80.01 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشئأن الئذخيرةمن  2.11الخاص بلجنة تخزين ونقل المتفجرات )كالهما في البند 

 إدارة الذخيرة(.

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة مئن  10بالمثل، يمكن تقدير آثار االنفجار على البنايات داخل أو خارج محيط مستودع الذخيرة. )البنئد 

 صيغ إدارة الذخيرة(. 80.01 الدولية بشأن الذخيرة

 (2)المستوا تقدير المخاطر على األفراد  3.2.8

النتائج". وحيث تتوفر بيانات وطنية عن الحوادث من جميع األنئواع، فإنئه يمكئن مقارنئة  × "اإلمكانيةتاعّرف المخاطر على أنها 

 ( كنتيجئئة انفجئئار غيئئر مرغئئوب، إلئئى المخئئاطر التئئي يمكئئن تقبلهئئا6)الجئئدول رقئئم  (IRfatality) معئئدل مخئئاطر وفئئاة األفئئراد

 السنوي على أنه: IRف ، ياعرّ 4للنشاطات األخرى أو العمليات الصناعية. وطبقاً للبند 

                                                 
 .1968بوين. أكتوبر/تشرين األول  .ار الجوينفجالبشر لآلثار المباشرة لال تقدير تحمل 27
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IRFatality  إلPe  ×(PFatality  |Event  × )Ep IRFatality  مؤشر مخاطر وفاة األفراد السنويإل 

Pe إل عدد األحداث في العام 

atalityFP  |Event 28إل احتمال الوفيات 

Ep إل احتمال التعرض للخطر 

 (IRFatality) مؤشر مخاطر وفاة األفراد السنوي: 6الجدول رقم 

 

قدّرة من البند  عّرض للخطر على مسافة فاصئلة مالئمئة 1.2.8كمثال، إذا استاعِملت البيانات الما لموقع ما
لزيئادة الضئغط الفئوقي  29

عّرض للخطر )بمعنى آخر، خارج منزل مدني(، ففي حال وقوع حدث انفجاري، فإن  الخاص بئذلك  IRالنفجار قاتل في موقع ما

 :المنزل يمكن تقديره كالتالي

• Pe  2-10×  2.78)األحداث لكل عام( إل 

• Pf  0.99إل احتمال الوفيات إل 

• Ep  30)بفرض بقاء الفرد خارج منزله لمدة ساعتين( 0.0833إل احتمال التعرض للخطر إل 

• (IRFatality إل )(0.23) 3-10×  2.29إل  0.0833×  0.99×  2-10×  2.78% 

 

 :تصنيفاً نوعياً بديالً للمخاطر 7يضم الجدول رقم 

 التعريف النوعي الوصف

حئئدث غيئئر مرغئئوب يئئؤدي إلئئى حئئدوث بعئئض  • كارثي

الوفيئئئات و/أو إنئئئزال إصئئئابات شئئئديدة بئئئاألفراد، و/أو 

 .خسارة أو أضرار جسيمة بالمعدات أو البنية التحتية

حئئدث غيئئر مرغئئوب يئئؤدي إلئئى حئئدوث بعئئض  • كبير

الوفيئئئات و/أو إنئئئزال إصئئئابات شئئئديدة بئئئاألفراد، و/أو 

 .بالمعدات أو البنية التحتيةخسارة أو أضرار جسيمة 

حئئدث غيئئر مرغئئوب يئئؤدي إلئئى حئئدوث إصئئابات  • صغير

بسئئيطة لألفئئراد، و تئئأثير بسئئيط علئئى المعئئدات أو البنيئئة 

 .التحتية

 : التصنيف النوعي للمخاطر7الجدول رقم 

 مؤشر المخاطر النوعي 4.2.8

 :8مؤشر مخاطر نوعي كما هو مبين في الجدول رقم لوضع  7و 5يمكن استعمال خليك من التقديرات النوعية في الجدولين 

                                                 
عّرض بشكل مستمر 28  .من أجل شخص ما
 .المسافة اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02مبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر انظر ال 29
 ..صيغ إدارة الذخيرة 80.01من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  3.11و  10من أجل أفراد داخل منزل، يجب استعمال هذه الطريقة بالتوازي مع تلك التي في البندين  30
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   شدة خطر االحتمال

 صغير كبير كارثي

 متوسط مرتفع مرتفع المحتمل

 منخفض متوسط مرتفع عرضي

 منخفض متوسط متوسط غير محتمل

 : مؤشر المخاطر النوعي8الجدول رقم 

 "منخفض بالقدر العملي المعقولتقييم المخاطر ومبدأ " 9

قئدّرة، بالنسئبة للوفيئات واإلصئابات البشئرية، والتكلفئة الماليئة والتئأثير السياسئي الهدف  مئن تقيئيم المخئاطر هئو مقارنئة اآلثئار الما

رت المخاطر على أنها يمكن تقبلهئا، فلئن تكئون هنئاك إجئراءات عالجيئة  لحدث انفجاري، وبين ما يمكن تقبله في المجتمع. إذا قادِّ

 خذ في االعتبار أيضاً إذا كانت تلك المخاطر منخفضة بالقدر العملي المعقول.مطلوبة، رغم أنها يجب أن تؤ

قدّرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تقبلها في مجتمع معين هئي مقارنتهئا بئـ  Irfatalityقد تكون إحدى طرق تقييم   Irfatailityالما

( وفيئات العمليئات الصئناعية؛ أو 2الطئرق البريئة؛  ( الوفيات نتيجة حوادث المرور علئى1قد تكون متوفراً ألحداث مثل:  أخرى

 .، الخ31( الوفيات نتيجة األمراض3

 (.10إذا لم تاقيّم المخاطر على أنها يمكن تقبلها، فيجب اتخاذ إجراء عالجي مالئم للحد من المخاطر. )انظر البند 

 الحد من المخاطر 10

قدّرة لحدث انفجاري غير مخطط أو غ ير مرغوب في منطقة تخزين الذخيرة، يجئب اتخئاذ إجئراء أو خلئيط للحد من المخاطر الما

 :من اإلجراءات التالية

تقليل مستويات تخزين الذخيرة في منطقة تخزين المتفجرات حتئى الوصئول إلئى مسئتويات متوقعئة مالئمئة للضئغط الفئوقي  (أ

عّرض للخطر؛   (1)المستوى لالنفجار في الموقع الما

عّرض للخطئر حتئى الوصئول إلئى مسئتويات متوقعئة مالئمئة زيادة المسافة الفاصلة بين م (ب وقع االنفجار المحتمل والموقع الما

عّرض للخطر؛   (2)المستوى للضغط الفوقي لالنفجار في الموقع الما

التحتية الطبيعية لمخزن الئذخيرة لتحقيئق مسئتويات متوقعئة مالئمئة للضئغط الفئوقي لالنفجئار فئي  إجراء تحسينات في البنية (ج

عّرض للخطر الموقع  32(3و 2)المستويان الما

المبئادئ التوجيهيئة فعالة للذخيرة لتحديد الذخيرة والدافع الذي تردت إلى حالة خطئرة )انظئر مراقبة وصمود استنهاض نظم  (د

 (3)المستوى المراقبة واختبار الصمود؛  20.07 التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 أو (1)المستوى غلق مستودع الذخيرة ونقل المخزون إلى مستودع ذخيرة ذي قدرة احتياطية؛  (ه

قدّرة على السكان المحليين.  (و  (1)المستوى المقبول الرسمي، على المستوى السياسي المالئم، للتأثير المحتمل للمخاطر الما

 (1)المستوى قبول المخاطر  11

 :عواملتنتج معايير قبول المخاطر عن ثالثة 

 التصورات المحلية للمخاطر المجتمعية وبالتالي المواصفات التفصيلية لـ"المخاطر التي يمكن تقبلها"؛ (أ

                                                 
 ..www.who.int/whois .(WHOISافر المعلومات الخاصة بهذا طبقاً للبلد في قاعدة بيانات إحصائيات معلومات منظمة الصحة العالمية )تتو 31
 سوف تحدد درجة التحسن المستوى المالئم الذي تم تحقيقه. 32
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( تكلفة معالجئة الئتخلص 1التكلفة والخسائر االقتصادية المحتملة نتيجة حدث انفجاري غير مرغوب )والتي سوف تتضمن:  (ب

( تكلفة اسئتعواض 4( تكلفة التعويض عن اإلصابة ؛ و3ايات العامة والمدنية(؛ ( تكلفة إعادة البناء )البن2من المعدات المتفجرة ؛ 

الذخيرة(. قد يكون تحليل مردود الكلفة المساند مطلوباً قبل أن تاقبل المخاطر رسمياً حيث إنه يمكن أن يئؤثر علئى المخئاطر التئي 

 (؛ و15يمكن تقبلها، وبالتالي يتطلب تكرار عملية تقييم المخاطر )انظر البند 

 .األثر البيةي (ج

 

حيث تم تحقيق مخاطر يمكن تقبلها، وإذا اقتدت الحاجئة، دعمهئا بتحليئل مئردود الكلفئة، فتلئك المخئاطر والمخئاطر المتبقيئة يجئب 

قبولها رسمياً من قبل السلطة المالئمئة ضئمن منظمئة إدارة مخئزون احتيئاطي مئن الئذخيرة التقليديئة. وبالنسئبة لتخئزين الئذخيرة، 

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن يأخذ هذا عادة شكل إصدار ترخيص متفجرات لمنطقة تخزين الئذخيرة. )انظئر يجب أن 

 ترخيص مناطق تخزين المتفجرات.( 30.02 الذخيرة

يجئب  حيث لم تتحقق مخاطر يمكن تقبلها، وحيث ال يتم توفير المئوارد لتحقيئق المخئاطر التئي يمكئن تقبلهئا علئى المئدى القريئب،

قبئئول المخئئاطر المتبقيئئة رسئئمياً، كتابئئة، مئئن قبئئل الكيئئان المسئئةول عئئن تخصئئيص المصئئادر لمنظمئئة إدارة المخئئزون االحتيئئاطي. 

وشئريطة تحديئئد إجئئراءات تحقيئق المخئئاطر التئئي يمكئن تقبلهئئا، تصئئبح المخئاطر المتبقيئئة أمئئراً متعلقئاً بتخصئئيص المئئوارد ولئئيس 

 .بالمعرفة التقنية

ن ماصِدر التخصيص قبئول المخئاطر رسئمياً، كتابئة، يجئب إحالئة األمئر إلئى المسئتوى األعلئى مئن الحكومئة في حال رفض الكيا

قبئل المئوارد المطلوبئة، أو يجئب أن تا  لتسوية األمر. إذا تم الوصئول إلئى هئذه المرحلئة، فئاألمر إذن هئو مسئؤولية سياسئية إليجئاد

القبول الرسمي للمخاطر يعني تحمل المسؤولية الفردية والشخصئية فئي  المخاطر رسمياً، كتابة، عند ذلك المستوى من الحكومة.

حئئال كانئئت هنئئاك نتئئائج مسئئتقبلية؛ لئئذا، مئئن المحتمئئل أن قضئئية قبئئول المخئئاطر قئئد تصئئل إلئئى مسئئتويات عاليئئة جئئداً فئئي الحكومئئة 

يث يجب على السياسيين والمستوى السياسي. وهذا يضمن المساءلة في حال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب في المستقبل، ح

قبول نتائج قرار عدم تخصيص موارد كافية لتحقيق المخاطر التي يمكن تقبلها. هذه العملية يجب أن تتم سنوياً أثناء عملية إعئداد 

 .ميزانية منظمة إدارة المخزون االحتياطي

 (1)المستوى التواصل بشأن المخاطر  12

المعلومات والرأي فيما يتصل بالمخاطر بين مقيّمي المخاطر، ومئديري المخئاطر،  التواصل بشأن المخاطر عملية تفاعلية لتبادل

 .وأصحاب المصلحة اآلخرين، والذين قد يشملون ممثلين عن المجتمع المدني المحلي الذي قد يتأثر بالمخاطر

ك كل مجموعات أصئحاب التواصل بشأن المخاطر جزء تكاملي ومستمر من عملية إدارة المخاطر، وبصورة مثالية، يجب إشرا

المصلحة فيه منذ البداية. التواصل بشأن المخئاطر يجعئل أصئحاب المصئلحة علئى درايئة بنتئائج تقيئيم المخئاطر، والمنطئق وراء 

 .مستوى من المخاطر التي يمكن تقبلها عملية تحليل المخاطر واإلجراءات العالجية المتخذة لضمان

ة وممثلئئئيهم جئئئزءاً مئئئن إسئئئتراتيجية عامئئئة للتواصئئئل بشئئئأن المخئئئاطر. هئئئذه يجئئئب أن يشئئئكل تحديئئئد جماعئئئات المصئئئالح الخاصئئئ

يجب أن تاناقش ويتفق عليها مديرو المخاطر في وقت مبكئر مئن العمليئة لضئمان  اإلستراتيجية الخاصة بالتواصل بشأن المخاطر

مهور، واألسلوب الذي يجئب إتباعئه مزدوج. هذه اإلستراتيجية يجب أن تشمل أيضاً من عليه تقديم المعلومات إلى الجواصل الالت

تحسئئين الشئئعور باألمئئان لئئدى العئئاملين فئئي مسئئتودع إلئئى للقيئئام بهئئذا. كمئئا يجئئب أن تهئئدف إسئئتراتيجية التواصئئل بشئئأن المخئئاطر 

 .الذخيرة وأيضاً السكان المحليين

 من أساليب تقييم المخاطر 13

بسئئهولة، حتئئى إذا كانئئت الصئئيغة المسئئتعملة معقئئدة. تصئئيب المسئئتعمل لتقئئدير الخطئئر قابئئل لايضئئاح  يجئئب أن يكئئون األسئئلوب

الشكوك أحياناً تقييم المخاطر، ولذا قد يستحق األمر جهد وضع التفسيرات التي يسهل فهمها. لكن هذا ال يعني اختيار طرق التئي 

الجهئد. وإذا لئم يمكئن تكون بسيطة، ولكن غير دقيقة. بل يعني أن الوقت المطلوب لوضع تحليل وتفسير مفهئوم وواضئح يسئتحق 

اإليضاح والتبرير باستعمال هندسئة المتفجئرات أو العلئوم المقبولئة، فقئد ال ياقبئل بإجمئاع اآلراء. وإن لئم يجمئع عليئه الئرأي، فلئن 

 .يصمد في المحكمة
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 (3)المستوا االختبارات  1.13

مئادي، علئى نطئاق كامئل أو نطئاق أقئئل،  اختبئار قئد يكئون مئن المرغئوب فيئه، حيئث تتئوافر بسئهولة بيانئات غيئر كافيئئة، إجئراء

للحصول على بيانئات معينئة حيئث كانئت األحئداث نئادرة أو مسئجلة بشئكل غيئر كئاف. وفيمئا يتصئل واألحئداث االنفجاريئة غيئر 

المرغوبة أو غير المخططة في مناطق تخزين الذخيرة، فإن مثل هئذه االختبئارات غاليئة جئداً، ونئادراً مئا تاجئرى، وتاجئري عئادة 

، وهي تاشّكل أسال المسافات اآلمنة للكميئة والمسئافات الفاصئلة 33قاعدة ثنائية. ولحسن الحظ، أاعِلنت نتائج اختبارات سابقةعلى 

 34الموصى بها والمستعملة في مجموعة من أفضل الممارسات الدولية.

 (2)المستوا المسافات الفاصلة والمسافات اآلمنة للكمية  2.13

استعمال مسافات آمنة للكمية لتحديد المسافات الفاصلة المالئمة بين مواقع االنفجار المحتملة والمناطق المعرضة آلثار مثئل هئذه 

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة االنفجارات هو إجراء قياسي للعديد مئن منظمئات إدارة المخئزون االحتيئاطي للئذخيرة التقليديئة. تئوفر 

المسافة اآلمنئة للكميئة والمسئافات الفاصئلة معلومئات أكثئر تفصئيالً عئن تطبيئق هئذا األسئلوب،  02 20.02 الدولية بشأن الذخيرة

 والمسافات المالئمة لالستعمال.

تقدم النماذج المستعملة لتقييم معايير المسافة اآلمنة للكمية نتائج تميل إلى الخطأ من أجل األمان، حيث إن هذا يعطي الثقةً في أنه 

ل مئئن قئئدر آثئئار االنفجئئار. وحيئئث إن نتيجئئة االنفجئئارات العرضئئية فئئي منئئاطق تخئئزين المتفجئئرات تعتمئئد علئئى العديئئد مئئن لئئم ياقلّْئئ

اآلمنة للكمية في كل الظروف. ورغم  العوامل، ال يسهل عمل نماذج لها كلها بدقة، فهناك قيود على عملية تطبيق معايير المسافة

مئن أجئل فةئات  ية عملية بسيطة إلى حد معقئول، فمسئتوى الحمايئة المالئئم يمكئن صئياغتهأن استعمال معايير المسافة اآلمنة للكم

عّرضئة للخطئرعريضة من مواقئع انفجئار محتمئل و . سئوف يختلئف تصئميم البنايئات، وحالئة اإلصئالح، وطوبوغرافيئا منئاطق ما

كمية تقديرات دقيقة من أجل أنئواع البنايئات التئي المكان، الخ، في السيناريوهات المختلفة، وبالتالي توفر معايير المسافة اآلمنة لل

 تتوفر من أجلها بيانات فقط.

المسئئافة اآلمنئئة للكميئئة، وفئئي هئئذه الحالئئة، يجئئب أخئئذ تحليئئل نتئئائج  لئئيس مئئن الممكئئن دائمئئاً تئئوفير مسئئافات الفصئئل التئئي تتطلبهئئا

 .االنفجارات في االعتبار

 (2)المستوا تحليل نتائج االنفجارات  3.13

ياعّئئرف تحليئئل نتئئائج االنفجئئارات علئئى أنئئه عمليئئة منظمئئةً، تسئئتعمل علئئم وهندسئئة المتفجئئرات لتئئوفير دليئئل علمئئي علئئى  يمكئئن أن

 .المخاطر التي يمكن تقبلها لألفراد والممتلكات من آثار االنفجار والشظايا في حال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب

من مكونئات عمليئة تحليئل المخئاطر أثنئاء تحديئد تقيئيم المخئاطر الكمئي و/ أو تحليل نتيجة االنفجار يمكن أن يكون مكوناً رئيسياً 

المبئئادئ النئئوعي. والمكئئون األول لتحليئئل نتئئائج االنفجئئارات يجئئب أن ياعئئد باسئئتعمال الصئئيغة أو الصئئيغ العلميئئة المالئمئئة مئئن 

 صيغ إلدارة الذخيرة. 80.01 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 :أهداف تحليل نتائج االنفجاراتيجب أن تكون 

 وضع سيناريو تهديد واقعي لالنفجار؛ (أ

 تقدير أثار االنفجار على األشخاص واإلنشاءات القريبة؛ و (ب

 .إبراز المناطق المعرضة للمخاطر بشكل خاص، والتي قد تحتاج لمتطلبات حماية خاصة (ج

ي الملحق هـ. يجب أن ياأخذ تحليئل أشئمل لنتئائج االنفجئارات هناك مثال لمنهج بسيط لتحليل نتائج االنفجارات يمكن أن ياستعمل ف

 في االعتبار المخاطر الخارجية اإلضافية التالية أيضاً ومساهماتها في تكرار البدء:

معئايير  40.05 المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةنزول البرق. حيث ال تتوفر الحماية مئن البئرق بمئا يتفئق و (أ

 يزات الكهربائية؛أمان التجه

                                                 
ً عاماً األخيرة نيابة عن  40بما في ذلك اختبارات شاملة في أستراليا على مدار الـ 33  مجموعة من الحكومات تعمل سويا
341-34 AASPT منظمة حلف شمال األطلسي، تعليمات صنع وتخزين المتفجرات في المملكة المتحدة، الخ. 
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 الفيضان. حيث توجد منشأة المتفجرات في سهل معروف بحدوث الفيضانات فيه؛ (ب

تحطم الطائرات. حيث توجد منشاة المتفجرات بالقرب من الممرات الجوية التجارية أو في منطقة تكثر فيها حركئة الطئائرة  (ج

 الخفيفة؛

قرب مئن، علئى سئبيل المثئال، مسئتودعات نفئط أو مواقئئع وجئود تجهيئزات خطئرة قريبئة. حيئث توجئد منشئاة المتفجئئرات بئال (د

 للتخلص من الذخيرة، أو تشترك معها في الموقع؛

 . تهديد التخريب أو الهجوم اإلرهابي؛ و/ أوعن سوء قصدالتدمير  (ه

جئرات بدء تبعي. حيث تتواجد مواقع االنفجار المحتملة على مسافات فاصلة غير مالئمة ويؤدي انفجار أحدها إلى بئدء المتف (و

 .في موقع انفجار محتمل مجاور

تحليالً آلياً لنتئائج االنفجئارات يتطلئب فقئط إدخئال بيانئات أساسئية  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةتتضمن برمجية 

 في الملحق و. المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةتفاصيل برمجية  35متوفرة بسهولة.

 عدم التيقن من تقييم المخاطر 14

عئئدم التئئيقن حتمئئي فئئي تقيئئيم المخئئاطر عنئئد توقئئع نتئئائج األحئئداث المتفجئئرة نتيجئئة لمئئدى المتغيئئرات المتضئئمنة. يجئئب دائمئئاً ذكئئر 

الفرضيات أثناء العملية بشكل واضح، وكذلك مصادر البيانات. قد يكون من الممكئن أيضئاً تضئمين حئد الخطئأ ومسئتويات الثقئة، 

موعة من البيانات اإلحصائية التي قد ال تكون متئوفرة. ومئن المحتمئل أن عئدم التئيقن رغم أن هذا سوف يتطلب الوصول إلى مج

؛ وفي بعض الحاالت يكون معامالً 3أو  2( قد يكون معامالً بمقدار  3.2.8هذا من احتمال وقوع األحداث )انظر المثال في البند 

مثال، عملية وضع ميزانية مالية، لكنئه قئد يكئون مقبئوالً . ورياضياً، سوف يكون هذا غير مرغوب أثناء، على سبيل ال10بمقدار 

 في تقييم المخاطر.

. لئذا، إذا 6-10×  1إلئى  5-10×  1للعمال بسبب عملية صناعية في حئدود  Irfatality للتوضيح، تقبل العديد من الدول أن تكون

ر  لك لن يكون مخاطرة يمكئن تقبلهئا، حيئث إنهئا ، فإنه من الواضح أن ذ3-10×  1لحدث انفجاري غير مرغوب بـ Irfatalityقادِّ

 .أو ثالثة عن مستويات المخاطر المجتمعية المقبولة في تلك الدول المعينة 2 تبتعد بمعامل قدره

تقئئدير المخئئاطر أداة قويئئة لضئئمان أمئئان المخئئزون االحتيئئاطي للئئذخيرة التقليديئئة، لكنئئه يجئئب أن ياسئئتعمل بتعقئئل وبواسئئطة أفئئراد 

دقيئئق والنتئائج سئوف تكئئون  ولئديهم الخبئئرة التقنيئة للتقيئيم عنئدما يئئأتي بنتئائج غيئر محتملئئة. وهئو لئيس أسئلوبيفهمئون األخطئار 

 .تقريبية فقط. لكن في ميدان همسة المتفجرات، هو أسلوب ثبت وحّسن أمان المتفجرات بشكل ملحو  عند تطبيقه

 (2)المستوا تحليل مردود الكلفة  15

 (2)المستوا ة القيم النقدية المتوقع 15.1

أحد أساليب تحليل مردود الكلفة الذي يمكن أن ياستعمل لتقدير تكلفة إجراءات المعالجة في مقابئل التكلفئة الماليئة لحئدث انفجئاري 

وهئئو أسئئلوب ياسئئتعمل علئئى نطئئاق واسئئع مئئن قبئئل  36غيئئر مرغئئوب ضئئمن منطقئئة تخئئزين الئئذخيرة هئئي القيمئئة النقديئئة المتوقعئئة.

 .طاع التأمينمحاسبي التأمينات في ق

 :في مستودع ذخيرة. ويتكون من ثالثة سيناريوهات التكلفة المالية الداللية للمعالجة بعد انفجار غير مرغوب 9يبن الجدول رقم 

 ( ضرر محدود بالبنية التحتية؛2( ضرر بمخزون الذخيرة؛ و1حريق بسيط يؤدي إلي:  (أ

( ضئرر 3( تئدمير مخئزون المتفجئرات؛ 2مخئزون الئذخيرة؛  ( تئدمير1حريق كبير يؤدي إلى انفجارات بسيطة تؤدي إلي:  (ب

( جئروح بسئيطة 5( تلئوث محضئون بئذخائر غيئر متفجئرة داخئل مسئتودع الئذخيرة؛ 4محدودة في أماكن آخئري فئي المسئتودع؛ 

 ( ضرر بسيط بالممتلكات المدنية خارج مستودع الذخيرة؛ و6للسكان المدنيين؛ و

                                                 
)الواليات المتحدة األمريكية(.  SAFER)المملكة المتحدة(،  iskwingR)الواليات المتحدة األمريكية(،  Noharm)أستراليا(،  Ausrisk)النرويج وسويسرا(،  Ammoriskصاممت نظم أكثر تعقيداً بواسطة البلدان. وهي تشمل  35

 .ويجب أن تفكر البلدان في محاولة الحصول على هذه األنظمة على قاعدة من الدعم الثنائي
 www.dissertation.de.. 20 ..06مصدر مفهوم الستعمال القيمة النقدية المتوقعة. كيلي آر. إقتصاد إزالة األلغام األرضية 36
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( تئدمير مخزونئات المتفجئرات المحيطئة؛ 2( تئدمير مخئزون الئذخيرة؛ 1تؤدي إلي: حريق كبير يؤدي إلى انفجارات كبيرة  (ج

( تلئوث ملحئو  بئذخائر غيئر متفجئرة خئارج محئيط منطقئة 4( تدمير جزء ملحو  من مخزون الذخيرة في مسئتودع الئذخيرة؛ 3

 خارج مستودع الذخيرة. ( دمار وأضرار بالممتلكات المدنية6( وفيات وإصابات بين السكان المدنيين؛ و5المتفجرات؛ 

نتيجة لالختالف الكبير في التكلفة االقتصادية في المناطق المختلفة من العالم، لئيس مئن الممكئن تخصئيص تكلفئة ماليئة محئدودة، 

 "×".بالرمز  9لكن من الممكن اإلشارة إلى الحجم التقريبي للتكلفة، مبين في الجدول رقم 

 دوالر أمريكي( )×تكلفة الحدث  منطقة التكلفة المالية

 

 حريق بسيط

 )ال انفجار(

 حريق كبير

 )انفجار بسيط(

 حريق كبير

 37)انفجار شامل(

تكلفئئئئة تئئئئرخيص الئئئئتخلص مئئئئن 

 المعدات المتفجرة

× ×× ××××× 

 ××××× ×××× ×× تكلفة إصالح )مستودع ذخيرة(

 ×××× ×  تكلفة إصالح )بنايات مدنية(

تكلفئئئئة إعئئئئادة البنئئئئاء )مسئئئئتودع 

 الذخيرة(

×× ×××× ××××× 

تكلفئئئئئة إعئئئئئادة البنئئئئئاء )البنايئئئئئات 

 المدنية(

  ××× 

 ×××× ×  اإلصابةتكلفة تعويض 

 ××××× ×××× ××× تكلفة استعواض الذخيرة

تكلفئئة تئئدريب العئئاملين )عئئاملون 

 جدد(

 ×× ×××× 

 × 35 × 18 × 8 التكلفة الكلية

 المتوقعة الداللية لألحداث االنفجارية: مقدار الحجم التقريبي للقيمة النقدية 9الجدول رقم 

 

التكلفة المالية الداللية لاجراءات المحتملة للحد من المخئاطر، والتئي يجئب أن يئتم تبنيهئا لتخفئيض احتمئال  10يبين الجدول رقم 

 .وقوع انفجار غير مرغوب في مستودع للذخيرة

تلفة من العالم، ليس من الممكن مرة أخرى تخصيص تكلفئة ماليئة نتيجة لالختالف الكبير في التكلفة االقتصادية في المناطق المخ

 ".”y بالرمز 10محدودة، لكن من الممكن اإلشارة إلى مقدار الحجم التقريبي للتكلفة، والمبينة في الجدول رقم 

 

 دوالر أمريكي( y) تكلفة الحد من المخاطر مقابل الحدث منطقة التكلفة المالية

                                                 
 .بفرض االنتقال من مخزن متفجرات إلى اآلخر 37



]إي[ 2012:10.02 المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

(2012-10-01األولى )الطبعة   

 

 20 

 حريق بسيط

 )ال انفجار(

 حريق كبير

 )انفجار بسيط(

 حريق كبير

  38)انفجار شامل(

 yyy yyyyy   39بنايات مخازن متفجرات متينة

 yy yy  40الحواجز والحواجز الوقائية

الصئئئئئئئئيانة السئئئئئئئئنوية لمخئئئئئئئئازن 

 المتفجرات والحواجز

y y y 

 y yy yy معدات فعالة لمكافحة الحرائق

 y y y تكلفة إزالة النباتات

 y yy yyy للعاملين التدريب الفعال

اإلجئئئئئراءات الفعالئئئئئة لمسئئئئئتودع 

 الذخيرة

y y y 

اإلجئئئئئئراءات الفعالئئئئئئة لمكافحئئئئئئة 

 المهربات

y y y 

 6y 13y 16y التكلفة الكلية

 : مقدار الحجم التقريبي طلبات القيمة النقدية المتوقعة الداللية لتكلفة الحد من المخاطر10الجدول رقم 

 

مصفوفة سداد لتقدير التكلفئة الماليئة السئنوية لكئل مئن اتخئاذ إجئراء عالجئي أو عئدم اتخئاذ إجئراء تستعمل القيمة النقدية المتوقعة 

 عالجي. وتاحسب القيمة النقدية المتوقعة كالتالي: 

التكلفئة العالجيئة اتخئذت أو لئم ( + ) Pevent× )دوالر أمريكي( إل )التكلفة العالجيئة اتخئذت أو لئم تتخئذ القيمة النقدية المتوقعة 

 (PNon-Event× تتخذ 

يوجد شئرح لمثئال السئتعمال أرقئام القيمئة النقديئة المتوقعئة الدالليئة لمسئتودع ذخيئرة حقيقئي، حيئث حئدث انفجئار نتيجئة حريئق، 

 .10و 9موضح في الملحق ز؛ هذا يغطي السيناريو الخاصة بحريق كبير / انفجار شامل، والمبين في الجدولين 

                                                 
 .بفرض االنتقال من مخزن متفجرات إلى اآلخر 38
 التكلفة األولية للشراء والبناء. 39
 .التكلفة األولية للشراء والبناء 40
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 ألف الملحق

 مراجع

 (ة)معياري 

 

تحتئوي الوثئئائق المعياريئئة التاليئئة البنئئود، التئي هئئي مئئن خئئالل اإلشئئارة إليهئا فئئي هئئذا الئئنص، تشئئكل بنئود هئئذا الجئئزء مئئن الئئدليل. 

الالحقة ألي من هذه المنشورات، ال تنطبق. إال أن أطراف االتفاقيات المستندة علئى  المراجع المؤرخة، والتعديالت أو التنقيحات

هذا جزء مئن الئدليل علئيهم تحئري إمكانيئة تطبيئق أحئدث طبعئات الوثئائق المعياريئة المشئار إليهئا أدنئاه. مئن أجئل المراجئع غيئر 

عضئئاء األيئئزو بسئئجالت األيئئزو السئئارية حاليئئاً أو المؤرخئئة، أحئئدث طبعئئة مئئن الوثيقئئة المعياريئئة المشئئار إليهئئا تنطبئئق. يحئئتفظ أ

 :التطبيع األوروبيسجالت 

]إي[ المصطلحات والمسرد والتعاريف. مكتب األمم المتحدة  2011:40.01 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة (أ

 ؛2011لشؤون نزع السالح. 

]إي[ صيغ إلدارة الذخيرة. مكتب األمم المتحدة لشؤون نئزع  2011:80.01 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة (ب

 ؛2011السالح. 

]إي[ مسئافات المسئافات اآلمنئة للكميئة والمسئافات الفاصئلة.  2011:20.02 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الئذخيرة (ج

 ؛2011مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. 

 ؛ و1999المبادئ التوجيهية إلدراجها في المعايير. األيزو.  –جه األمان أو – 1999:51دليل األيزو رقم  (د

(. المئئدير التنفيئئذي ISBN 07176 1791 2اختيئئار واسئئتعمال آثئئار االنفجئئارات ونمئئاذج النتئئائج مئئن أجئئل المتفجئئرات. ) (ه

 2000.41. المملكة المتحدة. (Health and Safety Executiveللصحة والسالمة )

 42خة / الطبعة األخيرة من هذه المراجع. مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح لديه نسئخ مئن كئل المراجئعيجب استخدام النس

المبئادئ التوجيهيئة المستعملة في هذا الدليل. كما تحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسئخة / طبعئة مئن 

علئى الشئبكة  المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةى الموقع الخاص ب، ويمكن قراءتها علالتقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ..www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition العنكبوتية:

السلطات الوطنية، أرباب األعمال والهيةات والمنظمات أخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع 

 ج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.في تنفيذ برام

                                                 
  ..http://books.hse.gov.ukمتوفر من 41
 .حيث تسمح حقوق الطبع 42
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 اءالملحق ب

 ()إعالمي 

 بيبلوغرافيا 

 

تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية نصوصاً يجب أيضاً الرجوع إليها مئن أجئل المزيئد مئن المعلومئات الخلفيئة عئن محتويئات هئذا 

 :الدليل

 ؛1983أمستردام.  .Elsevier .(ISBN 0 444 42094 0مخاطر االنفجارات وتقييمها. دبليو إي بيكر وآخرون. ) (أ

]إي[ تئئرخيص منئئاطق تخئئزين المتفجئئرات. مكتئئب األمئئم  2011:30.02 المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة (ب

 ؛2011المتحدة لشؤون نزع السالح. 

 مال األطلسي؛. منظمة حلف ش1تحليل مخاطر أمان المتفجرات. طبعة  AASPT-4منظمة حلف شمال األطلسي  (ج

. مجلئئس أمئئان المتفجئئرات التئئابع لئئوزارة الئئدفاع، 14تقيئئيم مخئئاطر أمئئان المتفجئئرات واالنحرافئئات والنتئئائج. البحئئث التقنئئي  (د

 ؛ و2000اإلسكندرية، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية. فبراير/شباط 

أمئان المتفجئرات التئابع لئوزارة الئدفاع، اإلسئكندرية، . مجلس 23القائم على المخاطر. البحث التقني  تحليل أمان المتفجرات (ه

 .2009يوليو/تموز  31فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية. 

 43يجب استخدام النسخة / الطبعة األخيرة من هذه المراجع. مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح لديه نسئخ مئن كئل المراجئع

المبئادئ التوجيهيئة ب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسئخة / طبعئة مئن المستعملة في هذا الدليل. كما تحتفظ مكت

علئى الشئبكة  المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرة، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص بالتقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ..www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition العنكبوتية:

سلطات الوطنية، أرباب األعمال والهيةات والمنظمات أخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع ال

 في تنفيذ برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

                                                 
 حيث تسمح حقوق الطبع. 43
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 )معلوماتي( اآلثار العامة لالنفجارات يمالملحق ج

 عام 1ج.

عل كيميائي سريع جداً يحول المادة الصلبة أو السائلة إلى حرارة وغاز. ويحدث هئذا االنفجار هو إطالق مفاجى للطاقة نتيجة تفا

التفاعل في أقل من جزء من األلف من الثانية. وأثناء عملية تحويل المادة الصلبة أو السائلة إلى غاز، يحدث تمدد للغاز، ولذا فئي 

يط بالمكان أمامه، وبذا ينشى موجئة ضئغط تعئرف بموجئة عصئف حالة انفجار، ينتج تمدد الغاز بسرعة كبيرة ويدفع الهواء المح

 .االنفجار

عند حدوث انفجار على مستوى األرض، تنتج عدة آثار تسبب األضرار واإلصابات. ويتوقف مئدى هئذه اآلثئار بشئكل عئام علئى 

 شدة ونوعية وكمية المادة المتفجرة المستخدمة.

 :اآلثار الستة األساسية هي

 اإلشعاع الحراري؛ (أ

 قوة القصم أو التحطيم؛ (ب

 الشظايا الرئيسية؛ (ج

 موجة عصف االنفجار؛ (د

 الصدمة األرضية؛ و (ه

 .الشظايا الثانوية (و

 .كل من هذه اآلثار ملخص في األجزاء التالية

 

 اآلثار الحرارية 2ج.

االنفجئار وقصئيرة يمكن اعتبار اآلثار الحرارية "كرة من النار" تنئتج كجئزء مئن العمليئة االنفجاريئة. وهئي محئدودة جئداً بمكئان 

 األجل جداً )بضعة أجزاء من األلف من الثانية(.

واآلثار الحرارية خطرة جداً بالنسبة ألولةك القريبين جداً من االنفجار )بمعنى آخر، من يلجةون إلئى إنشئاء صئلب(، حيئث يمكئن 

عصئف االنفجئار وآثئار الشئظايا لئديها للحرارة اختراق الفتحات الصغيرة في اإلنشاء. وبالنسئبة لمئن هئم فئي العئراء، فئإن موجئة 

 .مجال أكبر إليقاع الضرر

 قوة القصم 3ج.

التئأثير المحطئم، وهئي محئدودة جئداً بمكئان االنفجئار وتئرتبط بوجئه عئام بئالمتفجرات شئديدة االنفجئار. ويمكئن أن  قوة القصم هو

ئي. إن فجئئوة هوائيئئة صئئغيرة بئئين المئئادة يكئئون تئئأثير قئئوة القصئئم شئئديداً عنئئد وضئئع أداة متفجئئرة فئئي اتصئئال مباشئئر بمكئئون إنشئئا

 المتفجرة والهدف لتكون فعالة في كسر حدة االنهيارات التي تسببها قوة القصم.

 الشظايا الرئيسية 4ج.

قوة القصم ودافعت بسرعة عالية لمسئافات كبيئرة. ويمكئن للشئظايا الرئيسئية  هي أجزاء األداة أو حاوية األداة التي تحطمت بتأثير

 .أمام موجة عصف االنفجار، ولديها إمكانية إحداث اإلصابات في مدى أكبر من مدى موجة عصف االنفجارأن تتحرك 

 موجة عصف االنفجار 5ج.
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موجة عصف االنفجار هي موجة سريعة الحركة من الضغط العالي كونها الغاز السريع التمئدد النئاتج عئن االنفجئار، والتئي تقئل 

صف االنفجار قادرة على االنعكال على األسطح، ويمكنها خالل هذه العملية تكبير نفسها. بشكل تدريجي مع المسافة. وموجة ع

 .انفجار قنبلة كبيرة في بيةة حضرية وانتشار عصف االنفجار في الشوارع الضيقة دويظهر هذا بشكل نموذجي عن

لرئئةً واألعضئاء الداخليئة، وتمئزق اإلضئرار با موجة االنفجئار لهئا إمكانيئة التسئبب فئي حئدوث وفيئات وإصئابات خطيئرة تشئمل

 .طبالت األذن وما شابه. كما يمكن أن تسبب إصابات أيضاً نتيجة دفع أجسام األفراد )أو القذف بهم(

 الصدمة األرضية 6ج.

تنتج الصدمة األرضية نتيجة تحطيم تأثير قوة قصم االنفجار لألرض محل مكان االنفجار، وبمعنى آخر، تصنع حفئرة االنفجئار. 

 .ابع الموجة الصدمية الناتجة عن صنع الحفرة االنتشار خالل األرض، وتاعرف بالصدمة األرضيةتت

تتمتع الصدمة األرضية بإمكانيئة إلحئاق األضئرار بالخئدمات الموجئودة تحئت األرض )مثئل، المئاء، الكهربئاء، الئخ( إضئافة إلئى 

هجوم بمركبئة معبةئة بئالمتفجرات، سئببه انفجئار  نات بعداإلنشاءات المقامة تحت األرض. وليس من غير الشائع أن تحدث فيضا

 .أنابيب الماء الرئيسية

 الشظايا الثانوية 7ج.

هذه هي األجزاء التي تتكون نتيجة ضغط موجة االنفجار على المواد الهشة غير القادرة علئى تحمئل هئذا الضئغط، أو األغئراض 

شظايا التئي تنئتج عئن االنفجئار إلئى القئذف بهئا لمسئافات كبيئرة وبسئرعة الحرة الحركة. ويمكن أن تؤدي الطاقة التي تنتقل إلى ال

 .هائلة. والمواد التقليدية الهشة التي تمثل الشظايا الثانوية هي الزجاج، وألواح األسقف، والخشب، واإلطارات المعدنية وما شابه

أن تسئبب الشئظايا الثانويئة إصئابات علئى  نتيجة لمقاومة الجسم البشري المتوسطة آلثئار موجئة عصئف االنفجئار، فمئن المحتمئل

 .مسافات أكبر من تلك التي تسببها موجة عصف االنفجار. ويمكن لتكون الشظايا الثانوية أن يسبب وفيات وإصابات خطيرة

 آثار الحصر 8ج.

قئادرة علئى المئرور  انفجار مادة متفجرة داخل بناية أشد حدة من انفجارها فئي بيةئة مفتوحئة. ويعئود هئذا إلئى أن موجئة االنفجئار

بانعكاسات متعددة )عن الجدران، األرضية، الخ(، مما يؤدي إلى زيادة في شئدة ومئدة ضئغط االنفجئار. وهئذا يزيئد شئدة الضئرر 

 .بكل من العناصر اإلنشائية، إضافة إلى البشر

نتيجئة حصئر الغئازات السئاخنة بالنسبة لالنفجارات الداخلية في غرف قوية، من الممكن حدوث آثار حصر أكثر شدة. وياعئد هئذا 

جداً التي نتجت عن المتفجرات. بمنع تمدد الغازات، تتعرض الغرفة التي تحتويها إلى ضغوط / قوى شديدة جداً. وكلما صئغرت 

 .الغرفة، كلما ازداد الضغط الناتج
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 الالملحق د

 ()إعالمي 

 (2و 1)المستويان مثال لمنهج تقييم المخاطر النوعي  

 

 44صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر – قسم ألفلفال

أكمل هذه الصئحيفة بمجئرد اسئتخدام األقسئام ب إلئى د إلجئراء تقيئيم المخئاطر. هئذه الصئحيفة تقئوم مقئام غئالف ملخئص وسئجل 

 .مراجعة

المبئئادئ التوجيهيئئة  :رقم التقييم

التقنيئئئئئئئة الدوليئئئئئئئة 

 بشئئئئئئئأن الئئئئئئئذخيرة

 1المثال 

بنايئئئئئئئئئئة معالجئئئئئئئئئئة  :مكان المهمة

 1الذخيرة 

 2009أغسطس/آب  25 :التاريخ

مليمتئئراً بواسئئطة أداة إزالئئة صئئمام التفجيئئر  152إزالئئة صئئمامات التفجيئئر مئئن قئئذائف مدفعيئئة عيئئار  :وصف المهمة

سيّرة عن بعد  .الهيدروليكية الما

 

 

اإلجراء المطلتوب للتصتحي) )إضتافة  المخاطر المتبقية التي ُحِددت #45

 إلى إجراءات السيطرة الحالية(

سئيّر  1 فشل نظام الضغط الهيدروليكي لنظام إزالة صئمام التفجيئر الما

 .عن بعد، مما يؤدي إلى تحطم الخراطيم
 .واقيات لألنابيب الهيدروليكية •

األفراد الذين يعملون في بناية معالجئة العالقة بالكهرباء اإلستاتيكية  2

 .الذخيرة، مولدة أدوات كهربائية انفجارية، أو غبار انفجاري
تطبيتتق إجتتراءات الستتيطرة  كمتتا  •

 .5في المخاطرة #

مليمتئئراً،  152إصئئابة نتيجئئة رفئئع صئئناديق قئئذائف مدفعيئئة عيئئار  3

 .وإخراج كل قذيفة على حدا من أغلفتها
النظتتتر فتتتي أمتتتر تركيتتتب أدوات  •

 .رفع ميكانيكية

البئئدء العرضئئي لقذيفئئة عنئئد إزالئئة صئئمامات التفجيئئر نتيجئئة مئئلء  **8

 .ريت التولوين المتفجرة لسن المسمار البرغيبلورات مادة ثالث نت
 6اإلجتتتتتراءات الُمبيّنتتتتتة فتتتتتي # •

 .7و#

 

                                                 
 .أشخاص يزيل صمام تفجير من قذائف مدفعية في بناية لمعالجة الذخيرة 4استكمل تقييم المخاطر لفريق من  44
 يم.من القسم ج 45
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 صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر   -قسم باء ال

 .من التقييم قسم جيمياستعمل هذا القسم لتحديد المخاطر والمخاطر الثانوية. فّصل المخاطر المذكورة هنا في ال

الوصتتتتتتول   الكهربائية  الميكانيكية المخاطر

 والبيئة

المناولتتتتتتتتتتة  

والرفتتتتتتتتتتتتتع 

 والنقل

المتفجرات  

والمتتتتتتتتواد 

 الخطرة

الضوضتتتتتتاء  

 واالنفجارات

اإلشتتتعاع  

 والبيئة

 

المخاطر 

 الثانوية

الئئئئئئزالت،  2 اإلستاتيكية  االحتكاك

العثئئئئرات، 

 الخ

المناولئئئئئئئئئئئئة  

 اليدوية

تئئئئرددات   اإلطالق  األساسية 3

 الالسلكي

 

 –بيئئئئئئئئئزو   القطع

 كهربائي

األجسئئئئئئئام  

السئئئئاقطة، 

 الخ

المعئئئئئئئئئئدات  

 الميكانيكية

  الرادار  االرتطام 5 الثانوية 

اشئئئئئئئئئئتعال   القص

 بالشرر

حبئئئئئئئئئئئئئئئئئئال   االرتفاع 

وبكئئئئئئئئئئرات 

 الرفع

البئئئدء نتيجئئئة   الدوافع 

 اإلستاتيكي

  المؤبنة 

األجسئئئئئئئئئئئام   التخندق  الوصالت  الطعن

 الثقيلة

المئئئئئئئئئئئئئواد  

 المتفجرة

موجئئئئئئئئئئئئئئئئئة  

عصئئئئئئئئئئئئئئف 

 االنفجار

غيئئئئئئئئئئئئر  6

 المؤبنة

 

الحيئئئئئئئئئئئئئز     االرتطام

 المحصور

النقئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  

 المتفجراتو

الفوسئئئئفور  4

 األبيض

 CIليزر  7 التشظي 

1  

 

المنئئئئئئئاطق     السحق

المعرضئئئة 

 للخطر

نقئئئل المئئئواد  

 الخطرة

المئئئئئئئئئئئئئواد  

 الكيميائية

انتقئئئئئئئئئئئئئئئئئال  

 الصدمة

 الليئئزر 

Cl 2 

 

نظئئئئئئئئئئئئئئئئام 

 ضغط

مادة مسيلة     الضوضاء   1

 للدموع

 الليئئزر   

Cl 3A  

 

أدوات 

 الماكينات

 الليئئزر    مادة سامة    االهتزاز   

Cl 3B  

 

 الليئئزر    مادة كاوية    الرطوبة    التكهف

Cl 4 

 

درجئئئئئئئئئئئئة     الصقل

 الحرارة

مئئئئئئئئئئئئئئئئئادة    

 مهيجة

     

الطئئئالءات     الطقس    

 والمذيبات

     

      الغبار        

      األبخرة        

 

 .للتوسع في األخطار التي تم تحديدها، وتقييم إجراءات الحماية القائمة و"تقدير" المخاطر قسم جيماستعمل الواآلن، 
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 قسم جيمال -صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر

 

إن وجئدت. بمزيد من التفصيل وتقييم إجراءات التحكم الحالية،  قسم باءاستعمل هذا القسم لتسجيل األخطار التي تم تحديدها في ال

 .ثم، باستعمال القسم د كدليل، قيّم المخاطر وأعطها تقديراً 

 .سجل التقديرات في هذا القسم وحدد المخاطر المتبقية

المبئئئادئ التوجيهيئئئة  :رقم التقييم

التقنية الدوليئة بشئأن 

 1المثال  الذخيرة

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 :المهمة

بناية معالجة الذخيرة 

1 

 2009أغسطس/آب  25 :التاريخ

وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 :المهمة

مليمتئئراً بواسئئطة أداة إزالئئة صئئمام التفجيئئر  152إزالئئة صئئمامات التفجيئئر مئئن قئئذائف مدفعيئئة عيئئار 

سيّرة عن بعد  .الهيدروليكية الما

 

#46 

 

مزيتتتد متتتن التفاصتتتيل عتتتن الخطتتتر متتتن 

 القسم باء

تقتتتتتتتتتتتتدير  إجراءات السيطرة الحالية

 المخاطر

 المخاطر المتبقية

1 

 

لنظئئام فشئئل نظئئام الضئئغط الهيئئدروليكي 

سئئيّر عئئن بعئئد،  إزالئئة صئئمام التفجيئئر الما

 .مما يؤدي إلى تحطم الخراطيم

 

تئئئدريب مبئئئدئي وتئئئدريب لتجديئئئئد  •

 .معلومات العاملين

إشراف مئن قبئل مئو فين مئؤهلين  •

 .في الذخيرة

الصئئئئئئئئيانة الدوريئئئئئئئئة لألنظمئئئئئئئئة  •

 .الهيدروليكية

 

120 

 

 جداً  ةعالي •

 يفورإجراء  •

الكهربئئئئئاء اإلسئئئئئتاتيكية علئئئئئى األفئئئئئراد  2

 ئبئدِ في بناية معالجئة الئذخيرة تا العاملين 

 متفجرالغبار أو ال متفجرة -أدوات كهرو

 .العاري

 

تأكئئئد مئئئن اسئئئتعمال نظئئئام إطئئئالق  •

الشئئحنات اإلسئئتاتيكية عنئئد دخئئول بنايئئة 

 .معالجة الذخيرة

إطئالق الشئحنات  اسئتعمال أقطئاب •

 .اإلستاتيكية على رسغ العاملين

 عالية • 45

إجئئئئئئئئئئئئئئئئئراء  •

 بأسرع ما يمكن

إصئئئئابة نتيجئئئئة رفئئئئع صئئئئناديق قئئئئذائف  3

مليمتراً، وإخراج كل  152مدفعية عيار 

 .قذيفة على األفراد من أغلفتها

 

التأكئئد مئئن تئئدريب العئئاملين علئئى  •

  .أساليب الرفع اليدوي

 عالية • 60

إجئئئئئئئئئئئئئئئئئراء  •

 بأسرع ما يمكن

                                                 
 .اءمن القسم ب 46
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#46 

 

مزيتتتد متتتن التفاصتتتيل عتتتن الخطتتتر متتتن 

 القسم باء

تقتتتتتتتتتتتتدير  إجراءات السيطرة الحالية

 المخاطر

 المخاطر المتبقية

انفجار أثناء نقل المتفجرات مئن مخئازن  4

 .المتفجرات إلى بناية معالجة الذخيرة

 

المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة ب بموج •

  10.08 الدولية بشأن الذخيرة

•  

 مقبول • 0.3

اقبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  •

المخئئئئئاطر وأبقهئئئئئا 

 ةقبتحت المرا

ض المئئئادة المتفجئئئرة العاريئئئة إلئئئى  5 تعئئئر 

 الهواء عند إزالة صمامات التفجير.

 

الفةئئئئئة ج مئئئئئن  ئئئئئروف التشئئئئئغيل  •

 .سائدة

القذائف تاسد فوراً بعد إزالة صئمام  •

 .التفجير

 مقبول • 0

اقبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  •

المخئئئئئاطر وأبقهئئئئئا 

 تحت المراقبة

البئئئئئدء العرضئئئئئي لقذيفئئئئئة عنئئئئئد إزالئئئئئة  6

صئئمامات التفجيئئر نتيجئئة مئئلء بلئئورات 

مادة ثالث نتريت التولوين المتفجرة لسن 

 .المسمار البرغي

 

اسئئتعمال نظئئام إزالئئة هيئئدروليكي  •

سيّر عن بعيد إلزالة صمام التفجير.  ما

مسئئئئئح سئئئئئن المسئئئئئمار البرغئئئئئي  •

باألسئئيتون لضئئمان عئئدم حصئئر للقئئذائف 

 .أي مادة متفجرة عن وضع السدادات

أفئئئراد مئئئن  4فئئئرض حئئئد مقئئئداره  •

العئئئئاملين للتواجئئئئد فئئئئي بنايئئئئة معالجئئئئة 

الذخيرة. ويتوقف العمئل إذا تئم الوصئول 

 .إلى هذا الحد

 مقبول • 0

اقبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  •

المخئئئئئاطر وأبقهئئئئئا 

 تحت المراقبة

 6تشئئئظي جسئئئم القذيفئئئة فئئئي حئئئال رقئئئم  7

 .أعاله

 

نظام اإلزالئة الهيئدروليكي استعمل  •

سيّر عن بعد إلزالة صمام التفجير.  الما

نظام إزالة صمام التفجير عئن بعئد  •

 .من وراء ساتر مدرع

أفئئئراد مئئئن  4فئئئرض حئئئد مقئئئداره  •

العئئئئاملين للتواجئئئئد فئئئئي بنايئئئئة معالجئئئئة 

الذخيرة. ويتوقف العمئل إذا تئم الوصئول 

 .إلى هذا الحد

•  

 مقبول  • 0

اقبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  •

المخئئئئئاطر وأبقهئئئئئا 

 مراقبةتحت ال

8**47 

 

البئئئئئدء العرضئئئئئي لقذيفئئئئئة عنئئئئئد إزالئئئئئة 

صئئمامات التفجيئئر نتيجئئة مئئلء بلئئورات 

مادة ثالث نتريت التولوين المتفجرة لسن 

 .المسمار البرغي

 

 جداً  ةعالي • 150 ال شيء •

 يفورإجراء  •

 

                                                 
ن هذا لبيان اإلختالف في المخاطر إذا لم تاتخذ إجراءات للسيطرة. 47 ّمِ  ضا
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 .التصحيحي مالئم، ناقالً المخاطر المتبقية ومحدداً اإلجراء قسم ألفواآلن، أكمل صحيفة ملخص تقييم المخاطر، ال

 

 

 الالقسم د -جداول تقييم المخاطر  –التقييم العام للمخاطر 

 من التقييم قسم جيماستعمل هذا القسم لتحديد المخاطر والمخاطر الثانوية. فصل المخاطر المحددة هنا في ال

 .قسم جيمماطبق في التقدير لكل مخاطرة. يجب شرح التقديرات كما هو  استعمل هذا القسم لتقييم المخاطر وحساب

 

المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة الدوليئئة بشئئأن  :رقم التقييم

 1المثال  الذخيرة

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 :المهمة

بنايئئئئئئئئة معالجئئئئئئئئة 

 1الذخيرة 

أغسئئئئئئئئئئطس/آب  25 :التاريخ

2009 

وصتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 :المهمة

الهيدروليكيئة مليمتئراً بواسئطة أداة إزالئة صئمام التفجيئر  152إزالة صئمامات التفجيئر مئن قئذائف مدفعيئة عيئار 

سيّرة عن بعد  .الما
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الخطتتتر  #

من القسم 

 جيم

احتمتتتتتتتتتتتال 

 'التعرض 

E' 

تكتتتتتتتتتتتتترار 

 'التعرض 

F' 

الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

األقصتتتتتتتتتتتتتى 

 'للخستتارة 

L' 

األشتتتتتتتتتتتتتتتتخاص 

المعرضتتتتتتتتتتتتتتون 

 'N 'للمخاطر 

تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير 

 Eالمختتتتتاطر 

 ×F 

×L×N 

 جداول التقدير

' E' ' F' ' L' ' N' 

 -شئئئئئخص  15.0 الوفيات 0.1 نادر 0.0 مستحيل 120 1 2 4 15 1

 شخصين

1 

مسئئئئئئئئئتحيل  45 1 0 2.5 15 2

 ً  تقريبا

0.1  ً إصابة شئديدة  0.2 سنويا

 دائمة

8.0 3 – 7 

 أشخاص

2 

3 15 4 1 1 60    ً  15 -    1.0 شهريا

 ً  شخصا

4 

غيئئئئئئئئئئئئئئئئئئر  0.3 1 15 0.1 2 4

محتمل إلئى 

 حد بعيد

0.5  ً إصابة شئديدة  1.5 أسبوعيا

 مؤقتة

4.0 16 - 50 

 ً  شخصا

8 

5 15 4 0 1 0    ً  50<    2.5 يوميا

 ً  شخصا

12 

غيئئئئئئئئئئئئئئئئئئر  0 1 0 0.1 2 6

 محتمل

كسئئئر عظمئئئة  4.0 كل ساعة 1.0

رئيسئئئئئئئئئية أو 

 كبير مرض

 

2.0   

     5.0 باستمرار 2.0 ممكن 0 1 0 0.1 2 7

فئئئئئئئئئئئئئئرص  150 1 15 5 2 ** 8 5.0       
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الخطتتتر  #

من القسم 

 جيم

احتمتتتتتتتتتتتال 

 'التعرض 

E' 

تكتتتتتتتتتتتتترار 

 'التعرض 

F' 

الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

األقصتتتتتتتتتتتتتى 

 'للخستتارة 

L' 

األشتتتتتتتتتتتتتتتتخاص 

المعرضتتتتتتتتتتتتتتون 

 'N 'للمخاطر 

تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير 

 Eالمختتتتتاطر 

 ×F 

×L×N 

 جداول التقدير

' E' ' F' ' L' ' N' 

 متساوية

       ً أو  تمزقئئئئئئئات   8.0 غالبا

اعتالل بسئيط 

 للصحة

 

1.0   

       10.0 محتمل جداً       

 خئئئئئئئئئدو  أو   15.0 مؤكد      

 كدمات

 

0.5   
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 الجدول الزمني لإلجراءات المخاطر تقدير المخاطر الجدول الزمني لإلجراءات المخاطر تقدير المخاطر

اقبئئل المخئئاطر، لكئئن أبقهئئا  ةمقبول 0.9 – 0

 تحت المراقبة

مئئئئا  بأسئئئئرعأتخئئئئذ إجئئئئراء  ةمرتفع 100 – 50

 يمكن

انظئئر فئئي اتخئئاذ إجئئراءات  جداً  ةمنخفض 4.9 – 1.0

وأعئئئئئئد الجئئئئئئدول الزمنئئئئئئي 

 إلكمالها

 اتخذ إجراء فوراً  جداً  ةعالي 200 – 100

انظئئر فئئي اتخئئاذ إجئئراءات  ةمنخفض 9.9 - 5.0

وأعئئئئئئد الجئئئئئئدول الزمنئئئئئئي 

 إلكمالها

اتخئذ  – نشاطانظر إيقاف ال فائقة 300 – 200

 إجراء فوراً 

انظئئئئر فئئئئي اتخئئئئاذ إجئئئئراء  ةبالغ 49.9 - 10.0

 وعالج بأسرع ما يمكن

  نشاطأوقف ال ةغير مقبول + 300

 .خذ في الحسبان إجراءات السيطرة القائمة عند تقييم هذه القيم

 .وتأكد من توقيع األشخاص المالئمين على التقييم قسم ألف، والقسم جيمواآلن، أكمل صحيفة الملخص في ال
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 الملحق هاء

 ()إعالمي

 (2)المستوا منهج تحليل نتائج االنفجار 

 

أدناه هو مفهوم ومثال واحد فقط لكيف يمكن إجراء تحليل لنتائج االنفجارات. وهئو  1منهج تحليل نتيجة االنفجار في الجدول هـ. 

يجئب أن يفحئص  المتعلقئة بالسئكان المئدنيين المحليئين فقئط؛نموذج قائم على مخزن متفجرات وحيد، ويأخذ فئي االعتبئار النتئائج 

نموذج أكثر تفصيالً الفقدان المحتمل للقدرة التشغيلية. سوف يكون تحليل نتائج االنفجارات الخاصة بمستودع ذخيئرة كامئل أكثئر 

 .1تعقيداً بمراحل، لكن ينبغي أن تنطبق نفس المبادئ المستعملة في الجدول هـ.

. لئذا فئإن تحليئل نتئائج 1نتائج االنفجارات موضحة باستعمال عالقات مصطلح إدارة المخئاطر مئن الجئدول هئـ.إن مراحل تحليل 

االنفجارات هو بشكل رئيسي عملية لتقييم المخاطر، حيث يقدم التحليل التقني والعلمي والتقييم ليتيح اتخاذ القرارات القائمة علئى 

 .اتخاذ القرارات، رغم أنه قد يتضمن توصياتالمخاطر. ليس دور تحليل نتائج االنفجارات 

مسئافات  20.02 المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةال يجب طلب تحليل نتئائج انفجئارات إذا أمكئن تلبيئة متطلبئات 

 المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة.

 

مكتتتتتتتون عمليتتتتتتتة 

 تقييم المخاطر

 مصدر البيانات اراتإجراءات تحليل نتائج االنفج مسلسل

تحليتتتتل المختتتتاطر 

)تحديتتتتتد وتحليتتتتتل 

 الخطر(

 

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  • حدد فةة الخطر طبقاً لألمم المتحدة الخاصة بالذخيرة. 1

نظئئام  50.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

ورموز األمم المتحدة لتصئنيف خطئر 

 المتفجرات

لفةئئة حئئدد صئئافي كميئئة المتفجئئرات فئئي الئئذخيرة طبقئئاً  2

 الخطر في مخازن المتفجرات.
•  

  • .إذا أمكن تطبيق هذا 1.1اجمع إلى فةة الخطر 3

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  • حدد مستوى حماية مخازن المتفجرات. 4

 20.02 الدوليئئئئئئئة بشئئئئئئئأن الئئئئئئئذخيرة

مسئئئئافات المسئئئئافات اآلمنئئئئة للكميئئئئة 

والمسئئئافات الفاصئئئلة. )نئئئوع مخئئئازن 

 المتفجرات.(
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مكتتتتتتتون عمليتتتتتتتة 

 تقييم المخاطر

 مصدر البيانات اراتإجراءات تحليل نتائج االنفج مسلسل

 )بالمتر( إلى أقرب طريق عام.حدد المدى  5

 

 .جوجل إيرث •

الرسومات الهندسية أو الخرائط  •

 .الخاصة بالموقع

 .الليزر محدد المدى •

 .شريط قيال •

 .الخطوات •

 

حئئدد المئئدى )بئئالمتر( إلئئى أقئئرب بنايئئة مأهولئئة )منئئزل  6

 مدني(.

 

•  

 حدد المدى )بالمتر( إلى أقرب بناية ضعيفة )مستشفى(. 7

 

•  

 .الذخيرة وإمكانية اإلشعال التلقائي للدافعحدد حالة  8

 

 .تاريخي •

 .نتائج المراقبة •

 

تحليتتتتل المختتتتاطر 

 )تقييم المخاطر(

 

حئئئدد اآلثئئئار الطبيعيئئئة )التئئئي تعكئئئس الضئئئغط الفئئئوقي  9

 .واالندفاع( في كل مدى

 

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  •

، البنئئد 80.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

المبئئئئئادئ )باسئئئئئتعمال برمجيئئئئئة  2.6

التوجيهيئئئئئة التقنيئئئئئة الدوليئئئئئة بشئئئئئئأن 

 .(الذخيرة

 

 تقدير مدى عتبة التأثير على البشر )من بوون(. 10

 

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  •

، البنئئد 80.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

2.11. 
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مكتتتتتتتون عمليتتتتتتتة 

 تقييم المخاطر

 مصدر البيانات اراتإجراءات تحليل نتائج االنفج مسلسل

حدد عدد البشر المحتمل أن يكونوا في العئراء فئي مئدى  11

 .10مسلسل 

البشئئرية فئئي العئئراء جئئراء آثئئار )تًقئئدر اآلن اإلصئئابات 

 االنفجار(.

 

•  

مئئن أجئئل صئئافي المسئئافات اآلمنئئة للكميئئة المتفجئئرة فئئي  12

ياحئئدد المئئدى الئئذي تانتظئئر عنئئده المسئئتويات  2مسلسئئل 

 .مختلفة من الضرر للبنايات

 

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  •

، البنئئد 80.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

1.10 

 

في كل مئدى لمعئايير الضئرر المقئدّّْرة حدد عدد البنايات  13

 .12في مسلسل 

قائئئدر اآلن الضئئئرر الئئئذي أصئئئاب البنايئئئات جئئئراء  )يا ا

 االنفجار(

 

•  

مئئن أجئئل صئئافي المسئئافات اآلمنئئة للكميئئة المتفجئئرة فئئي  14

ياقئئئدر المئئئدى الئئئذي ياحتمئئئل أن تاسئئئبب فيئئئه  2مسلسئئئل 

 .الصدمة األرضية أضراراً 

 

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  •

، البنئئد 80.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

3.10  

 

 .حدد عدد البنايات في مجال الصدمة األرضية 15

تأكد من عدم إصابتها بأضئرار نتيجئة االنفجئار، لتفئادي 

 "االزدواجية في العد".

)ياقئئئئدّّْر اآلن الضئئئئرر الئئئئذي أصئئئئاب البنايئئئئات جئئئئراء 

 االنفجار(

 

•  

الثئئانوي لنتئئائج طبئئق قئئيم االحتمئئال الخاصئئة باالنفجئئار  16

 .13مسلسل 

)تئئم تقريئئر احتمئئال حئئدوث إصئئابات لكئئل بنايئئة جئئراء 

 ).االنفجار الثانوي

المبئئئئئئادئ التوجيهيئئئئئئة التقنيئئئئئئة  •

، البنئئد 80.01 الدوليئئة بشئئأن الئئذخيرة

 36، جدول رقم 3.11

 



]إي[ 2012:10.02 المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

(2012-10-01األولى )الطبعة   

 

 36 

مكتتتتتتتون عمليتتتتتتتة 

 تقييم المخاطر

 مصدر البيانات اراتإجراءات تحليل نتائج االنفج مسلسل

مسئئئتويات شئئئغل واحتمئئئاالت التعئئئرض الخاصئئئة تقئئئدير  17

 .بين. ثم قدّّْر أعداد المصا16بالمنازل في مسلسل 

رت اآلن اإلصئئابات البشئئرية فئئي العئئراء جئئراء آثئئار  )قائئدِّ

 االنفجار(.

 

•  

قدر القيمة المالية للمخزون، وتكلفة إعادة بناء / إصالح  18

البنيئئئة التحتيئئئة للمخئئئزن، وإصئئئالح / إعئئئادة بنئئئاء البنيئئئة 

 التحتية للبنايات المدينة المتضررة.

 

•  

القيمئئة النقديئئة فئئي نمئئوذج  18اسئئتعمل بيانئئات المسلسئئل  19

المتوقعئئئئة لتقئئئئدير التبعئئئئات الماليئئئئة المحتملئئئئة لحئئئئدث 

 .انفجاري

 

 1.15بند ال •

 

تقيتتتيم المختتتاطر و 

متتتتنخفض “مبتتتتدأ 

بالقتتتتتتدر العملتتتتتتي 

 ”المعقول

 

 17ومسلسئئل  11قئئارن اإلصئئابات المتوقعئئة فئئي مسلسئئل 20

بالمستويات األخرى للحوادث الصناعية. هل اإلصابات 

 المتوقعة يمكن تقبلها؟

 

•  

مقبولئة للحكومئة؟ إذا  19هل التبعات المالية في مسلسل  21

لئئئئم تكئئئئن كئئئئذلك، فهئئئئل وزارة الئئئئدفاع مسئئئئتعدة لقبئئئئول 

مستويات أقل للمخزون. إذا كانت اإلجابة عئن السئؤالين 

بئئئنعم، فالمخئئئاطر يمكئئئن تقبلهئئئا. إذا كانئئئت اإلجابئئئة عئئئن 

، فالمخئئاطر غيئئر يمكئئن "كئئالـ "السئئؤالين أو أحئئدهما بئئ

 تقبلها.

 

•  
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  اوالملحق و

 ()إعالمي

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةإدارة المخاطر وبرمجية  

 

 .يتبع بعد تطوير البرمجية
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 ينملحق زال

 ()إعالمي 

 (2)المستوا تقدير القيمة النقدية المنتظرة  

 

موضح أدناه مثال الستعمال أرقام داللية للقيمة النقدية المتوقعئة لمسئتودع ذخيئرة حقيقئي، حيئث وقئع انفجئار نتيجئة حريئق ؛ هئذا 

، أدى إلئى 2000. هذا الحدث، والذي وقع في أبريل/نيسان 6و 5يغطي سيناريو حريق كبير / انفجار شامل المبين في الجدولين 

  .مليون دوالر أمريكي 90مخزون ذخيرة قيمته  مصابين وخسارة 10حالتي وفاة، و

 .يفترض أن البيانات المدخلة لتحليل القيمة النقدية المتوقعة كالتالي، والتي سوف توفر التكلفة الداللية

(. هئئذه بسئئبب  1.2.8)البنئئد  2-10×  2.78)حئئدث فئئي العئئام( فئئي مسئئتودع الئئذخيرة Pe كئئان احتمئئال وقئئوع حئئدث انفجئئاري (أ

 اإلدارة غير المالئمة للمخزون االحتياطي للذخيرة؛

 48; 0.455احتمال وقوع ذلك الحدث االنفجاري بسبب حريق إل  (ب

)حدث في العئام( فئي مسئتودع الئذخيرة، لئو أن عمليئات فعالئة إلدارة المخئزون االحتيئاطي Pe احتمال وقوع حدث انفجاري (ج

 ؛4-10  ×2.78، بمعنى آخر: 2الفتراضي بمعامل قدره وجدت، يفترض أن يقل حجمه ا

، حيئث لئيس هنئاك دليئل متئوفر لايحئاء أن أسئباب مثئل تلئك 0.455يظل احتمال كون ذلك الحدث المتفجر سببه حريق هئو  (د

 األحداث سوف تغير من هذا االحتمال؛

دوالر  50,000مريكي. ينخفض هذا إلى دوالر أ 200,000لخفض احتمال وقوع الحدث بـ  1قادرت التكلفة المالية في عام  (ه

 وما بعده. )من الواضح أن هذا الرقم يحتاج إلى تقديره لكل حالة(؛ 2في العام  أمريكي

 ؛دوالر أمريكي 5,000كانت التكلفة المالية السنوية لتشغيل المستودع دون اتخاذ إجراءات لخفض احتمال وقوع حدث  (و

إذا لئئم تتخئئذ  دوالر أمريكئئي مليئئون 90سئئوف تتطلئئب االسئئتعواض، تسئئاوي  الخسئئارة المعلنئئة للمخئئزون الئئذخيرة، والتئئي (ز

 إجراءات عالجية؛

لئو أن إجئراءات  دوالر أمريكي مليون 1الخسارة المتوقعة لمخزن الذخيرة، والتي كانت سوف تتطلب استعواضها، تساوي  (ح

 ودع(؛عالجية اتخذت قبل الحدث. )حيث حمت اإلجراءات العالجية مخزونات أخرى في المست

. )هذا قليل، لكئن هئذا يرجئع لكئون االنفجئار دوالر أمريكي 10,000لكل قتيل حدث يفترض أنه  1تكلفة التعويض في العام  (ط

 بلد أقل تطوراً(؛ حدث في

 ؛دوالر أمريكي 5,000لكل مصاب حدث يفترض أنها  1تكلفة التعويض في عام  (ي

لعالجئئي فعئئال، حتئئى إذا كئئان مئئن المفئئروض وقئئوع حئئدث حيئئث يفتئئرض أن اإلجئئراء ا 2ليسئئت هنئئاك تكلفئئة تعئئويض للعئئام  (ك

 .انفجاري

في هذا المثال، حيث إن اإلجراء العالجي يتطلب تحسين التكلفة المالية للبنية التحتية لمستودع الذخيرة والتدريب التقنئي للعئاملين 

 .2و ز  1. وهذا مبين في الجدولين ز2وعام  1مرة واحدة، هناك حسابان مطلوبان: عام 

 

 

                                                 
نة في شركة إكسبلوسفز كيبابيليتيز 48 . يتضمن هذا الحرائق التي بدأت 2009 01. أبريل/نيسان اءارية في مناطق تخزين الذخيرة. الملحق بنفج(، تهديد األحداث االExplosives Capabilities Limitedليمتد ) من البيانات المتضّمّْ

 .بسبب عدم ثبات الدافع، إضافة إلى النيران الخارجية والداخلية
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القيمتتة النقديتتة المتوقعتتة  التكلفة المالية )دوالر أمريكي( اإلجراءات العالجية

 )دوالر أمريكي(
ستتتتتتتتتيناريو الحتتتتتتتتتدث ال 

 يتحقق

 سيناريو الحدث يتحقق

 اتخذت 

ئئن مسئئتودع التخئئزين وتئئم تشئئغيله بمئئا  ّسِ )حا

المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة يتفئئق وتوصئئيات 

 (الدولية بشأن الذخيرة

دوالر  100,000ن إلئى والمخز)تقليل فاقد 

 أمريكي(

دوالر 200,000 

 أمريكي

دوالر 300,000 

 أمريكي

دوالر 201,265 

 أمريكي

 لم تتخذ

مليئون دوالر  90خسارة للمخزون مقدارها 

ألئئف دوالر أمريكئئي تكلفئئة  100أمريكئئي، و

 (تعويض

دوالر  90,080,000  دوالر أمريكي5,000 

 أمريكي

دوالراً  1,144,359

 ً  أمريكيا

دوالراً  943,094 تفاضل القيمة النقدية المتوقعة

 ً  أمريكيا

: قئئيم القيمئئة النقديئئة المتوقعئئة الدالليئئة )دوالر أمريكئئي( مسئئتندة علئئى الحئئدث االنفجئئاري الئئذي وقئئع فئئي أبريل/نيسئئان 1جئئدول ز 

 (1)عام  2002

 

ً  943,094من هذا سيناريو هذا الحدث، سوف يكون هناك فائدة  1لذا، بالنسبة للعام  في القيمة النقدية المتوقعة لو  دوالراً أمريكيا

أنفقت على اإلجراءات العالجية لخفض احتمئال وقئوع حئدث انفجئاري بسئبب حريئق فئي مسئتودع دوالر أمريكي  200,000 أن

ً  1,144,359الذخيرة. وحيث إن القيمة النقدية المتوقعة لعدم اتخاذ أي إجراءات هئي  السئتثمار المئالي فئي ، فئإن ادوالراً أمريكيئا

يمكئن تبريرهئا  1أثناء العام  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةالتدريب والبنية التحتية الالزمة لالمتثال إلى تعليمات 

 بناء على المنفعة المالية للقيمة النقدية المتوقعة فقط. 49دوالراً أمريكيا 1,155,175 حتى مستوى نقد قدره

، فئإن تكئاليف تشئغيل مسئتودع الئذخيرة تقئل 1جراءات العالجية الخاصة بالبنية التحتية والتدريب اتخذت فئي العئام بفرض أن اإل

عئام(. فئي الجئدول  20وما بعده، حتى تكون هناك حاجة ألعمال صيانة أو أعمال تجديد رئيسية )عادة بعد  2بشكل ملحو  للعام 

، لكن مستويات فقدان المخزون تظئل دون تغييئر فئي حئال وقئوع 1في الجدول  عنه 2يقل احتمال وقوع حدث بمعامل قدره  2ز.

 حدث.

 

القيمتتة النقديتتة المتوقعتتة  التكلفة المالية )دوالر أمريكي( اإلجراءات العالجية

 )دوالر أمريكي(
ستتتتتتتتتيناريو الحتتتتتتتتتدث ال 

 يتحقق

 سيناريو الحدث يتحقق

                                                 
ءات العالجية تتخذ( حتى تتوازن القيمة النقدية المتوقعة ي برمجية المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر. وتاعدّل البيانات المدخلة للتكلفة المالية )سيناريو الحدث ال يتحقق / اإلجرايتحقق هذا الرقم باستعمال الجدول المتضمن ف 49

 التخاذ إجراءات وتلك الخاصة بعدم اتخاذ إجراءات.
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 اتخذت 

ئئن مسئئتودع التخئئزين وتئئم تشئئغيله بمئئا  ّسِ )حا

المبئئادئ التوجيهيئئة التقنيئئة يتفئئق وتوصئئيات 

 (الدولية بشأن الذخيرة

دوالر  100,000 ن إلئىو)تقليل فاقد المخز

 أمريكي(

 دوالر أمريكي50,000

 

دوالر  1,000,000

 أمريكي

 

50,120  ً  دوالراً أمريكيا

 

 (2و 1لم تتخذ )في العامين 

مليئون دوالر  90مقدارها خسارة للمخزون 

ألئئف دوالر أمريكئئي تكلفئئة  100أمريكئئي، و

 (تعويض

 

 دوالر أمريكي 5,000

 

دوالر  90,080,000

 أمريكي

 

دوالراً  1,144,359

 ً  50أمريكيا

 

 القيمة النقدية المتوقعة اختالف

 

دوالراً  1,094,239

 ً  أمريكيا

 

 

: قئئيم القيمئئة النقديئئة المتوقعئئة الدالليئئة )دوالر أمريكئئي( فئئي العئئام مسئئتندة علئئى الحئئدث النفجيئئري الئئذي وقئئع فئئي 2جئئدول ز 

 (20 – 2)األعوام  2002أبريل/نيسان 

 

ة دوالراً أمريكيئاً فئي القيمئة النقديئ 1,094,239مئن سئيناريو هئذا الحئدث، سئوف تكئون هنئاك فائئدة  20 -2لألعئوام لذا، بالنسبة 

دوالر أمريكئئي أنفقئئت علئئى إجئئراءات عالجيئئة مسئئتمرة لخفئئض احتمئئال وقئئوع حئئدث انفجئئاري بسئئبب  50،000المتوقعئئة لئئو أن 

 1،144،359هئي  2و  1حريق فئي مسئتودع الئذخيرة. وحيئث إن القيمئة النقديئة المتوقعئة لعئدم اتخئاذ أي إجئراءات فئي العئامين 

المبئئادئ ار المئئالي فئئي التئئدريب والبنيئئة التحتيئئة الالزمئئة لالمتثئئال إلئئى تعليمئئات دوالراً أمريكيئئأ، فمئئن الناحيئئة النظريئئة، االسئئتثم

دوالراً أمريكيئاً  1،144،378يمكن تبريره حتئى مسئتوى نقئدي قئدره  20-2أثناء األعوام  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 بناء على المنفعة المالية للقيمة النقدية المتوقعة فقط.

. وتاعئدّل البيانئات المبئادئ التوجيهيئة التقنيئة الدوليئة بشئأن الئذخيرةا الرقم باستعمال الجدول المتضئمن فئي برمجيئة يتحقق هذ 49

المدخلئئة للتكلفئئة الماليئئة )سئئيناريو الحئئدث ال يتحقئئق / اإلجئئراءات العالجيئئة تتخئئذ( حتئئى تتئئوازن القيمئئة النقديئئة المتوقعئئة التخئئاذ 

 جراءات.بعدم اتخاذ إ إجراءات وتلك الخاصة

 .2و 1، حيث إنه لم تاتخذ إجراءات عالجية في العامين 2-10×  1.11يظل احتمال هذه القيمة النقدية المتوقعة عند  50
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 .2و 1، حيث إنه لم تاتخذ إجراءات عالجية في العامين 2-10×  1.11ية المتوقعة عند يظل احتمال هذه القيمة النقد 50

 



]إي[ 2012:10.02 المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

(2012-10-01األولى )الطبعة   
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المبئئادئ يبئين هئئذا المثئئال فائئئدة نظئئام القيمئئة النقديئئة المتوقعئئة عنئئد المقارنئئة بئئين المتطلبئئات الماليئئة الضئئرورية لاللتئئزام بتعليمئئات 

مقابل التكلفة المالية الحقيقية لحئدث انفجئاري فئي مسئتودع للئذخيرة. ويجئب إجئراء تحليئل  التقنية الدولية بشأن الذخيرةالتوجيهية 

القيمة النقدية المتوقعئة لكئل نئوع عئام مئن أنئواع السئيناريوهات التئي مئن المحتمئل أن تئؤدي إلئى وقئوع حئدث انفجئاري، مقارنئة 

الضئئرورية لخفئئض احتمئئال ونتئئائج مثئئل هئئذا الحئئدث إلئئى مسئئتويات المخئئاطر التئئي يمكئئن بالتكلفئئة الماليئئة لاجئئراءات العالجيئئة 

 تقبلها)فيما يتصل والتكاليف المالية وانخفض القدرة الدفاعية والتكاليف البشرية والسياسية(.

 


