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 الغرض واألساس المنطقي -ألف   
الممارسفففففففففات واإلجرا ات الواجب اتماعها عندما   ههذ  (SOP)  ةالتشفففففففففديل المو د  اتصففففففففف  إجرا ت  - 1

  (DDR)يطلب من أفراد بعثة األمم المتحدة المشففففففاركين في عمليات نزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما  
زود الممارسففففففين في معال نزع السففففففالح والتسففففففري   ت  ي. وهيرةاالضففففففطالع بمهام تتعلق بادارة األسففففففلحة والذ 

من استالمها بد ا   –إلرشاد  طوة بخطوة لإلدارة المأمونة واآلمنة لألسلحة والذ يرة  و عادة اإلدما  بالتوجيه وا
: وهي اسفففففتنادا إلى المعايير والممادو التوجيهية الدولية ذات الصفففففلة -التخلص منها في نهاية المطاف   تى 

األسففففلحة  الرقابة على برنامج  تنفيذ  موجز و دات  ، و (IATG)  لذ يرةبشففففأن االممادو التوجيهية التقنية الدولية 
 .(IDDRS) ، والمعايير المتكاملة لنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما (MOSAIC) الصديرة

كأسففال لوضففر إجرا ات تشففديل مو دة  ا ففة بكل هذه    ةالتشففديل المو د  اتم إجرا اسففتخديعب او  - 2
في عمليات نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما .   (WAM)بعثة على  دة بشفففففأن إدارة األسفففففلحة والذ يرة  

وينمدي أن تشفمل إجرا ات التشفديل المو دة الخا فة بكل بعثة بشفأن إدارة األسفلحة والذ يرة في عمليات نزع 
دما  جمير األنشفففطة المتصفففلة بنزع السفففالح و دارة األسفففلحة والذ يرة التي ينفذها  السفففالح والتسفففري  و عادة اإل

 عنصر نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  في منطقة المعثة.

والحد منهما؛  ينالمسففففلحوالعريمة اع نز نشففففو  البالغ األهمية لمنر  وتحديد األسففففلحة على نحو فعال  - 3
انعدام تؤجج ويمكن لألسفلحة والذ ارر سفي ة التنميم ورير المشفروعة أن   .اإلنعاش االقتصفادي والتنميةولدعم 

 األمن، في  ين أن سو  إدارة الذ ارر والمتفعرات يسبب شوارل  طيرة تتعلق بالسالمة. 

 وتشمل عمليات نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  عنصرين لتحديد األسلحة: 

فر فيها السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما  في السفففياقات التي تتو نزع النزع السفففالح كعز  من برنامج   )أ( 
 الشروط المسمقة لهذه البرامج.

 كأداة ذات  لة بنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما .لألسلحة والذ يرة االنتقالية  اإلدارة ) ( 

السففففالح والتسففففري  و عادة على أنه الخطوة األولى في برنامج نزع عادة ما ُينمر إليه   نزع الســـالحو - 4
اإلدما  وينطوي على التسفليم الطوعي لألسفلحة والذ ارر والمتفعرات. وهو يشفير إلى جمر األسفلحة الصفديرة  

  يحوهها السفكان المدنيون  كثيرا ماالتي  والذ ارر والمتفعرات واألسفلحة الخييفة والثقيلة التي يحوهها المقاتلون، و 
على   لص منها. ويشفففففففمل نزع السفففففففالح أيضفففففففا وضفففففففر برامج إلدارة األسفففففففلحة، وتوثيقها ومراقبتها والتخأيضفففففففا

 .مسؤول نحو

سففففلسففففلة من التدابير المؤقتة لتحديد األسففففلحة يمكن أن تشففففمل   اإلدارة االنتقالي  لألســلح  واللييرةو - 5
ما  و لى ينفذها ممارسففففو نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  قبل برامج نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلد

فر الشروط المسمقة لبرنامج  اال تتو اإلدارة االنتقالية لألسلحة والذ يرة عندما جانبها وبعدها. ويمكن أيضا تنفيذ  
في عملية نزع السفففففالح  اإلدارة االنتقالية لألسفففففلحة والذ يرة  نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما . وعنصفففففر ل

ول إلى الحفد من قفدرة األفراد والعمفاعفات على االنخراط في  في المقفام األيهفدف  والتسففففففففففففففري  و عفادة اإلدمفا   
هففدف إلى الحففد من الحوادن و نقففاذ األرواح من  الل معففالعففة المخففا ر  ي . كمففا  ينالمسففففففففففففففلحوالنزاع  العن   

اإلدارة االنتقالية لألسفففلحة والذ يرة  المماشفففرة المتعلقة بحياهة األسفففلحة والذ ارر والمتفعرات. ويمكن أيضفففا رب  
 .(CVR) ت أ رى ذات  لة بنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما ، مثل الحد من العن  المعتمعيبأدوا
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المعايير المتكاملة لنزع السفففففففففففففالح والتسفففففففففففففري  و عادة اإلدما  إدارة األسفففففففففففففلحة والذ يرة في ف وتعر   - 6
4.11 ((IDDRS   ها، عمر دورة   اإلشفففففففففففراف على األسفففففففففففلحة والذ ارر والمسفففففففففففا لة عنها و دارتها  وال”بأنها

في ذلك إنشففففففا  أ ر وعمليات وممارسففففففات القتنا  العتاد وتكديسففففففه ونقله وتعىمه والتخلص منه على نحو   بما
. ويعفب أن يتم ذلفك وفقفا للتشففففففففففففففريعفات الو نيفة والصففففففففففففففكو  الفدوليفة واإلقليميفة ودون اإلقليميفة  “نآممفأمون و 

 الصلة بتحديد األسلحة. ذات

   
 طاقالن -باء   

على أنشففففففطة نزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما  لعمير هذه  ةالتشففففففديل المو د  اتنطبق إجرا ت  - 7
التشفففففففففففديل   اتعمل إجرا ت منها. و عملية وفقا لوالية كل   افيذهعمليات األمم المتحدة لحفظ السفففففففففففالم، ويعب تن 

أيضففففا على توجيه مونفي نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  أو المونفين الذين يضففففطلعون  هذه   ةالمو د
جمر األسففففففلحة والذ ارر   ةالتشففففففديل المو د  اتإجرا دطي ت و بمهام مماثلة في المعثات السففففففياسففففففية الخا ففففففة.  

ولتهفا ونقلهفا وتخزينهفا والتخلص منهفا في عمليفات متكفاملفة لنزع السففففففففففففففالح والتسففففففففففففففري  و عفادة والمتفعرات ومنفا
إدارة األسففلحة  ”ما لم ينص على  الف ذلك، فان اسففتخدام مصففطل  و اإلدما  كعز  من بعثة لألمم المتحدة. 

باألسفففلحة. ويعب أن يكون ر والمتفعرات واألسفففلحة والمعدات ذات الصفففلة  ار يشفففمل إدارة جمير الذ ة“  ر ي والذ 
لها كعز  من برامج نزع السففالح والتسففري     ينجمير األفراد المشففاركين مماشففرة في عمليات نزع السففالح وداعم

على درايفففة    (IDDRS 4.11)اإلدارة االنتقفففاليفففة لألسففففففففففففففلحفففة والفففذ يرة  و   (IDDRS 4.10)و عفففادة اإلدمفففا   
ديل المو دة ذات الصففففففلة الخا ففففففة بالمعثة األوسففففففر وبعمير إجرا ات التشفففففف  ة هذهالتشففففففديل المو د  اتباجرا 

لعمير الشفففففركا  من  ار  المعثة الذين قد   ة هذهالتشفففففديل المو د  اتنطاقا. وينمدي لمقر المعثة أن يتي  إجرا 
يشفففففاركون في األنشفففففطة المتصفففففلة بنزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما ، مثل السفففففلطات الحكومية في البلد 

 ير الحكومية ذات الصلة.المضيف والمنممات ر

ضففففر على و كنموذ  للمسففففاعدة  ة هذهالتشففففديل المو د  اتيمكن للحكومات الو نية اسففففتخدام إجرا و  - 8
، و ن كان هذا  يث ال توجد مثل هذه اإلجرا ات  الياإلدارة األسفلحة والذ يرة إجرا ات تشفديل مو دة و نية  

. ويمكن لمونفي األمم المتحدة الذين يدعمون  هليس الدرض األسففففففففاسففففففففي من إجرا ات التشففففففففديل المو دة هذ
 . ة هذهالتشديل المو د اتالسلطات الو نية في البي ات رير التابعة للمعثات أن يستخدموا أيضا إجرا 

في العمليات المتكاملة لنزع السفففالح  ااسفففتخدامهمن أجل   ة هذهالتشفففديل المو د  اتإجرا أُعدت  وقد  - 9
تي تتأل  من معموعات مختلفة من برامج نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما   والتسفففففري  و عادة اإلدما  ال

واألدوات المتصففففففلة بنزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما ، وكذلك في دعم إعادة اإلدما  في  يا  برنامج  
إلدما ، على لنزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما . وتشففمل األدوات المتعلقة بنزع السففالح والتسففري  و عادة ا

اإلدارة  سفففبيل المثال ال الحصفففر: ما قبل نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما ، والحد من العن  المعتمعي، و 
، ودعم نزع السففففففففففالح والتسففففففففففري  و عادة اإلدما  للوسففففففففففا ة أو الترتيمات األمنية لألسففففففففففلحة والذ يرة  االنتقالية

ة لألسففففففففففلحة والذ ارر اآلمن فا ففففففففففيل عن اإلدارة المأمونة و ت  ة هذهالتشففففففففففديل المو د  اتقدم إجرا ت االنتقالية. و 
 ة نتيعة ألي من هذه األنشطة.المستلم
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تناول إجرا ات التشففففديل المو دة هذه المسففففارل المتعلقة باألسففففلحة والذ ارر التي تملكها البلدان ت ال و  - 10
المعفدات المملوكفة لألمم المتحفدة، المسفففففففففففففففاهمفة بقوات وبفأفراد شففففففففففففففر فة، أو المعفدات المملوكفة للو فدات، أو  

هذه  فاألسفففففففففلحة والذ ارر التي تصفففففففففادرها و/أو تسفففففففففتردها قوة األمم المتحدة أو أي كيان آ ر تابر للمعثة.   أو
(، ودليل األمم المتحدة إلدارة  03-2019دارة األسفففففلحة والذ ارر )إلسفففففياسفففففة األمم المتحدة تدطيها  المعاالت  
لتشففففففففففديل المو دة بشففففففففففأن فقدان األسففففففففففلحة والذ ارر في عمليات السففففففففففالم (، و جرا ات ا27-2019الذ يرة )

المعدات المملوكة للو دات التابعة (، ودليل السفففففففففففياسفففففففففففات واإلجرا ات المتعلقة بسفففففففففففداد تكاليف 2019-04)
 (.A/75/121في بعثات  فظ السالم )بقوات وأفراد شر ة لبلدان المساهمة ل

   
  السياس -جيم   

متثل إجرا ات التشففففففففففديل المو دة للقوانين الو نية وااللتزامات الدولية للبلد الذي تنفذ  يه ت ينمدي أن   - 11
األنشفففففففطة. وهنا  العديد من الصفففففففكو  الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية التي تحكم سفففففففالمة وأمن األسفففففففلحة  

تق الحكومات الو نية مسففؤولية وضففر تشففريعات ولوار  و نية تتوافق مر والذ ارر والمتفعرات. وتقر على عا
 االلتزامات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية. 

متثل إجرا ات التشفففففففديل المو دة للمعايير والممادو التوجيهية الدولية. وقد وضفففففففع   ت ينمدي أن كما  - 12
. وتوفر الممادو التوجيهية التقنية يرةدارة األسففلحة والذ معموعتان من الممادو التوجيهية الدولية  يما يتعلق با

موجز و دات تنفيذ برنامج وفر ي ة للذ يرة. و اآلمن لذ يرة إرشفادات  يما يتعلق باإلدارة المأمونة و بشفأن االدولية 
األسففلحة الصففديرة واألسففلحة  الرقابة على األسففلحة الصففديرة إرشففادات عملية بشففأن جمير جوانب  الرقابة على 

 ي.  العمليات والدعم  ،وتصميم البرامج ،، بما في ذلك التشريعات(SALW) لخييفةا

توفرها المعايير المتكاملة والسفياسفة المتعلقة بعمليات نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما  المتكاملة  - 13
، المشفففففففار إليها أيضفففففففا في إجرا ات التشفففففففديل المو دة هذه. وتشفففففففمل لنزع السفففففففالح والتسفففففففرير و عادة اإلدما 

اإلدارة االنتقالية )”  IDDRS 4.11 )”نزع السففففففففففففالح“( و IDDRS 4.10ذات األهمية الخا ففففففففففففة  الو دات  
  اإلدارة االنتقالية لألسفففلحة والذ يرة(. وعالوة على ذلك، توفر سفففياسفففة األمم المتحدة بشفففأن يرة“لألسفففلحة والذ 

هيميا وتشففديليا لضففمان فعالية وكفا ة واتسففاة أسففلحة األمم المتحدة والمعدات ذات الصففلة باألسففلحة  إ ارا مفا
ألسففلحة  االنتقالية لدارة  اإلبشففأن   ات. ويرد مزيد من التوجيهوالُمسففاَ َلةو دارة الذ يرة، لضففمان السففالمة واألمن 

اإلدارة الفعالة لألسلحة والذ يرة في  ”دليل   ممارسي نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  فيمن أجل  والذ يرة  
 .“سياة متدير لنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما 

   
 االجراءات -دال   

في عمليات نزع   إدارة األسفففلحة والذ يرةينمدي لعمير بعثات األمم المتحدة المشفففاركة في أنشفففطة  -  14
السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  أن تضففففر إجرا ات تشففففديل مو دة بشففففأن عمليات نزع السففففالح وأنشففففطة 

توفر و . ة هذهالتشفففففديل المو د  ات نة في إجرا اسفففففتنادا إلى العملية المبي    لألسفففففلحة والذ يرةاالنتقالية    اإلدارة
 يرة التي تقوم بها بعثات األمم المتحدة كعز  من اإلجرا ات التالية نموذجا ألنشففففففففففطة إدارة األسففففففففففلحة والذ

أن  عمليات نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما . وهي ال تسففتطير التصففدي لكل اال تماالت، ومن المهم  
. ويكتسففففففففي هذا األمر التفسففففففففيرلتوفير التوجيه و  لهم مونفين مؤهلين تقنيا ومأذون تتضففففففففمن جمير المعثات  

دارة الذ ارر والمتفعرات، التي تشففففففففففكل  طرا كبيرا على األفراد رير المؤهلين  يتعلق با  يماأهمية  ا ففففففففففة  
ورير المدربين. ويعب تطبيق اإلجرا ات الواردة في إجرا ات التشديل المو دة هذه ما لم تأذن قيادة المعثة 

https://undocs.org/ar/A/75/121
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ي قد يقدمها و/أو إعفا ات محددة، بعد النمر في جمير المشففورة التقنية المناسففمة، الت  تماينات  طيا بوجود 
في بعثات األمم   معلس اسفتشفاري لألسفلحة والذ اررإنشفا   ويعب المعلس االسفتشفاري لألسفلحة والذ ارر.  

إلى الىيادة العليا للمعثة، على النحو المنصففوع عليه    بشففأن إدارة األسففلحة والذ يرةقدم المشففورة  ي المتحدة ل
 . بشأن إدارة األسلحة والذ يرة ألمم المتحدةافي سياسة 

لوضفففر إجرا ات تشفففديل مو دة  ا فففة نموذ   إجرا ات التشفففديل المو دة هذه كيتعين اسفففتخدام  و  -  15
بكل بعثة على  دة بشففففففففأن إدارة األسففففففففلحة والذ يرة في عمليات نزع السففففففففالح والتسففففففففري  و عادة اإلدما . 

أ رى تعتمدها    وينمدي أن تشير إجرا ات التشديل المو دة الخا ة بالمعثة إلى أي إجرا ات تشديل مو دة
يتولى قسففم ويتعين أن  وأن تكون متسففقة معها. بشففأن إدارة األسففلحة والذ يرة  السففلطات الو نية   أوالمعثة و/

نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  قيادة عملية وضففففر إجرا ات التشففففديل المو دة بشففففأن إدارة األسففففلحة 
ا  بدعم من معموعة  ففديرة من الخبرا  التقنيين،  والذ يرة في عمليات نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدم

هم مسففففففتشففففففار إدارة األسففففففلحة والذ يرة فضففففففال عن ممثلين عن داررة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة  بين من 
 سففب التوافر والخبرة دا ل المعثة. وينمدي أن تحدد  (MILOBS) والمراقبين العسففكريين   ،والقوة  ،باأللدام

معثة المسفففؤوليات الدقيقة لمختل  عنا فففر  الالخا فففة ب إلدارة األسفففلحة والذ يرة  دة  إجرا ات التشفففديل المو 
نزع السففففالح  مسففففؤولي    ، )مثاًل،عن كل إجرا إدارة األسففففلحة والذ يرة  األمم المتحدة المشففففاركة في أنشففففطة 

. بين العسففففففكريين(والمراق والتسففففففري  و عادة اإلدما ، والقوة، وداررة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللدام،  
األفراد المكلفين  أن تتوافر في  وتقر على عفففاتق كيفففان المعثفففة المكل  بمهمفففة محفففددة مسففففففففففففففؤوليفففة كففففالفففة  

على إذن،    همبمسفففففؤوليات تقنية، بما في ذلك سفففففالمة وأمن األسفففففلحة والذ ارر، الكفا ات الالهمة و صفففففول
 عند االقتضا ، من الىيادة العليا للمعثة.

وفقا لمبدأي  لألسففلحة والذ يرة  االنتقالية  اإلدارة  ويتعين االضففطالع بعمليات نزع السففالح وأنشففطة  -  16
يعوه من   الو   .ا ترام  قوة اإلنسففففان و مسففففاواة بين العنسففففين؛  والعدم التمييز والمعاملة العادلة والمنصفففففة؛  

ملة  ا فة ألي جماعة، وال يعوه التمييز ضفد أي فرد على أسفال نوع العنس أو السفن  وضفر أو معا أي
العرة أو األ ففففل اإلثني أو اللون أو الدين أو العنسففففية أو الرأي السففففياسففففي أو رير السففففياسففففي أو رير  أو

عب المرأة والسففالم واألمن، ي الخطة المتعلقة ب شففيا مر  االشففخصففية. وتماالنتما ات ذلك من الخصففارص أو  
االعتمارات العنسفففففانية والعمرية، لألسفففففلحة والذ يرة  دارة االنتقالية  اإلأن تدمج جمير ممادرات نزع السفففففالح و 

بمفا في ذلفك اآلثفار المختلففة على النسفففففففففففففففا  والرجفال والفتيفان والفتيفات وتصففففففففففففففوراتهم لألسففففففففففففففلحفة والفذ فارر  
جنسففففففففانيا، وجمر بيانات مصففففففففنفة   عنسففففففففانية، وتحليال في الشففففففففؤون الوالمتفعرات. ويتطلب هذا النهج  برة 

يكفل الممارسفففففون في معال نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما  يعب أن   سفففففب نوع العنس والعمر. و 
.  لألسففلحة والذ يرة االنتقالية  اإلدارة  مشففاركة الرجال والنسففا  على السففوا  في عمليات نزع السففالح وأنشففطة 

، ينمدي للممارسففففففففففين أن يتمعوا نهعا يراعي الفوارة بين ولتعنب إدامة أوجه عدم المسففففففففففاواة بين العنسففففففففففين 
من التصفففففميم إلى  بد ا  العنسفففففين في كل مر لة من مرا ل عملية نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما ، 

 التنفيذ إلى ر د جمير األنشطة. 

البية  ر كون فيها  ت وكثيرا ما تعري عمليات نزع السففففففففالح والتسففففففففري  و عادة اإلدما  في سففففففففياقات   -  17
الشففففما  والسففففالم واألمن، ينمدي إشففففرا  الشففففما  في الخطة المتعلقة ب شففففيا مر االمقاتلين من الشففففما . وتم

في ، و نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما إدارة األسففلحة والذ يرة في معال جمير مرا ل تخطي  أنشففطة  
ت الشفففففما  عند تصفففففميم وتنفيذ . وينمدي أيضفففففا إيال  اهتمام  اع ال تياجاتنفيذ تلك األنشفففففطة ور فففففدها
 . لألسلحة والذ يرة االنتقالية اإلدارة عمليات نزع السالح وأنشطة 
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التي يتعين النمر فيها. بيد  يرةنطاة  يارات التخلص من األسففففففففففلحة والذ بين المعثات  وقد يختل    - 18
أثنا  عملية نزع السففففففالح  المسففففففتلمة  أنه يعتبر عموما من الممارسففففففات العيدة تدمير جمير األسففففففلحة والذ ارر 

في  مخزونة والتسفففري  و عادة اإلدما . وينطبق ذلك بصففففة  ا فففة على الذ يرة والمتفعرات، التي ربما تكون  
درجة  رارة أو ر وبة قصففففوى( مر ا تمال أن يكون لها أثر سففففلبي على السففففالمة. وقبل    ،سففففي ة )مثالأ وال  

كان  قد استخدم  في نشاط إجرامي و/أو أنها تخضر لنمام تدمير األسلحة والذ ارر، ينمدي النمر  يما إذا 
 لألمم المتحدة، وفي هذه الحالة ينمدي اال تفاظ بها إلى  ين االنتها  من أي تحقيق.تابر جزا ات 

 
 األسلح  والليائر والمتفجرات زي إطار نزع السالح الثابت أو المتنقل  الماست 1 -دال   

من، ينمدي للممارسففين في معال نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  ألسففما  تتعلق بالسففالمة واأل - 19
أذن لهم بذلك الىيادة العليا لمعثة ت تلقوا التدريب المناسففففففففب و كانوا قد أال يتعاملوا مر األسففففففففلحة والذ يرة إال إذا 

المتحدة بنزع  أفراد قوة األممالمراقبون العسفففففففففكريون أو األمم المتحدة. وينمدي، كلما أمكن ذلك، أن يضفففففففففطلر 
سففالح المقاتلين السففابقين واسففتالم األسففلحة والذ ارر، بتوجيه من أفراد نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما . 

يطلب من مسفتشفاري إدارة األسفلحة والذ يرة ومونفي داررة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللدام ويعوه أن 
م اتفاة وق  إ الة النار و/أو اتفاة السففففففالم ووثيقة السففففففياسففففففة  اإلشففففففراف على اسففففففتالم الذ يرة. ورهنا بأ كا

يكون قادة العماعات المسفلحة أيضفا جز ا من فريق  يعوه أن الو نية لنزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما ، 
في  لألسفففففففففففلحة والذ يرة االنتقالية  اإلدارة  تنفيذ نزع السفففففففففففالح و  نزع السفففففففففففالح. ويمكن اال الع على تفا فففففففففففيل

IDDRS 4.10 و IDDRS 4.11 ،.على التوالي 

جمير األفراد المشفففاركين في عملية نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما  أن يدركوا أن يعب على و  - 20
يكون  ففففلما للداية، وأن األفراد قد يكونون تح  درجات عالية من التوتر. قد قرار المقاتلين تسففففليم أسففففلحتهم  

الحذر في تفاعالتهم مر المقاتلين،  أن يتو وا ح والتسففري  و عادة اإلدما  أفراد نزع السففالمن ثم، يتعين على و 
بحزم و نصفففففففففففففففاف وا ترام من أجففل الحففد قففدر اإلمكففان من التوتر و طر المواجهففة. وفي هففذا وأن يعففاملوهم  

 الصدد، ينمدي النمر في اال تياجات المحددة للشما . 

قد في موقر بعيد أو شفففص  صفففيصفففا لهذه المهمة؛ في موقر ثاب  أن يحدن كان نزع السفففالح  وسفففوا   - 21
منشففأة لفترة قصففيرة من الزمن،  متنقلة فرع نزع السففالح التلقارية أو القصففيرة األجل؛ أو في مواقر  ُتسففتدل  يه  

قففدر اإلمكففان. ويمكن إجرا  تدييرات لمراعففاة المروف المحليففة،  على نحو وثيق  اتمففاع اإلجرا  التففالي  ينمدي  
 نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  في المقر الرريسي لمعثة األمم المتحدة.كبير ممثلي رهنا بموافقة 

مختل  القوات والعماعات المسففففففلحة ب ية من أجل  تنشففففففأ مواقر منفصففففففلة لنزع السففففففالح  ويتعين أن  - 22
بين الفصفارل  التقليل إلى أدنى  د من ا تمال وقوع أعمال عن  أثنا  عملية نزع السفالح. وقد يشفكل الفصفل  

يعري تقييم للمخا ر  يتعين أن المختلفة تحديا بسبب المسارل العدرا ية واللوجستية واإلدارية، وفي هذه الحالة  
 بديلة.تخيييية األمنية لتحديد ما إذا كان من الممكن وضر تدابير  

 تخطيط وإنشاء موقع نزع السالح - 23

يق نزع السفففالح متواهنا بين العنسفففين وأن ينمدي أن يكون فر  - تكوين زريق نزع السالح )أ( 
 :ذكرهم يلي  نيتأل  مم

 ممارسون في معال نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما . (1)  
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 نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما .و نية لممثل للعنة  (2)  

إدارة األسفففففففففلحة  قارد فريق /( 1) : مسفففففففففتشفففففففففاريضفففففففففم التالي ذكرهمني  تقفريق دعم  (3)  
  (EOD)أ صفففففاري )أ صفففففاريون( في التخلص من الذ ارر المتفعرة رة؛ و والذ ي 

المعففايير الففدوليففة  من    3من المسففففففففففففففتوى  مليففار التخلص من الففذ ففارر المتفعرة  )
مفتش و الذ يرة والمتفعرات؛  اسفففففففففتالم لإلجرا ات المتعلقة باأللدام( لتحديد و دارة 

مون   و ألسفففففففففففلحة لتحديد وتقييم سفففففففففففالمة األسفففففففففففلحة والمعدات؛ ل(  ن )مفتشفففففففففففو 
المسففففففففتلمة؛ المواد لتسففففففففعيل/المحاسففففففففمة لال تفاظ بسففففففففعالت لعمير  ل)مونفون(  

و و  اآلمن  التخزين  إلدارة  تخزين  وفريق  المسففففففففففففففتلمففففففة؛  للمواد  ن  المففففففأمو مونفو 
 . بي دعم

 مراقبو األمم المتحدة العسكريون وممثلو قوة الحماية. (4)  

  .(UNPOL) ثلو قوة شر ة األمم المتحدةمم (5)  

 ممثلو قوات األمن الو ني )الشر ة والعيش و/أو الدر (. (6)  

 ممثل عن مونفي  قوة اإلنسان/ ماية الطفل التابعين للمعثة. (7)  

 أ صاري و ني في معال الشما . (8)  

 .الشؤون العنسانيةأ صاري و ني في معال  (9)  

 ن العماعة )العماعات( المسلحة المنتسب إليها. يعوه ضم ممثل ع (10)  

 للدة المحلية، إذا لزم األمر.إلى اون شفهي مترجمون   (11)  

يتطلب موقر نزع السففففففففالح جهدا جماايا من جانب جمير أفراد المعثة. وينمدي أن   األمن: ) ( 
يكفل قسفم نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما  مشفاركة ممثلي قوة األمم المتحدة وشفر ة  
األمم المتحففدة في التخطي   تى يكون هنففا  فهم كففامففل من جففانففب جمير العنففا ففففففففففففففر 

طلب  يُ يعب أن لسفالح والتسفري  و عادة اإلدما . و ألدوارهم عند االضفطالع بأنشفطة نزع ا
وجود عنا فففففففففر من قوة األمم المتحدة و/أو شفففففففففر ة األمم المتحدة من أجل تأمين الموقر 

هذه العنا ففففر وتوفير األمن لمونفي األمم المتحدة المشففففاركين في النشففففاط. كما سففففتوفر 
سفالمتهم الشفخصفية  سفتكفل لهم  ضفمانات للمقاتلين الذين ينزع سفال هم بأن األمم المتحدة 

وأمنهم من األعمال االنتقامية التي تقوم بها القوات والعماعات المسلحة المعارضة بمعرد 
 نزع سال هم.

سفا ة  الدقيق للموقر على االعتمارات العدرا ية ومقدار الم صفميميعتمد الت  الموقع:  صـميمت ) ( 
بحيث يسففففففففهل على المقاتلين الو ففففففففول إليه، التخطي  لتصففففففففميم الموقر المتا ة. وينمدي  

فضففال عن توفير األمن للمونفين الذين يشففدلون الموقر وللسففكان المحليين المحيطين به. 
 وينمدي إنشا  منا ق منفصلة لعمر األسلحة والذ يرة وتخزينها دا ل الموقر.

_________________ 

 (.1 ، اإل ار1الو دة ، (WAM Handbookإدارة األسلحة والذ يرة  بالتفصيل في دليلإدارة األسلحة والذ يرة  يرد دور مستشار (1) 
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 :الية عند بنا  موقر لنزع السالحينمدي مراعاة الممادو الت و   

يعفففب أن يوفر الموقر منطقفففة آمنفففة لفريق نزع السففففففففففففففالح لكي يعمفففل. وينمدي   (1)  
يشفففففففففففففمل ذلك إقامة سفففففففففففففيا  و واجز كا ية. وفي المواقر النارية أو المتنقلة،  أن
على وجود عنفا ففففففففففففففر  مفايفة القوة التي توفرهفا قوة  سففففففففففففففوى  يعتمفد األمن   ال قفد

األمم المتحففدة. ويعوه لقوات األمن الو نيففة أن تقففدم   المتحففدة وشففففففففففففففر ففة األمم
 .(SRA)تقييم للمخا ر األمنية دعما إضا يا، رهنا ب 

وتفريغ لتعزيز  منطقفة تحميفل   في أقر  مكفان ممكن من المفد فليتعين أن ُتبنى   (2)  
 المناولة اآلمنة لألسلحة.

ح والتسفففففففري   أن تكون هنا  منا ق عمل مناسفففففففمة لممارسفففففففي نزع السفففففففال  تعيني  (3)  
المنففففا  المحلي.    بيعففففة وبنففففا  الموقر و و عففففادة اإلدمففففا ، توفر الحمففففايففففة من 

 المدة المتوقعة لتشديله.ستحددهما 

ينمدي،  يثمفا أمكن، توفير المفأوى ألفراد القوات والعمفاعفات المسففففففففففففففلحفة الفذين   (4)  
 ينتمرون عملية نزع السالح ويمرون بها. وينمدي توفير مياه الشر .

منطقة إسفففعافات أولية/دعم  بي. وينمدي النمر  تصفففميم الموقر تضفففمين    نمديي  (5)  
في ترتيمات كا ية إلجال  الضفففففففحايا، بما في ذلك إمكانية تحديد موقر مناسفففففففب 

 لهبوط  اررات الهليكوبتر إذا اقتضى األمر.

التخزين اآلمن لألسففففففففففففلحة التي يسففففففففففففلمها أفراد القوات والعماعات  ويتعين توفير  (6)  
المسففففففففففففففلحفة. و يمفا يتعلق بفالمواقر المتنقلفة والنفاريفة، ينمدي النمر في كيييفة نقفل 
المواد المسفففتردة إلى موقر التخزين الدارم ريثما يتم التخلص منها. وقد يكون من 

؛ المقاييسولية لتو يد المنممة الدمطابقة لموا ففات المناسفب اسفتخدام  اويات 
وينمدي  سففففففففففا  العدد المطلو  باسففففففففففتخدام الكمية المقدرة من األسففففففففففلحة التي 

 جمعها. يتعين

التي يسففففففففففففففلمهففا أفراد  والمففأمون للففذ ففارر والمتفعرات  التخزين اآلمن  يتعين توفير   (7)  
  (SAA)األسففففلحة الصففففديرة    يرةالقوات والعماعات المسففففلحة. ويعوه تخزين ذ 

متر من مواقر  100على مسفففففففافة ال تقل عن   4-1ف ة الخطر   الىالتي تنتمي  
التي تنتمي إلى متفعرات الذ فارر و الف العمفل و/أو أمفاكن اإلقفامفة. وينمدي تخزين  

 4-والكميفة المسففففففففففففففتلمفة )انمر اإلجرا  هفا لأل طفار  األ رى وفقفا  ف فات الخطر  
المطلو   يحدد مسفففففففففففتشفففففففففففار إدارة األسفففففففففففلحة والذ يرة الموقر ويتعين أن  أدناه(.  

 تدابير وقارية قد تكون مطلوبة. وأي

 رة على مسففففافة آمنة من جمير األنشففففطة األ رى،  /تدميرد منطقة  ي تحديتعين   (8)  
تدمير أي ذ يرة أو مواد متفعرة يقدر أنها رير آمنة للتخزين أو النقل. من أجل  

السفففففففففففففلبية  وينمدي مراعاة االعتمارات البي ية عند تحديد المنطقة لتقليل التداايات
المحيطة بها. وسففففففففيحدد  البنية التحتية على السففففففففكان المدنيين المحيطين بها أو 

موقر هذه المنطقة، اسففتنادا إلى الممادو الواردة إدارة األسففلحة والذ يرة مسففتشففار  
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دال   المرفق  الففففففدوليففففففة من    10-10للمبففففففدأ  في  التقنيففففففة  التوجيهيففففففة  الممففففففادو 
 .الذ يرة بشأن

، ينمدي إيال  االعتمار الواجب للشفففففوارل  “عدم إلحاة الضفففففرر”شفففففيا مر مبدأ  اتم (9)  
فيها مواقر ُتنشأ األمنية والمتعلقة بالحماية للمعتمعات المحلية في المنا ق التي 

لنزع السفففالح. وفي هذا الصفففدد، ينمدي للمعثات أن تضفففر  ططا محلية للحماية  
 الناش ة عنه.للتصدي للمخا ر المرتمطة بانشا  موقر لنزع السالح، أو 

غ  طة كييية ي تبليعب   االتصــــاالت مع المجتمع المحلي والقوات والجماعات المســــلح : )د( 
تشففففففففديل موقر نزع السففففففففالح إلى القوات والعماعات المسففففففففلحة والمعتمر المحلي. وينمدي 
التمال الدعم من شففففففففر ة األمم المتحدة لتيسففففففففير مشففففففففاركة المعتمر المحلي قبل إنشففففففففا   

التوترات المحتملة ونزع فتيلها، ونقل الرسففففففارل الرريسففففففية ذات الصففففففلة بنزع   المواقر، وتوقر
السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما . وينمدي أن تتضففففففمن  طة االتصففففففاالت تأكيدا لعمير 

التدابير المتخذة من أجل سففففففففففففالمة وأمن المعتمر والموقر وجمير العتاد شففففففففففففأن المعنيين ب 
ينمدي أن يكون الممارسففففففون في معال نزع السففففففالح  أثنا  عملية نزع السففففففالح. و الُمسففففففترد 

والتسفففففري  و عادة اإلدما  وريرهم من أعضفففففا  الفريق على دراية بالحسفففففاسفففففيات المتصفففففلة  
بوجود أفراد من قوات األمن الو نية  ول موقر نزع السففففففففففالح وأن يعالعوا هذه المسففففففففففألة  

أن تكون    تعينلحة. وي كعز  من اتصففاالتهم بالمعتمعات المحلية والقوات والعماعات المسفف 
 طففة االتصفففففففففففففففاالت مراايففة للمنمور العنسفففففففففففففففاني وأن تففأ ففذ في الحسففففففففففففففمففان الثقففافففات  

 المحلية. واألعراف

 قبل ديول أزراد القوات والجماعات المسلح  إلى الموقع - 24

ينمدي معفاملفة المقفاتلين بفا ترام ولط  عنفد و ففففففففففففففولهم إلى منطقفة ا تعفاه معفاورة لموقر  )أ( 
يمكن أن تسففففففاعد التعامالت الحاهمة والعادلة مر المقاتلين على بنا  الثقة نزع السففففففالح. و 

د. وينمدي تقفديم إ فا فة إعالميفة عن عمليفة نزع السففففففففففففففالح إلى عهفِ في وقف   ففففففففففففففعفب ومُ 
، بما يتناسففففب مر بسففففرعة قدر اإلمكانالمقاتلين، وينمدي االضففففطالع بمهمة نزع السففففالح  

القوات والعماعات المسلحة إلى بد  عملية نزع   السالمة واألمن. وينمدي عندرذ دعوة أفراد
 السالح وا دا تلو اآل ر.

في مكتفب التحقق، وأن   تفهكفل فرد يفد فل عمليفة نزع السففففففففففففففالح ينمدي أن يحفدد قفارفده هوي  ) ( 
يحتفظ   أن  وينمدي  معينون.  أمنيون  مونفون  السففففففففففففففالح  مونفو  يتحقق من هويتفففففه  نزع 

في الموقر من أجل إجرا  فحص مسففففففففففففبق  والتسففففففففففففري  و عادة اإلدما  بسففففففففففففعالت الهوية 
 الىيام بمزيد من أنشطة التسري  و عادة اإلدما . ب ية للمقاتلين  

حمفايفة الطففل متفا فات لفدعم عمليفات التحقق من لكون مونففات أمن ومونففات  عين أن ت ت ي  ) ( 
القوات من عاما(    18الهوية إذا كان  نسففا  أو أ فال )أي األفراد الذين تقل أعمارهم عن  

 عملية نزع السالح.في والعماعات المسلحة يد لون 

عنفدمفا يفد فل أ ففال في عمليفة نزع السففففففففففففففالح والتسففففففففففففففري  و عفادة اإلدمفا ، يتعين تطبيق  )د( 
في الحيفففاة الطففففل   ق  هفففذه هي:  الممفففادو التوجيهيفففة الواردة في اتففففاقيفففة  قوة الطففففل. و 
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التعبير؛ والعمل من أجل مصلحة  المشاركة و رية  و  ؛لتمييزالتعر ض لعدم  و والمقا  والنمو؛  
رذ تدابير  ا ة لصال  األ فال/األفراد  ي تنفيتعين  الطفل الفضلى. ولذلك،  . وينمدي  القص 

يطلب منهم إثمات إلمامهم أال نزع سفففففففففففالح األ فال الذين يحملون أسفففففففففففلحة، ولكن ينمدي  
بالسففففالح أو قدرتهم على اسففففتخدامه. وينمدي أن يشففففرف على األ فال عن كثب مونفون 
مؤهلون في معال  ماية الطفل  وال عملية نزع السففالح. ويمكن اال الع على مزيد من 

األ فال ونزع السالح  بشأن ”  IDDRS 5.30المعلومات عن هذا العانب من العملية في  
 .“و عادة اإلدما   والتسري 

المتفعرات    ،ينمدي أن يطلب من أي فرد يحمل ذ ارر أو متفعرات قد تشفففكل تهديدا )مثال )ه( 
التي تشففكل شففوارل تتعلق بالسففالمة( أن يتر  تلك المواد في مكان يحدده ويعده أ صففاري 

ا والتخلص منه ،لتفتيشألرراض االتخلص من الذ ارر المتفعرة /إدارة األسفففففففففففلحة والذ يرة
 إذا لزم األمر.

وهر األفراد إلى د ول موقر نزع السفففففففففففالح وأسفففففففففففلحتهم موجهة إلى األرض، تعين توجيه  ي  )و( 
  ابر بعيدة عن آلية الزناد/إ الة النار.مر جعل األ “اآلمن”في الوضر األمان 

 عند ديول موقع نزع السالح - 25

ويتعين على الفرد، صفففففة والمعدة.  التحميل/التفريغ المخصففففف منطقة  توجيه األفراد إلى تعين  ي  )أ( 
لسفففال ه  (، تنفيذ إجرا  تفريغ كامل ، المراقبين العسفففكريين)مثال  ينمؤهلأفراد  تح  إشفففراف  

 . طره ) طرها( قد ُأهيل)أسلحته( و نهار أن 

 إلى الشخص المؤهل الذي سيشرع في التحقق. ، بعد إهالة  طره،السالحيتعين تسليم  ) ( 

في مكان محدد بعيدا عن  ا، ينمدي وضفففعهذ يرة أسفففلحة  فففديرةالفرد     في  وهةإذا كان  ) ( 
 المكان الذي تعري  يه معالعة األسلحة.

يسفففففعل ممارل نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما  تفا فففففيل كل فرد وجمير يتعين أن  )د( 
، مر توفير التوجيه المتعلق بالسفالمة وتحديد الهوية األفراد  لتي يسفلمهااألسفلحة والذ ارر ا

 من جانب أ صاريي األسلحة والذ ارر.

ر من موق   ،ممارل نزع السفففففففالح والتسفففففففري  و عادة اإلدما  الفرد بايصفففففففاليتعين أن يزود   )ه( 
 يتضمن ما يلي: ،ممثل اللعنة الو نية لنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما 

 الذي يسلم األسلحة و/أو الذ يرة الفرداسم  (1)  

 التاريخ والموقر (2)  

 السالح ونوعه، بما في ذلك الليارُ نر  (3)  

 ( 2) (لالستعمالرير  ال  /عمال الة السالح ) ال  لالست  (4)  

_________________ 

إدارة بشففففأن ينمدي تعريف ما يعتبر سففففال ا  ففففالحا لالسففففتعمال أو رير  ففففال  لالسففففتعمال في إجرا ات التشففففديل المو دة لكل بعثة  (2) 
 .األسلحة والذ يرة
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 الرقم التسلسلي للسالح (5)  

 عند االقتضا ، نوع وكمية الذ يرة المسلمة (6)  

عالمة مرقمة  وضففففر يقوم ممارل نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  بتأمين  ن يتعين أ )و( 
من و تسفلسفلية على السفالح، بما في ذلك الرقم التسفلسفلي للسفالح وتاريخ ومكان اسفتالمه. 

إذا كان    ةشففففففريطي شفففففففرة  أن تكون العالمة مكتوبة بخ  اليد، ولكنها قد تسففففففتخدم المرج  
التكنولوجيا المناسفففففففففففمة متا ة. وهذه العالمة عنصفففففففففففر  يوي لتيسفففففففففففير المحاسفففففففففففمة و فظ  

التخلص منه في نهاية المطاف.  إلى أن يتم  السففففففففففففعالت للسففففففففففففالح أثنا  التخزين والنقل،  
 .3-لاألسلحة وفقا لإلجرا  داتتعين مناولة و 

إدارة  تخزين ونقل األسفلحة والذ ارر بشفكل منفصفل بنا  على تعليمات مسفتشفار  ويتعين  )ه( 
. وأي ذ يرة أو متفعرات تشفففففكل  طرا مماشفففففرا أو تعتبر رير مأمونة األسفففففلحة والذ يرة

الحرة المحددة( من قبل أ صفففففففاري  /التدميرتدميرها في الموقر )في منطقة تعين للنقل ي 
وفقفففا تتعين منفففاولفففة الفففذ يرة والمتفعرات  الفففذ فففارر المتفعرة. و   مؤهفففل في التخلص من 

 .4- لإلجرا  دال

ــ  ل - 26 ــلح  واللييرة  االنتقالي   إلدارةاعتبارات ياصــ اإلدارة االنتقالية لألسففففففلحة  النمر في  عوه ي   :لألســ
كعز    اضطالع بهفر الشروط الكاملة لنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما . وينمدي االاعندما ال تتو والذ يرة  

من اسففففتراتيعية أوسففففر نطاقا لنزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  بهدف إهالة أو تيسففففير التسففففعيل القانوني  
الحد من يمكن الىيام بذلك كعز  من عملية و في أنشفففففطة العن . قد ُتسفففففتخدم لألسفففففلحة للحد من الكمية التي 

تتمثل في بنا  ثقة المعتمر وضففففمان عدم تشففففويه  . ويعب أن يتم ذلك على  ليية أسففففاسففففيةالعن  المعتمعي
الوضفر   سفب  سفمعة األمم المتحدة بأي شفكل من األشفكال. لذلك قد يتعين تكييف اإلجرا ات المفصفلة أعاله 

أن تكون  وينمدي  تطبيق الممادو األسفففاسفففية للسفففالمة. يتعين  ، ولكن  ة لألسفففلحة والذ يرةاالنتقالي   إلدارةالمحدد ل
اَ َلة بد ا شفففففففافة و اضففففففعة    ة لألسففففففلحة والذ يرةاالنتقالي   دارةإلالدورة الكاملة ل إلى التخلص. العمر من للُمسففففففَ

ففارق   اأمنهفا أمر يكون   لألسففففففففففففففلحفة والفذ يرة،انتقفاليفة  إدارة وبمعرد تقفديم األسففففففففففففففلحفة والفذ فارر  وعفا في عمليفة  
، ينمدي تدمير مثالياللخطر. و ها، مما قد يعرض سفففففففففففففلطة األمم المتحدة وجهت  األهمية لضفففففففففففففمان عدم تحويل

مزيد    IDDRS 4.11. ويرد في الحد من العن  المعتمعياألسفففففففففففلحة والذ ارر التي تعمر كعز  من برنامج  
ة لألسففففففلحة  االنتقالي   اإلدارةكعز  من  وتخزينها والتخلص منها  من المعلومات عن اسففففففتالم األسففففففلحة والذ ارر 

 وعمليات الحد من العن  المعتمعي. والذ يرة

 
 استالم األسلح  والليائر والمتفجرات زي إطار نزع السالح الثابت أو المتنقل –التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 ”نزع السالح“ 

IDDRS 04.11 ” يرة“اإلدارة االنتقالية لألسلحة والذ 

IDDRS 5.10 ” المرأة ونوع العنس ونزع السالح والتسري  و عادة اإلدما“ 

IDDRS 5.30 ” أل فال ونزع السالح والتسري  و عادة اإلدما“ 



13/50 

 22-08720 (A) 

 

MOSAIC 02.10  األسففلحة الصففديرة واألسففلحة الخييفة في سففياة نزع السففالح والتسففري   ”الرقابة على
 “و عادة اإلدما 

MOSAIC 05.30 “وضر العالمات و فظ السعالت” 

MOSAIC 05.40 ”المررو  فيها جمر األسلحة الصديرة واألسلحة الخييفة رير المشروعة ورير“ 

IATG 10.10 ” وتدميرها الطابر العسكري تعريد الذ يرة التقليدية من“ 

 إدارة األسلحة والذ يرةسياسة األمم المتحدة بشأن 

  
 االمتثال لمعايير األهلي  المتصل  باألسلح  والليائر    2  - دال   

إجرا  دراسففففففة اسففففففتقصففففففارية لألسففففففلحة لتحديد أن يكون قد تم قبل بد  عمليات نزع السففففففالح، ينمدي   - 27
تلك  األنواع الرريسفية لألسفلحة المسفتخدمة لدى القوات والعماعات المسفلحة التي يتعين نزع سفال ها واسفتخدام

هذه الدراسفة االسفتقصفارية،   ن األسفلحة. وباسفتخدام نتارجيسفتلمو من إقرار لكأسفال دليل الدراسفة االسفتقصفارية 
هذا أمر هام فينمدي أل فففففحا  المصفففففلحة الرريسفففففيين أن يحددوا معايير األهلية السفففففتالم األسفففففلحة والذ ارر. 

 لتدريب مونفي نزع السالح و  ا تهم على النحو المناسب ولتوفير مرافق مناسمة ومأمونة وآمنة. 

هذه و مة هو األسففففلحة الصففففديرة واألسففففلحة الخييفة.  وفي معمم الحاالت، يكون نوع األسففففلحة المسففففل   - 28
وتشفمل هذه فرد أو  اقم  فدير. تلك التي يقوم بتشفديلها  أنها  ب هي نمم األسفلحة التي يتم تعريفها بشفكل عام  

 ما يلي:الف ة، في جملة ما تشمله، 

 مسدسات قصيرة الماسورةال )أ( 

 ربينات والبنادة شمه اآللية واألسلحة الهعوميةقاألسلحة ذات الماسورة الطويلة، مثل ال ) ( 

 الصديرة ةالرشاشالمدافر  ) ( 

 ثقيلةالخييفة و الرشاشة المدافر ال )د( 

 بندقيةالتي يمكن إرفاقها ب محمولة أو اليدوية القنابل القاذفات  )ه( 

الصففففففواريخ المحمولة لمنمومات القذار  و قاذفات  لاالمدافر المحمولة المضففففففادة للطاررات و  )و( 
 المضادة للطاررات

لمنمومات القذار  والصففففففواريخ قاذفات المحمولة  الالمدافر المحمولة المضففففففادة للطاررات و  )ه( 
 للدباباتالمضادة 

 ملم 100مدافر الهاون التي يقل ايارها عن  )ح( 

لألسفففففلحة الثقيلة، مثل مدافر الهاون ذات الليار ممادو عملية نزع السفففففالح كما هي بالنسفففففمة  تمل  و  - 29
ومنمومات المدفلية والذ يرة المرتمطة بها. بيد أن  عم األسفففففففففففففلحة ونوع الذ يرة وكميتها سفففففففففففففيحددان كبير  ال

 مسارل لوجستية أوسر نطاقا يتعين معالعتها كعز  من  طة نزع السالح.

و ذ ارر رير مدرجة في معايير األهلية، ينمدي  ولمنر االنتشففار، إذا ررب مقاتل في تسففليم أسففلحة أ - 30
( أن يحدد ما إدارة األسفلحة والذ يرةمسفتشفار   ،أل د أعضفا  فريق الدعم التقني التابر لفريق نزع السفالح )مثال
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قبوله/أو قبولها ينمدي  ما إذا كان الذ يرة مأمونة، و ذا كان األمر كذلك،  كان  و/أو  مأمونا  إذا كان السفففففففففالح 
أن ا على النحو المناسفب. وقد تكون هنا  مسفارل إدارية يتعين  لها، ولكن من األفضفل  أو منه/للتخلص منه

 جمير األسلحة والذ ارر المعروضة للتسليم،  يث قد تسبب  طرا على المعتمر.ُتزال من نطاة التداول 

 األسلح  - 31

أن مناولته مؤهل بتفتيش السففففالح للتأكد من يقوم شففففخص  يتعين أن عند اسففففتالم سففففالح،  )أ( 
تأكيد لنوع السفففالح  ويلزم  وللتأكد من اسفففتيفاره لمعايير األهلية لعملية نزع السفففالح. مأمونة 
 ما يلي: لالستعمالقابلية التشمل اعتمارات و . لالستعمالوقابليته 

، دالةالمكتلة    ،)مثالالعاملة   رهجمير أجزابحيث يشففففففففمل هل السففففففففالح مكتمل،  (1)  
 ، إلخ(؟والقادح

 ففففففففففففيانته بشففففففففففففكل جيد؟ هل هنا  ت كل دا ل  جرت هل يبدو أن السففففففففففففالح قد   (2)  
 ؟الماسورةو/أو  المدالة

إذا كان السففففالح رير  ففففال  لالسففففتعمال  اليا، فهل يمكن إعادته بسففففهولة إلى  (3)  
 ؟لالستعمال الة  الحة 

السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  أن   بعد التفتيش األولي، ينمدي أل د أعضففففا  فريق نزع ) ( 
يصفففور السفففالح. وينمدي التقاط ثالن  فففور فوتوررا ية على األقل لكل سفففالح للمسفففاعدة 

لكل جانب من جوانب   ةكاملرؤية تعقب. وينمدي أن تمهر الصففور ال وأفي تحديد الهوية 
 .( 3) السالح و ورة مقربة للرقم التسلسلي والعالمات األ رى 

من  30-05بالو دة  ينمدي االسفففففترشفففففاد في تحديد األسفففففلحة الصفففففديرة واألسفففففلحة الخييفة   ) ( 
. وعندما يتعذر تحديد هوية موجز و دات تنفيذ برنامج الرقابة على األسففففففففففلحة الصففففففففففديرة

 فففففور مر إرفاة  غ المقر الرريسفففففي لقوة األمم المتحدة به  سفففففالح بشفففففكل كاف، ينمدي إبال
 فوتوررا ية وو   كامل.

ل المعلومات المتعلقة بكل سفففففالح باسفففففتخدام المعايير المدرجة في اإلجرا   ي تسفففففعيعب  )د( 
. وينمدي إتا ة هذه المعلومات للممارسفففففففففين في معال نزع السفففففففففالح والتسفففففففففري   3- دال

 معايير األهلية لنزع السالح.قابل مو عادة اإلدما  لتيسير التحقق 

ينمدي تحديد األسفففففففففلحة رير الصفففففففففالحة لالسفففففففففتعمال ووضفففففففففر عالمات عليها/وسفففففففففمها   )ه( 
 وتسعيلها وتخزينها بشكل منفصل ريثما يتم التخلص منها.

 متفجراتالو  يرةليال - 32

  بفففالفففذ فففارر فني مختص  /تقني  يقوم مون يتعين أن  عنفففد اسففففففففففففففتالم ذ يرة أو متفعرات،   )أ( 
 .هاونقل  هاوتخزين  تهابتفتيش الذ يرة للتأكد من أنها في  الة آمنة لمناول

_________________ 

اإلدارة الفعالة لألسففففففففلحة والذ ارر في سففففففففياة متدير لنزع ” (  2021بشففففففففأن توثيق األسففففففففلحة والذ ارر، األمم المتحدة )  5انمر المرفق   (3) 
 .www.un.org/disarmament/ddrhandbook-2ed. وهو متاح من: “ السالح والتسري  و عادة اإلدما 

http://www.un.org/disarmament/ddrhandbook-2ed
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ر أن يلتق   ففففففففففففففورا فوتوررا يفففة للفففذ يرة  ار بفففالفففذ ففف المختص  الفني  /التقني  ينمدي للمون  ) ( 
للمسفففففاعدة في تحديد هويتها وتعقبها. وينمدي    ، إذا كان من اآلمن الىيام بذلك،والمتفعرات

على األقل لعينات من كل نوع من أنواع الذ يرة والمتفعرات  فوتوررافيتين التقاط  فففورتين  
التقاط الصففور الفوتوررا ية من المنمورين العانبي والخلفي، مر إنهار  وينمدي  . المسففتردة

عنا ر الذ يرة، ولكن ليس من الضروري تصوير كل عنصر من و أي عالمات ونقوش. 
. وينمدي التقفاط  ففففففففففففففور فوتوررا يفة  معموعفةيعفب أن تكون العينفات ممثلفة لكفل دفعفة أو 

يعوه فت   الو .  حكمفففة اإلرالةلعينفففة تمثيليفففة من الفففذ يرة والمتفعرات في  ففففففففففففففنفففاديق م
ل مونفي  بففَ لتفتيش من قَ ألرراض اإال  المدلقففة بففا كففام   ففففففففففففففنففاديق الففذ ففارر والمتفعرات  

 نيين.التقالذ ارر 

بر المحفدد ورقم اينمدي اإلبالغ عن كميفة الفذ يرة المسففففففففففففففلمفة  سففففففففففففففب النوع والليفار والطف  ) ( 
 ) يثما أمكن تحديده(.لمعموعة الدفعة/ا

يفأ فذ الفذ فارر والمتفعرات التي تعتبر رير مفأمونفة مونفون تقنيون/مؤهلون في  يتعين أن   )د( 
 أو الحرة.  تدميرخلص منها بالمعال التخلص من الذ ارر المتفعرة إلى مكان آمن للت 

وسففففففففففففففار   على  ينمدي  فظ الصففففففففففففففور الفوتوررا يفة والوثفارق الفداعمفة لألسففففففففففففففلحفة والفذ يرة  )ه( 
إذا كان ذلك مناسففففففففما ومسففففففففمو ا به، مر كيانات   ،يمكن تقاسففففففففم هذه البياناتو إلكترونية.  

الصففففففففففففففلفة، بمفا في ذلفك داررة األمم المتحفدة لألعمفال المتعلقفة بفاأللدفام،  األمم المتحفدة ذات
 و اليا  مر األسلحة، وأفرقة  برا  األمم المتحدة، ومراكز التحليل المشتركة للمعثات.

ارر من أجل ضفففففففمان أمن ممارسفففففففي نزع السفففففففالح وينمدي  ماية البيانات المتعلقة باألسفففففففلحة والذ  - 33
والتسفففففففففري  و عادة اإلدما  والمخزونات. و يثما تسفففففففففم  والية بعثة األمم المتحدة، قد يكون من الممكن تمادل 
المعلومات مر كيانات األمم المتحدة ذات الصفففففففففلة التي تحقق في األسفففففففففلحة والذ ارر التي تعتبر ذات أهمية 

بحادن إرها  أو لصفففو فففية أو هعمات ضفففد   ايشفففتمه في ارتما هأو  رية العارية؛ محتملة في التحىيقات العنا
 فمة السفففففالم التابعين لألمم المتحدة أو مونفي األمم المتحدة أو مرافقها أو أ فففففولها؛ أو مرتمطة بانتهاكات 

بعناية  لحمر أو نمام عقوبات  ففففففادر عن معلس األمن التابر لألمم المتحدة. وينمدي توثيق هذه المعلومات  
والحفاظ عليها كأدلة. وينمدي الحصففففففففول على مشففففففففورة من المسففففففففتشففففففففار القانوني بشففففففففأن ملكية هذا النوع من 

، ينمدي أن تكون هذه البيانات مملوكة ملكية مشففتركة بين األمم المتحدة والدولة المضففيفة؛  ثالياالمعلومات. وم
ض المقاتلين أو المقاتلين السفففففففففففففابقين تمادل المعلومات عن بع  اومر ذلك، في بعض الحاالت، قد يعرضفففففففففففففهم

 .IDDRS04.10للخطر. ويرد مزيد من التوجيه في 

ــلحـ  واـللييرة والحـد من العنف المجتمعي  اعتـبارات يـاصــــــــــ  - 34 عنفدمفا    :لإلدارة االنتـقالـي  لألســـــــ
نزع السالح  لأعضا  العماعات المسلحة رير المؤهلين رسميا لبرنامج  الحد من العن  المعتمعي  يستهدف  

. وينمدي وضففر  لالسففتعمالاألهلية الفردية بتسففليم األسففلحة الصففالحة  يعوه رب  التسففري  و عادة اإلدما ، و 
 يما يتعلق بالحد من ألهلية المحتملة المتصفففففففففلة باألسفففففففففلحة لإلدارة االنتقالية لألسفففففففففلحة والذ يرة ولمعايير 

ي  و عادة اإلدما ، إن وجد، وفقا لعنصففففففر نزع السففففففالح في برنامج نزع السففففففالح والتسففففففر العن  المعتمعي  
 فضال عن الممادرات األ رى لتحديد األسلحة العارية في البلد.
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 االمتثال لمعايير األهلي  المتصل  باألسلح  والليائر -التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

MOSAIC 05.10 “إجرا  دراسات استقصارية لألسلحة الصديرة واألسلحة الخييفة” 

MOSAIC 05.31 “تعقب األسلحة الصديرة واألسلحة الخييفة رير المشروعة” 

  
 إدارة تخزين األسلح   3- دال  

تخزين األسففففففففففلحة والذ ارر معا. و ذا اقتضفففففففففف  القيود المفروضففففففففففة عدم كمبدأ أسففففففففففاسففففففففففي، يتعين،   - 35
عفففب تخزينهفففا وتفففأمينهفففا في ممفففان ي العقفففارات المتفففا فففة تخزين األسففففففففففففففلحفففة والفففذ فففارر في نفس الموقر،   على

 منفصلة.  اويات أو

أسففال  الخطر الرريسففي الذي يعب معالعته عند تخزين األسففلحة هو السففرقة. ولذلك فان األمن هو و  - 36
، مزودة برفوف ذات  عم مناسفففففب ن األسفففففلحة في ممان أو  اويات آمنةي تخز يتعين  إدارة تخزين األسفففففلحة. و 

ألسفففففففففلحة  االنتقالية لدارة  اإلال توا  أنواع األسفففففففففلحة المتوقر جمعها أثنا  عمليات نزع السفففففففففالح و/أو عمليات 
 بسالسل أو كابالت فوالذية مزودة بأقفال أمنية.يتعين تأمينها  في الرفوف، األسلحة  والذ يرة. وبمعرد وضر

وسفم األسفلحة بمعلومات كا ية لتحديد هوية السفالح في  سفا  األسفلحة.  يتعين  وعند نقطة العمر،  - 37
وينمدي،  كحد أدنى، أن تتضمن كل عالمة رقما مرجليا فريدا باإلضافة إلى الرقم التسلسلي للسالح. ينمدي،  و 

فريد  المرجعي  الرقم عليها الالعالمة المكتوبة بخ  اليد بعالمة معدنية االسفففففففتعاضفففففففة عن  إذا كان ذلك ممكنا،  
 تة با كام على السالح.، مثب  شفرة شريطيةبعالمة  أو

وقبل وضففر السففالح في التخزين، ينمدي لممارسففي نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  أن يسففعلوا   - 38
ال إلدارة  قد يكون هذا النمام نماما متكامو تفا فففففففففيله الكاملة وأن يد لوها في النمام المحاسفففففففففبي المناسفففففففففب. 

أو جدول بيانات بسفففيطا. ويرد مزيد من المعلومات عن تسفففعيل  بسفففيطة  أو قاعدة بيانات    IMS))المعلومات 
 .إدارة األسلحة والذ يرةها في دليل  صر األسلحة و 

 المعلومات التالية بالنسمة لعمير األسلحة المستردة: يلتسعيعب و  

 النوع/ُصنرال )أ( 

 الطراه ) ( 

 الليار ) ( 

 الرقم التسلسلي  ()د 

 بلد الصنر )أو آ ر استيراد إذا كان السالح يحمل عالمة استيراد( )ه( 

 سنة الصنر )و( 

 عالمات أ رى  )ه( 

  ه في النمام المتكامل إلدارة المعلوماتأو رقمالمقاتل اسم  )ح( 

 (كان  لذلك أهميةجماعة المنشأ المسلحة )إن  )ط( 
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 عمرموقر وتاريخ ال )ي( 

 هالتخزين أو موقعرمز  ) ( 

 وسمة نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما رقم  )ل( 

 العديد(  الوديرالتحويالت )التواريخ،   )م( 

 التدمير )التاريخ والموقر والطريقة والكيانات التي أجرت التدمير وتحقق  منه( )ن( 

.  تخزين مبنى أو  اوية ن فيوسففففم السففففالح وتسففففعيل جمير المعلومات، يوضففففر السففففالح ويؤم  وبعد   - 39
، تتخذ وجهتها إلى أن األسفففففلحة المخزنة معرضفففففة لخطر السفففففرقة أو تحويلقييم المخا ر األمنية ت  و ذا أشفففففار

أو شفففففرار  المسفففففدسفففففات أو األجزا  األسفففففاسفففففية من آليات   المدالةترتيمات لتعطيلها عن  ريق إهالة مسفففففامير 
ل  بشففففكل منفصففففل، ربما في مكان آ ر، ووضففففر عالمات إ الة النار. وينمدي تخزين هذه األجزا  التي أهي 

 عليها باشارات إلى السالح الذي تنتمي إليه.

الحسفابات كلما نقل يتعين تحديث . و 5-دالاألسفلحة وفقا لإلجرا  المتعلقة ب وينمدي إجرا  المحاسفمة  - 40
 ها.من ه أو سالح أو شحنة من األسلحة بين مواقر التخزين، إلى  ين التخلص النهاري من 

على يتعين عنصرا هاما من عنا ر إدارة تخزين األسلحة. و تشكل  من المخزون  وعمليات التحقق - 41
المخزون. ولمزيد من  االشففففخص المسففففؤول عن مرفق تخزين األسففففلحة أن يكفل إجرا  عمليات التحقق من هذ

المخزون عمليفففة التحقق من  األمن والممفففارسففففففففففففففففة العيفففدة، ينمدي أال يتحمفففل الشففففففففففففففخص الفففذي يعري فعال  
 األسلحة المحتعزة.المتعلقة ب مسؤولية مماشرة عن المحاسمة  أي

 المخزون على النحو التالي:عمليات التحقق من يعب إجرا  و  

كمية األسلحة وأنواعها في جمير مرافق  من مادي    عملية تحققعري كل أسبوع يتعين أن ت  )أ( 
في المارة من  10التحقق مما ال يقل عن يعب  تخزين األسففففففففففففففلحة. و ضففففففففففففففافة إلى ذلك،  

سففففففعل قاعدة بيانات نزع السففففففالح  ومقابل الرقم التسففففففلسففففففلي  من  الل  األسففففففلحة الموجودة  
 والتسري  و عادة اإلدما .

المخزون بنسفففمة عملية تحقق من ل سفففتة أشفففهر، مرة وا دة على األقل كيعب أن تعري،  ) ( 
  سب النوع والرقم التسلسلي. في المارة 100

 يعب اال تفاظ بسعالت لعمير عمليات التحقق من المخزون ألرراض التدقيق. ) ( 

أن يكون هنفا   تعين  وال يعوه ألي شففففففففففففففخص أن يلعفأ بمفرده إلى مخفاهن األسففففففففففففففلحفة والفذ فارر. وي  - 42
نمام مزدو  القفل لضففففمان يتعين تنفيذ األقل  اضففففران عند الو ففففول إلى مخزن األسففففلحة، و شففففخصففففان على 

اال تفاظ بسفففففففعل عند الد ول إلى مخزن األسفففففففلحة لتسفففففففعيل من يعب  عدم إمكانية الو فففففففول الفردي إليه. و 
 ق.التحقي لالهتدا  به في و ل إلى مخزن األسلحة ومتى ولماذا. وفي  الة فقدان أسلحة، سيستخدم ذلك 

وينمدي أن تخضففر المرافق التي سففتسففتخدم لتخزين األسففلحة والذ يرة لتقييم كامل للمخا ر األمنية.  - 43
در  في  ط  الدوريات األمنية لقوة األمم المتحدة تُ فانها يعب أن  ،  “منشفففف ت  رجة”أنها  التقييم ب و ذا  ففففنفها 

 و/أو شر ة األمم المتحدة.
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 سلح إدارة تخزين األ –التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

MOSAIC 05.20 “إدارة المخزون: األسلحة” 

اإلدارة الفعالة لألسففففففففلحة والذ يرة في سففففففففياة متدير لنزع السففففففففالح والتسففففففففري  و عادة اإلدما  )”دليل إدارة  
 األسلحة والذ يرة“(

  
 إدارة تخزين اللييرة والمتفجرات  4– دال  

تخزين األسففففففلحة والذ ارر معا. و ذا اقتضفففففف  القيود المفروضففففففة على عدم كمبدأ أسففففففاسففففففي، يتعين،   - 44
تخزينهفا وتفأمينهفا في ممفان أو  فاويفات يتعين  العقفارات المتفا فة تخزين األسففففففففففففففلحفة والفذ فارر في نفس الموقر، و 

لتوجيهيفة التقنيفة  التي تنص عليهفا الممفادو الممفادو  لمنفصففففففففففففففلفة. وينمدي إدارة تخزين الفذ يرة والمتفعرات وفقفا 
  ين التقني كبير مونفي المعثة بل مر تقديم المشفففففففففففورة والتوجيه التقنيين من قِ ،  (IATG)الدولية بشفففففففففففأن الذ يرة  

 بالذ يرة.المختصين 

تتطلب و ويؤدي تخزين الذ يرة والمتفعرات إلى شفففففوارل متأ فففففلة تتعلق بالسفففففالمة ومتطلمات أمنية.  - 45
 ذ يرة األسففففففففلحة الصففففففففديرة( )بما في ذلك   ( 4) 4-1  التي تندر  في ف ة الخطرتلك الذ يرة والمتفعرات بخالف 

 .هاعتمارات  ا ة للتخزين، وكذلك مونفين ذوي كفا ات إضا ية، إلدارة مرفق التخزين وتشديل

وف فة الخطر  ن جمير الفذ يرة المسففففففففففففففتردة في مرفق تخزين منفاسففففففففففففففب  سففففففففففففففب الكميفة  ي تخز يتعين  و  - 46
تخطي  المرفق وتشفففففففففييده   تعيني و . المعموعات المتوافقة  قا لقواعد التعمير والخل  بين، وفالمتوافقةمعموعة وال

. ونمرا لطبيعفة  IATG 01.20في    المبي نفة  (RRPLs)و دارتفه وفقفا لمسففففففففففففففتويفات عمليفة الحفد من المخفا ر 
 اجة إلى ، من رير المرج  أن تكون هنا   لألسفففلحة والذ يرةاالنتقالية اإلدارة  عمليات نزع السفففالح وأنشفففطة 

، وكفففذلفففك 1المسففففففففففففففتوى  أن يفي المرفق وعمليفففاتفففه بمتطلمفففات  تعين  تخزين الفففذ يرة على المفففدى الطويفففل. وي 
 .، من مستويات عملية الحد من المخا رأمكن ذلك  متى 2 المستوى 

 :من مستويات عملية الحد من المخا ر باأل وال التالية 1ويتسم المستوى  

للحد من  طر وقوع أ دان متفعرة رير مررو  فيها   توجد ا تيا ات أسففففاسففففية للسففففالمة )أ( 
و يفات و  ففففففففففففففابفات لألفراد في المعتمعفات مر ذلفك  أثنفا  تخزين الفذ يرة، ولكن قفد تحفدن 

 المدنية المحلية.

على الررم من معفالعفة بعض األسففففففففففففففمفا  المحتملفة لهفذه االنفعفارات )الحرارق الخفارجيفة،  ) ( 
هنا  أسفففففففففما  أ رى )عدم اسفففففففففتقرار  تمل  ذلك(،   والتد ين، والهوات  المحمولة، وما إلى

 (. البرة  الوقود الدافر، والمناولة، و واعق

 طر االنفعفار قفارمفا نمرا لعفدم إجرا  تفتيش مفادي روتيني للفذ يرة وعفدم اكتسففففففففففففففا   يمفل   ) ( 
 القدرة على تحديد االستقرار الكيمياري للذ يرة أثنا  التخزين.  

_________________ 

مثل تال   اأنه ال يعنيهذا و . “ ال تشفففكل  طرا كبيراالتي  ذ يرة ”البأنها  (HD)من ف ات الخطر    4-1المندرجة في الف ة  ذ يرة الف تعر   (4) 
 .(1العدول  ،6-1القسم ، IATG 01.05)أي  طر. 



19/50 

 22-08720 (A) 

 

 أساسية للحد من  طر السرقة من  الل اإلجرا ات الخارجية.توجد ا تيا ات أمنية  )د( 

، المتعلقة بالكمية  مناسففففمة المسففففافات  الت ا تيا ات السففففالمة األسففففاسففففية، في شففففكل فذ  نُ  )ه( 
للتخييف من مخا ر الو يات واإل ابات لألفراد دا ل المعتمعات المحلية إلى مستوى  

 مقبول.

 الذ يرة  سب الكمية، ويوجد نمام أساسي لتحديد الفقدان أو السرقة. تم  صر  )و( 

تم الحد األدنى من اسفففففففففففففتثمار الموارد في التطوير التنميمي و جرا ات التشفففففففففففففديل والبنية   )ه( 
 التحتية للتخزين.

و رة في جمير مرافق تخزين الففذ يرة لتيسففففففففففففففير التخلص العففاجففل من تففدمير  ويلزم وجود منطقففة   - 47
 ة رير المأمونة.الذ ير 

تخزين مثففاليففة. ويؤدي التعرض أ وال  ومن رير المرج  أن تكون الففذ يرة المعمعففة قففد  زنفف  في   - 48
النهفاريفة و/أو الر وبفة العفاليفة إلى التععيفل بتفدهور الفذ يرة وجعلهفا رير الفدورات  لفدرجفات  رارة عفاليفة و/أو  

الذ يرة بتفتيش جمير الذ يرة المسففففففففتردة لتحديد  مأمونة. وينمدي أن يقوم مونفون تقنيون مؤهلون من مونفي
مدى سفففففففففففففالمتها للتخزين ريثما يتم التخلص النهاري منها، وهو ما ينمدي أن يتم دون تأ ير ال مبرر له. وأي 

 ذ يرة رير مأمونة بشكل واض  يعب التخلص منها في أقر  فر ة ممكنة عن  ريق التفعير أو الحرة.

، ينمدي لممارسفففففففففففي نزع السفففففففففففالح  الذ يرة والمتفعرات  رر. وقبل تخزينجمير الذ ايتعين  صفففففففففففر  و  - 49
قد يكون  و الكاملة وأن يد لوها في النمام المحاسففبي المناسففب.   اوالتسففري  و عادة اإلدما  أن يسففعلوا تفا ففيله
 أو جدول بيانات بسيطا.بسيطة أو قاعدة بيانات  IMS))هذا النمام نماما متكامال إلدارة المعلومات 

المعلومات التالية عن جمير الذ ارر والمتفعرات المسففففففتردة، بما في ذلك أي ذ ارر ب تسففففففعيل  ويع 
 تعتبر رير مأمونة ومخصصة للتدمير الفوري:

 الف ة )أ( 

 النوع  ) ( 

 كميةال ) ( 

 ( عند االنطماة)الليار  )د( 

 ختم )عند االقتضا ( ال )ه( 

د كميفففة يففف حفففديعفففب ت دفعفففات مختلطفففة،  /معموعفففات ذا تم جمر  و والفففدفعفففة )المعموعفففة  رقم   )و( 
 منها( كل

  الشركة المصن عة )ه( 

 بلد المنشأ   )ح( 

 الحالة  )ط( 
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 )إذا كان معروفا(  ( 5) تاريخ انتها  الصال ية )ي( 

 في النمام المتكامل إلدارة المعلوماتالمسلحة المقاتلة المنشأ اسم أو رقم جماعة  ) ( 

 العمر تاريخ   )ل( 

 موقر العمر  )م( 

  هالتخزين أو موقعرمز  )ن( 

 العديد( الودير  التحويالت )التواريخ،   )ل( 

 التدمير )التاريخ والموقر والطريقة والكيانات التي أجرت التدمير وتحقق  منه( )ع( 

الحسفففابات كلما . وتسفففتكمل 5-دالاألسفففلحة وفقا لإلجرا   الخا فففة ب المحاسفففمة عملية وينمدي إجرا    - 50
 بين مواقر التخزين، إلى  ين التخلص النهاري منها.الذ يرة والمتفعرات شحنة من   نقل

.  الذ يرة والمتفعرات وتشففكل عمليات التحقق من المخزونات عنصففرا هاما من عنا ففر إدارة تخزين   - 51
 المخزون على النحو التالي:عمليات التحقق من يعب إجرا  و 

 مادي للمخزون  سب كمية الذ يرة ونوعها أسبوايا. إجرا  فحصيعب  )أ( 

 يعب اال تفاظ بسعالت لعمير عمليات التحقق من المخزون ألرراض التدقيق. ) ( 

مرافق المتطلمات  يما يتعلق ب ونمرا لمسفففففففففارل السفففففففففالمة المتأ فففففففففلة في الذ يرة والمتفعرات، فان  - 52
مرافق المتفعرات )التخزين(  ”   -  IATG Volume 04ل  تخزين الذ يرة والمتفعرات واسففعة النطاة. ويفصففً 

  “ مرافق المتفعرات )التخزين( )البنيففة التحتيففة والمعففدات( ”   –  Volume 05  IATG  و  “ المؤقتففة(  أل وال)ا
على مسفففففففففففتشفففففففففففار إدارة األسفففففففففففلحة يتعين المتطلمات معقدة، و و ما هو مطلو  لتخزين الذ يرة والمتفعرات. 

 والذ يرة تقديم المشورة والتفا يل الالهمة لتخطي  وتنفيذ تخزين الذ يرة بشكل آمن ومأمون. 

 ويرد أدناه موجز لعدة اعتمارات رريسية: 

من الو ففففففففففففففول بمفرده إلى مخزن للفذ يرة أو المتفعرات.  يتمكن أي فرد  ال  يتعين أ األمن: )أ( 
يعب اال تفاظ بسففعل  و األقل عند الو ففول إلى المخزن.  ضففور شففخصففين على ويتعين  

إلى منطقة التخزين وأي الذين و ففلوا عند الد ول إلى منطقة التخزين يسففعل األشففخاع 
سففففففففففففففتخففدم في  ففالففة فقففدان ذ يرة أو متفعرات، يُ و .  ومتى ولمففاذا  ففدن ذلففك  مخزن فردي

 التحقيق.لالهتدا  به في السعل 

ــازــات  الو   ،مواقع االنفجــار المحتملــ  ) (  وترييص الحـد    ،الكميــ المطلوبــ  المتعلقــ  بــمســــــــ
موقر بأنه عرف كل موقر فردي يسفتخدم لتخزين الذ يرة والمتفعرات  يُ   رات:األقصـى للمتفج
شففففففففففرو ا معينة  ا ففففففففففة بنوع  هذه المواقر . ويعب أن تسففففففففففتوفي (PES) انفعار محتمل

للحفففففد من   أ رى  وقفففففاريفففففة  تفففففدابير  تطبق  أن  ويعفففففب  الفففففذ يرة  تخزي أ طفففففار  الهيكفففففل،  ن 
المتفعرات. وعلى المسففففففتوى األسففففففاسففففففي، يقتصففففففر نوع وكمية الذ يرة والمتفعرات التي  أو

ا بموجففففب تر يص الحففففد مفففف المففففأذون بهالنوع والكميففففة  يمكن تخزينهففففا في موقر مففففا على  
أيضفففففا تر يص الحد األقصفففففى هذا . وسفففففيشفففففمل الخاع به (ELL)لمتفعرات  األقصفففففى ل

التي ، (QDs) الكميةالمطلوبة المتعلقة ب مسففففففففافات  بأنها العرف مسففففففففافات فصففففففففل آمنة، تُ 
_________________ 

 إذا كان يمكن تحديده. “ اآلمنالُعمر تاريخ انتها   ال ية ” األهم هو و استخدام تواريخ انتها   ال ية الذ يرة المختلفة. عوه ي (5) 
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عر ض وموقر م  موقر انفعفففار محتمفففلوبين    مواقر االنفعفففار المحتمفففلبين  يعفففب تطبيقهفففا  
. ومن األهمية بمكان لسففففففففالمة ممارسففففففففي نزع اتمتفعر تتعلق بال السففففففففتخدم في أنشففففففففطة  يُ 

المحليين ا ترام وتطبيق  السفففففففففالح والتسفففففففففري  و عادة اإلدما  في األمم المتحدة والسفففففففففكان
موقر االنفعفار المحتمفل، وتر يص الحفد األقصففففففففففففففى للمتفعرات، والمسفففففففففففففففاففات  متطلمفات  

 .المطلوبة المتعلقة بالكمية

ــالم  من   ) (   تعين طر كبير وي  ات طر نشفففففففففو   ريق في منطقة متفعر  إن :الحرائقالســــ
 تخييضه إلى أدنى مستوى ممكن عمليا.

كل ما في وسعهم لمنر نشو   ريق في منطقة  المونفين يبذل جمير  يتعين أن  (1)  
 تخزين المتفعرات.

  أن ينتقلوا فورارير األسفففاسفففيين المونفين عمير  ينمدي لفي  الة نشفففو   ريق،  (2)  
 إلى مسافة آمنة محددة مسمقا.

ينمدي وضفر معدات اإلسفعافات األولية لمكافحة الحرارق )مثل  فايات الحريق،  (3)  
دات و  نقفاط منتممفة  عنفد  الحريق، ودال  الميفاه و/أو الرمفال، ومفا إلى ذلفك(  مخمف 

هو السفففيطرة على انتشفففار الحريق، ولكن   ها ول منطقة المتفعرات. والدرض من 
المونفين جمير  نتقففففل  ي إذا انتشففففففففففففففر الحريق إلى موقر يحتوي على متفعرات،  

 إلى مكان آمن محدد سلفا.بسرعة قدر اإلمكان 

 الحرائق التي تنطوي على متفجرات. مكازح   وينبغي عدم     

السففففففففالمة من ”  IATG 02.50تدابير السففففففففالمة من الحرارق في ترد تفا ففففففففيل   (4)  
 .“الحرارق

تنطوي عليها  التي  تشفففففففففكل تصفففففففففريفات اإلضفففففففففا ة الكهروسفففففففففتاتيكية    العواصــــــف الرعدي : )د( 
األجهزة المتفعرة الكهربارية.  تشديل العوا   الرعدية تهديدا بالحريق وتهديدا مماشرا ببد  

 في جمير مرافق تخزين المتفعرات البرة توفير الحماية الكا ية والمناسمة من وينمدي  

 
 إدارة تخزين اللييرة والمتفجرات -التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 
IATG 01.50 “نمام وشفرات األمم المتحدة لتصنيف أ طار المتفعرات” 
IATG 02.10 “مقدمة لممادو وعمليات إدارة المخا ر” 
IATG 02.50 “السالمة من الحرارق” 
IATG 03.10 “إدارة المخزون” 

IATG Volume 04 – “)مرافق المتفعرات )التخزين( )األ وال الميدانية والمؤقتة” 
IATG 04.20 “ التخزين المؤق” 

IATG Volume 05 – “)مرافق المتفعرات )التخزين( )البنية التحتية والمعدات” 
IATG 09.10 “األمن” 
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 المحاسب  عن األسلح  والليائر  5- دال  

المحاسفمة الدقيقة أمر بالغ األهمية لمصفداقية عمليات نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما . ويعب  - 53
أن يكون قسففففم نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  قادرا على إثمات أن األسففففلحة والذ ارر المسففففتلمة يمكن  

. وييسفففر  فظ السفففعالت اإلدارة الفعالة  منها  من لحمة اسفففتالمها  تى نقطة التخلص النهاريالمحاسفففمة عنها  
ن اليضمن الشفا ية؛ و للعتاد؛    .الوجهة ر د؛ ويمنر تحويلويمك 

متكامال إلدارة المعلومات يكون  وينمدي أن ينفذ قسففففففم نزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما  نماما  - 54
بالكامل يقوم بتحديث السعالت  شمكي   المثالي هو نمامو المتا ة دا ل منطقة العمليات.  للبنية التحتية  مالرما 

، في كثير من الحفاالت، لن يكون هفذا ممكنفا. وقفد تتطلفب هفذه بيفد أنفهعلى الفور عنفد إد فال بيفانفات جفديفدة.  
قاعدة  مكتوبة بخ  اليد محفونة في شففففكل  و سففففابات  يتضففففمن سففففعالت  بدرجة أكبر    االحاالت نماما أسففففاسففففي 

 ة بسيطة.أو في جداول بيانات  اسوبي أساسي بيانات  

التحديد الدقيق لحركة  تتي   وفي جمير الحاالت، ينمدي للنمام المحاسففففففففففبي أن يوفر معلومات كا ية  - 55
 التخلص منه.جمعه  تى من نقطة بد ا عها  وتتم  العتاد  

 األسلح  - 56

أثنا  عمليات نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  المسففتلمة المعلومات المسففعلة عن األسففلحة  إن  
بالكامل، ينمدي تقاسفففففم المتكامل إلدارة المعلومات شفففففمكيا  نمام ال. و ذا كان 3-بالتفصفففففيل في اإلجرا  دالرد  ت 

في جمير أنحا  قسففففم نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما . وفي كثير من   آلياإد ال سففففعل جديد لألسففففلحة  
اتماع أسففففففاليب إبالغ بديلة  الحاالت، لن يحتفظ بحسففففففا  األسففففففلحة على نمام شففففففمكي، ولذلك من الضففففففروري 

 لال تفاظ بسعل دقيق لكميات األسلحة الموجودة وأنواعها.

 وينمدي للنمام المحاسبي أن يقوم بما يلي: 

جمير يشفمل أو جدول بيانات بسفي ، بما بسفيطة  تسفعيل جمير األسفلحة في قاعدة بيانات   )أ( 
 .3-دالالمعايير المدرجة في اإلجرا  

)أي  فففففففففففالحة   الوضفففففففففففر سفففففففففففب النوع و المحتاهة  تقرير يومي عن كمية األسفففففففففففلحة  توفير  ) ( 
(، لتقديمه إلى قسفففم نزع السفففالح والتسفففري  و عادة لالسفففتعماللالسفففتعمال أو رير  فففالحة  

ونيفة كتقرير قفاعفدة اإلدمفا  في مقر المعثفة. وينمدي تقفديم هفذا التقرير بفالوسفففففففففففففففارفل اإللكتر 
الهفات  بف أو بفالالسففففففففففففففلكي بيفانفات أو ملخص لعفدول بيفانفات، ولكن يعوه تقفديمفه شفففففففففففففففهيفا  

 تكن هنا  وسارل أ رى متا ة. لم إذا

إلى قسففففففم نزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما  عن كمية ُيقدم تقرير أسففففففبوعي  توفير   ) ( 
ة باألرقام التسلسلية لألسلحة.  ، بما في ذلك قارموضر األسلحة الموجودة  سب النوع وال

فرة، والكميات  اة، والكميات المتو المسففففففتلموينمدي أن يتضففففففمن التقرير كميات األسففففففلحة 
الصفففففففادرة، سفففففففوا  للتخزين الدارم أو للتخلص منها. وينمدي تقديم هذا التقرير إلكترونيا، 

هالة  وسففففففففففار  قابلة لإل على  ولكن إذا لم تكن هنا  قدرة شففففففففففمكية متا ة، ينمدي نسففففففففففخه 
قرع مضفففففدوط( ونقله إلى قسفففففم نزع السفففففالح  فالشفففففة و دات تخزين محمولة أو   )مثل

 والتسري  و عادة اإلدما .
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اسففففففففففففتخدام جدول همني متفق عليه لتقديم التقارير، ينمدي إدراجه في  طة نزع السففففففففففففالح   )د( 
 :ما يلي المواعيد المقتر ة هيو والتسري  و عادة اإلدما  للمعثة. 

في السففففففاعة  يصففففففدر األسففففففلحة  التي توجد فيها دولة تقرير من الاليومي:    التقرير (1)  
قسفففم نزع السفففالح والتسفففري  و عادة ويعب أن يسفففتلمه بالتوقي  المحلي.   08:30

 بالتوقي  المحلي. 12:30اإلدما  في موعد أقصاه الساعة 

  08:30في السففففففاعة  يصففففففدر   سففففففا  األسففففففلحة  تقرير عن   ألسففففففبوعي:ا  تقريرال (2)  
أن يسفففتلمه قسفففم نزع السفففالح والتسفففري   ويعب بالتوقي  المحلي كل يوم أربعا ؛  

 ساعة من اإلعداد. 24و عادة اإلدما  في رضون 

 لييرةال - 57

الذ يرة والمتفعرات  فيعب اال تفاظ بدقة بحسفففابات الذ يرة ألرراض السفففالمة واألمن على السفففوا .  
البي ية مثل ارتفاع درجة الحرارة و/أو الر وبة.  وال  بسبب األقد تتسارع عملية ه هذ، و هامر تقدم عمر تتدهور  

ترد  أثنا  عمليات نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما   الواجب تسفففففعيلها عن الذ يرة المسفففففتلمة والمعلومات 
بأ وال  مة تتعلق  . و ضففففافة إلى ذلك، ينمدي إدرا  أي معلومات معروفة أو مىي  4-بالتفصففففيل في اإلجرا  دال

بالكامل، ينمدي تقاسففففففففففم إد ال  المتكامل إلدارة المعلومات شففففففففففمكيا  نمام  الالتخزين والتعرض البي ي. و ذا كان  
 بيد أنه، نمرا ألنفي جمير أنحا  قسفم نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما . آليا ألسفلحة  كميات جديدة من ا

على نمام شفمكي، من الضفروري اتماع أسفاليب إبالغ بديلة يان الذ يرة ال ُيحتفظ به في كثير من األ  سفا   
 وأنواعها.الذ يرة والمتفعرات المحتفظ بها لال تفاظ بسعل دقيق لكميات 

 لنمام المحاسبي بما يلي:أن يقوم اوينمدي   

أو جدول بيانات بسففففي ، بما بسففففيطة  في قاعدة بيانات  الذ ارر والمتفعرات  تسففففعيل جمير  )أ( 
 .4-ها لمعايير المدرجة في اإلجرا  جمير ايشمل 

تقرير يومي عن كمية الذ يرة والمتفعرات الموجودة  سففب النوع، ينمدي تقديمه إلى توفير  ) ( 
قسففففففففففم نزع السففففففففففالح والتسففففففففففري  و عادة اإلدما  في مقر المعثة. وينمدي تقديم هذا التقرير  
بالوسفففففففارل اإللكترونية كتقرير قاعدة بيانات أو ملخص لعدول بيانات، ولكن يعوه تقديمه 

 هات  إذا لم تكن هنا  وسارل أ رى متا ة.الب أو بالالسلكي  شفهيا 

تقرير أسبوعي يقدم إلى قسم نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  عن كمية الذ يرة  توفير  ) ( 
الففدفعففة، و ففالتهففا  /المعموعففةوالمتفعرات المحتفظ بهففا  سففففففففففففففففب النوع، بمففا في ذلففك رقم  

ي أي قذار  أو  واريخ يحملها السالمة المقدرة للتخزين والنقل(. وفي  الة تلقتبيان   )أي
الرقم التسففففففلسففففففلي. وينمدي أن يتضففففففمن التقرير كميات  سففففففب  أفراد، ينمدي اإلبالغ عنها  

األكثر دواما فرة، والكميات الصفففففادرة، سفففففوا  للتخزين  اة، والكميات المتو المسفففففتلماألسفففففلحة  
فر اتو   للتخلص منهفا. وينمدي تقفديم هفذا التقرير في شففففففففففففففكفل إلكتروني. وفي  فالفة عفدم أو

فالشففففففة  وسففففففار  قابلة لإلهالة، مثل على ، ينمدي نسففففففخ التقرير المحاسففففففبي ةالشففففففمكي القدرة  
أو قرع مضفففففففففففدوط، ونقله إلى قسفففففففففففم نزع السفففففففففففالح والتسفففففففففففري  و دات تخزين محمولة 

 اإلدما . و عادة
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اسففففففففففففتخدام جدول همني متفق عليه لتقديم التقارير، ينمدي إدراجه في  طة نزع السففففففففففففالح   )د( 
 :ما يلي المواعيد المقتر ة هيو   و عادة اإلدما  للمعثة. والتسري 

  08:30في السففففففففففففففاعة التي توجد فيها الذ يرة يصففففففففففففففدر دولة تقرير من الالتقرير اليومي:   )ه( 
قسففم نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  في موعد ويعب أن يسففتلمه بالتوقي  المحلي. 

 بالتوقي  المحلي. 12:30أقصاه الساعة 

بالتوقي  المحلي    08:30في السفاعة  الذ يرة يصفدر عن  سفا   األسفبوعي: تقرير  تقرير  ال )و( 
أن يسففتلمه قسففم نزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  في رضففون ويعب كل يوم أربعا ؛  

 ساعة من اإلعداد. 24

والعماعات المسففففففففففلحة رير ذات قيمة للقوات قد تكون    ألســـــــلح  والليائرالمحاســـــــبي  لبيانات  وال - 58
المشفففاركة في عملية نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما  أو للفصفففارل المنشفففقة دا ل العماعات المشفففاركة. 
ولذلك، ينمدي أن تخضفر البيانات المحاسفبية لضفواب  أمنية مناسفمة، بما في ذلك اسفتخدام نمم  اسفوبية آمنة  

 .ال تفاظ بتلك الحساباتا و ماية الحسابات بكلمة مرور، أيا كان شكل

 
 المحاسب  عن األسلح  والليائر –التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

MOSAIC 05.30 “وضر العالمات و فظ السعالت” 

IATG 03 Volume “المحاسمة المتعلقة بالذ يرة” 

 
 سلح  نقل األ  6- دال  

ال توجد اعتمارات مماشفففففرة تتعلق بالسفففففالمة. وقد يكون  ألنه أسفففففاسفففففا اعتمار أمني، هو نقل األسفففففلحة   - 59
األسفففففلحة شفففففارال أمنيا رريسفففففيا في بعض المروف، لذلك ينمدي للممارسفففففين أن يخططوا بعناية  وجهة  تحويل 

النهاري. وينمدي إيال  االعتمار للتخلص من األسففلحة    هاتدمير ألرراض  لألسففلحة، بما في ذلك نقلها  نقل ألي 
 ها. وجهت  عند نقطة جمعها للحد من  طر تحويل

واسفففر النطاة لألسفففلحة. وينمدي تخطي   رة النقل نقل تقييم كامل للمخا ر قبل أي يتعين إجرا   و  - 60
حدن نقل منتمم كان ي  ذا تفا فففيل الطريق ومواعيد النقل على أنها سفففرية. و تتعين معاملة وفحصفففها مسفففمقا، و 

يمكن  نقفل  تديير الطرة واألوقفات لتعنفب إنشففففففففففففففا  أنمفاط  يتعين النمر في لألسففففففففففففففلحفة بين موقعين محفددين،  
قوة األمم المتحدة أو قوات األمن في ها. وينمدي ضفففففففمان أمن النقل من قبل العنصفففففففر العسفففففففكري التعرف علي 

 الو نية أو من قبل مسؤولي األمن المعينين.

قبل أي عملية نقل لألسففففففففلحة. وينمدي    معلى بروتوكوالت ووثارق التسففففففففليم/االسففففففففتالين االتفاة  يتعو  - 61
 األسلحة.عهدة مراجعة  سابات وجود مسار متوا ل لاتماع هذه البروتوكوالت بدقة من أجل ضمان 

عدم نقل األسفففففلحة في نفس مركمة الذ يرة المسفففففتخدمة في السفففففالح. و ذا أمكن، ينمدي يتعين عدم و  - 62
 نقل األسلحة وذ اررها في مركمات تسير معا.
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 اإلعداد - 63

في األسففففلحة فحص األسففففلحة  متخصففففص آ ر مؤهل أو ينمدي لخبير أسففففلحة  قبل النقل،   )أ( 
 (.نطماة)عند االمنها ة ة والخزن ملاجزا  العاألوالتأكد من إهالة 

العاملة جزا   األتأمين  ينمدي  و . الخزناتينمدي تأمين األسفففلحة في  اويات مناسفففمة للنقل و  ) ( 
 في  اويات منفصلة.

 ينمدي للشخص المسؤول عن نقل األسلحة أن يقوم بما يلي: ) ( 

 إعداد الوثارق الصحيحة لنقل األسلحة.ضمان  (1)  

العاملة  جزا   األضففمان وضففر إجرا ات أمنية مادية مناسففمة، بما في ذلك فصففل   (2)  
 عن جسم األسلحة وأمن الحاويات التي ستنقل فيها األسلحة.والخزنات 

 .لها وأنه تم ا تيار مسار مناسبللنقل مناسمة المركمة  تأكد من أن ال (3)  

على قبول    ووافق  بلدد أُ األسففففففلحة قالتي سففففففُتنقل إليها   تأكد من أن المنممةال (4)  
 .أن الموقر الذي سُتنقل إليه األسلحة قد ُأبلغ ووافق على قبول الشحنة/الشحنة

 التحميل وأثناء النقل - 64

 .األسلحةالمرتمطة ب العاملة جزا  األتحميل األسلحة على مركمات منفصلة عن ضمان  )أ( 

أن يكون ذلك من  الل  ينمدي    ،ومثالياضففففففففمان تأمين المركمات إلى أقصففففففففى  د ممكن.   ) ( 
حاويات التي يمكن قفلها بأقفال مناسففففففففمة. وفي الحاالت التي يتعذر  الاسففففففففتخدام المركمات 

مر الشفحنة أو في مركمة مرافقة لها على أن يسفافر طلب من  ارل يُ يمكن أن  فيها ذلك،  
ن أفراد رير مففأذون لهم من مرأى من المركمففة الحففاملففة لألسففففففففففففففلحففة لضففففففففففففففمففان عففدم تمك  

 إليها. الو ول

إعداد الوثارق الصفففففحيحة وتقديمها إلى الشفففففخص المسفففففمى كمسفففففؤول عن شفففففحنة  ضفففففمان  ) ( 
 وسارقي المركمات التي تحمل األسلحة. 

 عند الوصول - 65

في المارة  100، يعري المرسفففففففل إليه فحصفففففففا بنسفففففففمة تهاإلى وجهالشفففففففحنة  عند و فففففففول   )أ( 
 ويبدأ تحقيق.ا تالفات المرسل بأي يتعي ن إبالغ المصا مة للشحنة. و لألسلحة المستلمة مقابل الوثارق 

بعد و فففولها وتوضفففر في مخزن آمن، بأقصفففى سفففرعة ممكنة غ جمير األسفففلحة  يتعين تفري  ) ( 
 ريثما يتم تخزينها أو تدميرها.

 
 نقل األسلح  – التقنيتوجيه ال

MOSAIC 05.20 ”إدارة المخزون: األسلحة“ 
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 والمتفجرات   يرة اللي نقل   7- دال  

ــائع الخطرةينمدي تنميم نقفل   - 66 ، التي تشففففففففففففففمفل الفذ يرة والمتفعرات، للتقليفل إلى أدنى  فد من البضـــــــ
مخا ر الحوادن التي قد تتسففبب في وفاة أو إ ففابة أشففخاع أو و/أو إلحاة أضففرار بالممتلكات أو المعدات  

النقفل اآلمنفة.    أ والعفايير الخطر أثنفا  النقفل و مبين  لموا مفة  لأو البي فة. وقفد وضففففففففففففففعف  األمم المتحفدة آليفات 
نقل الذ يرة والمتفعرات برا أو بالسففكك الحديدية أو العو أو المحر، وهنا  اتفاقات دولية مقبولة تتعلق يعوه و 

 .IATG 08.10مفصل بشأن نقل الذ ارر والمتفعرات في توجيه رد ي من هذه الوسار . و اسطة بالنقل بكل و 

تعري   - 67 أن  وفقففففففاويتعين  المتحففففففدة  األمم  بعثففففففات  في  والمتفعرات  الففففففذ يرة  نقففففففل  عمليففففففات   جمير 
المحلية من الصعب االمتثال األ وال  . و يثما تععل المروف التشديلية أو “نقل الذ يرة”  IATG 08.10 لفففففففف 

في   الوارد  نوعي    IATG 08.10للتوجيففففففه  تقييم  إجرا   بففففففالففففففذ يرة  المعنيين  التقنيين  المونفين  على  يتعين 
نللمخا ر المقبولة والمأذون بها من قبل الىيادة العليا لألمم المتحدة، أو أي فرد آ ر   .ُيسمى ويمك 

والمتفعرات إلى مرفق تخزين آمن أولي بعد تسفففففففففففففليمها يرة وتدطي هذه اإلجرا ات النقل الفوري للذ  - 68
نقل أيضفففففا أي تشفففففمل اإلجرا ات  . و لألسفففففلحة والذ يرةاالنتقالية  اإلدارة  عمليات نزع السفففففالح أو أنشفففففطة    أثنا 

هذه اإلجرا ات على مسففتوى في . ويمكن اإلذن باجرا  تدييرات  ا ففة بكل بعثة اعتبر ضففروري يُ ال ق للعتاد 
 مقر المعثة/القوة بعد إجرا  تقييم مناسب للمخا ر.

مرا فل النقفل، من الضففففففففففففففروري أن تمفل الفذ يرة والمتفعرات سففففففففففففففليمفة وآمنفة. وأي نقفل وفي جمير   - 69
عن  ريق إجرا   يعب أن يحدن  منممة إلى أ رى  من  أو  آل ر والمتفعرات من فرد يرة  للمسففففففففؤولية عن الذ 

ات لتأكيد  تلقى الذ يرة والمتفعر التي ت المتفعرات/المنممة  اسفففففتالم، مر توقير الفرد الذي يتلقى الذ يرة و تسفففففليم/
 استالمها وقبول المسؤولية عنها.

األسففففلحة و/أو وجهة  ة عسففففكرية وشففففر ية كا ية لتفادي  طر تحويل  راسفففف طلب وجود  يُ يتعين أن و  - 70
المشففورة من شففر ة األمم المتحدة لتحديد مسففتوى المخا ر المحتملة على يتعين التمال الذ يرة أثنا  النقل. و 
وريرهم من أ فففففففحا  المصفففففففلحة في المنا ق الواقعة على   يينادة المعتمعقاللتعامل مر  ل   سفففففففير الر لة و 

 النقل.مسار  ول 

مة  الل عمليات نزع السففففففالح وأنشففففففطة  من المرج  أن نسففففففمة كبيرة من الذ يرة المسففففففل    اللييرة:  عبوة  -   71
على مسفففتشفففار إدارة األسفففلحة والذ يرة  ويتعين  لن تكون في عبوتها األ فففلية. لألسفففلحة والذ يرة االنتقالية  اإلدارة  

لم يكن باإلمكان تعب ة الذ يرة   ما و مناسب في عملية التخطي .  بشكل  الذ يرة  تعب ة التأكد من إدرا  الحاجة إلى  
مؤهل  لذ يرة  مختص با فني  / تقني   يقوم مون  يعب أن والمتفعرات إما في عبواتها األ فلية أو في  اوية أ رى  

ه لتحديد ما إذا كان  الذ يرة آمنة للنقل. تقدير ومأذون له بتفتيش الذ يرة المعاد تعب تها واسففففففتخدام  برته التقنية و 
 . IATG 06.40المتعلقة بتعب ة الذ يرة ووضر العالمات عليها في  المتطلمات وترد تفا يل 

 اإلعداد - 72

ين المؤهلين تقنيفففا والمفففأذون لهم بتفتيش الفففذ يرة  يقوم أ فففد المونفيتعين أن  قبفففل النقفففل،   )أ( 
 ما يلي:لالتفتيش تأكيدا   يوفروالمتفعرات للتأكد من أنها آمنة للنقل. و 

 .على الذ يرة والمتفعراتواضحة عدم وجود أي دالرل تدهور  (1)  

 تعب ة الذ يرة والمتفعرات بشكل  حي . (2)  
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 النقل. ةسطاالمناسمة لو الوثارق الصحيحة، إعداد  (3)  

ومزودة المركمففة أو الطففاررة أو السفففففففففففففففينففة منففاسففففففففففففففمففة لنقففل الففذ يرة والمتفعرات،   (4)  
ي  ادن  لالسففففففتعابة ألمعدات مناسففففففمة ب مدربة تدريما كامال ومأذون لها و  أ قمب 

 .نقلأثنا  ال

إليفففه األسففففففففففففففلحفففة  إليهفففا/الموقر الفففذي سففففففففففففففُتنقفففل  نقفففل  سففففففففففففففتُ التي  المنممفففة  إبالغ   (5)  
 على قبول الشحنة.قتها/موافقته  ومواف

إذا تعفذر نقفل الفذ يرة والمتفعرات بفأمفان، ينمدي تفدميرهفا في الموقر. و ذا كفان من شففففففففففففففأن  ) ( 
مونفون مؤهلون في معال التخلص    اذلك أن يسفففبب أضفففرارا رير مقبولة، ينمدي أن ينقله

 .اتدميرهمن أجل من الذ ارر المتفعرة إلى مكان آمن  

 والمتفعرات الىيام بما يلي: يرةلشخص المسؤول عن نقل الذ على ايتعين   ) ( 

ترتيما  حيحا، بما في ذلك الحصول على تم ترتيبها  أن عملية النقل قد  ضمان  (1)  
 تأكيد بأنها مأذون بها لنقل الذ يرة.

ن ي أن  اقم المركمة أو الطاررة أو السفففينة لديه التدريب والسففلطة المناسففب ضففمان  (2)  
 قل الذ يرة.للىيام بن 

أجزا   ، عند الضفرورة، على إذن لعمير الحصفولا تيار مسفار مناسفب و ضفمان  (3)  
 الر لة.

على أفراد العمهور وعلى الخطر من  يتم اإلقالل بحيفث النقفل  التخطي  لتوقيف    (4)  
 .نقلأول ك الذين يقومون بال

ا تمال وقوع  وادن تؤثر وجود تدابير السففالمة واألمن المناسففمة لتقليل ضففمان  (5)  
 على الشحنة.

 التحميل وأثناء النقل - 73

ق جمير لة على المركمة أو الطاررة أو السففففففينة، تطب  محم  تكون  بما أن الذ يرة والمتفعرات   )أ( 
وقواعفد   ،(NEQ)  اللوار  الحفاليفة المتعلقفة بفالحفد األقصففففففففففففففى لصفففففففففففففففافي كميفة المتفعرات

 .(CG)متوافقة المعموعات الوقواعد  ل    ،التعمير

بشفففكل سفففليم ومناسفففب  النق الة ن  اوياتها أو منصفففاتها  تحميل الذ يرة والمتفعرات، تؤم  عد  ب  ) ( 
السففكك الحديدية أو الحاوية  عربة ر . و يثما أمكن، ينمدي أن تكون المركمة أو التحضففد 

 ألرراض السالمة واألمن.مدلقة با كام 

عربة المركمة أو يتعين وسففففففففففم السففففففففففكك الحديدية،  ب لعمليات النقل على الطرة و بالنسففففففففففمة  ) ( 
ورمز تصفنيف  DG))السفكك الحديدية بالالفتات الصفحيحة لإلشفارة إلى المضفارر الخطرة 

 (.HCC) الخاع بهاالخطر 

فترات را ة مناسفففففمة للسفففففارق للحد  يتعين وجود  الذ يرة والمتفعرات على الطرة، نقل أثنا    )د( 
 من مخا ر  وادن المرور على الطرة. 
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والمتفعرات، بما في ذلك   يرةترتيمات أمنية كا ية للحد من إمكانية سفففففرقة الذ يتعين اتخاذ  )ه( 
  اوأفراد  راسففففة  ا تمال وقوع هعوم مسففففل  على المركمات. وينمدي أن يشففففمل ذلك مركمات 

 أو عسفففكري   يشفففر أمن  مسفففلحين عند الضفففرورة. و يثما يكون لدى البلد المضفففيف نمام  
 ، ينمدي التخطي  ألمن النقل بالتعاون مر السلطات المحلية.فعال

 عند الوصول - 74

 يقوم المرسل إليه بما يلي:يتعين أن  ة تخزين المتفعرات المقصودة، في منطق 

والمتفعرات ريثما يتم   ةر ي توفير منطقة اسفففففففتىمال آمنة ومأمونة،  يث يمكن اال تفاظ بالذ  )أ( 
 تأ ير استالم الذ يرة والمتفعرات دون داع.يتعين عدم استالمها رسميا. و 

ا تالففات  المرسففففففففففففففل بفأي  يتعين إبالغ    . والشففففففففففففففحنفة مقفابفل الوثفارق المصففففففففففففففا مفةفحص  ) ( 
 تحقيق.  ويبدأ

 الذ يرة والمتفعرات وتوضر في التخزين.ُتحسب ت، ا تالفاتحديد أي في  الة عدم  ) ( 

والمتفعرات المسففففففففلمة أثنا  عمليات نزع السففففففففالح وأنشففففففففطة   ةر ي ينمدي عزل الذ  (1)  
في المخفففاهن إلى أن يتمكن المونفون لألسففففففففففففففلحفففة والفففذ يرة  االنتقفففاليفففة  اإلدارة  

المؤهلون من إجرا  تفتيش تقني كفامفل للتفأكفد من سففففففففففففففالمتهفا للتخزين،  التقنيون  
 ريثما يتخذ قرار بشأن التخلص منها.

 
 نقل اللييرة والمتفجرات -التوجيه التقني 

IATG 06.40 “تعب ة الذ يرة ووضر العالمات عليها” 

IATG 08.10 “نقل الذ يرة” 

IATG 09.10 “أمن الذ يرة” 

 تو يات األمم المتحدة بشأن نقل المضارر الخطرة: الرحة تنميمية نموذجية

  
 التخزين عمليات التحقق من   8- دال  

للتأكد من سففففففففففففالمة وأمن مرافق التخزين  التخزين على فترات منتممة  عمليات تحقق من  يلزم إجرا    - 75
 سففففففففففففففابات  مقابل    يرةمحتويات مخزونات األسففففففففففففففلحة والذ التحقق من يعري بانتمام  يتعين أن ومحتوياتها. و 

وعمليات التحقق  . ويشففففففففففففففمل ذلك العد اليومي، 5-ودال 4-ودال  3-وفقا لإلجرا ات دال يرةاألسففففففففففففففلحة والذ 
 التفصيلي نص  السنوي. العردو  ،المخزون  سب الكميةمن األسبواية 

المفاديفة للتخزين للتفأكفد من مال متهفا للمهمفة ممفا يقلفل عمليفات تحقق من البنيفة التحتيفة  ويلزم إجرا   - 76
عمليات والمتفعرات، تهدف  يرة. و يما يتعلق بالذ يرةاألسفففففففففففلحة والذ وجهة  تحويل إمكانية  إلى أدنى  د من 

ر السالمة الناجمة عن عوامل  ارجية، التي قد تسبب أو تسرع التخزين أيضا إلى الحد من مخا التحقق من 
 التدهور إلى درجة تتعرض فيها السالمة للخطر.
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للبنيففة التحتيففة وقففد تختل  متطلمففات التحقق الففدقيق من التخزين بين المعثففات و تى دا لهففا، تمعففا   - 77
والمتفعرات قبففل    يرةفيهففا بففالففذ  تفففاظ  االتوقر  لمففدة التي يُ تمعففا لالمففاديففة المتففا ففة في كففل موقر تخزين محففدد و 

 التخلص النهاري منها.

 المباني أو الحاويات المستخدم  لتخزين األسلح  - 78

من التدابير األمنية المسفففففففففتخدمة لحماية   ذلك األقفال وريريتعين فحص   في كل  فففففففففماح )أ( 
زال آمنة. للتأكد من أنها ال ت وذلك المماني أو الحاويات المسفففففففففففففتخدمة لتخزين األسفففففففففففففلحة  

يعفففب االنتهفففا  من فحص آ ر في نهفففايفففة كفففل يوم عمفففل للتفففأكفففد من أن المبنى قفففد تم و 
  حي . ها بشكله/أو أن الحاوية قد تم تأمين تأمين 

تديرات في  التها أي  مماني و اويات تخزين األسففففلحة كل أسففففبوع بحثا عن يتعين تفتيش  ) ( 
ن البنيففة التحتيففة قويففة بمففا  يففه  إلى التففأكففد من أعمليففات الفحص هففذه  يففة. وتهففدف  المففاد

 للخطر.  ،أو سالمتها قد تتعرضقد يتعرض،  تتدهور إلى درجة أن أمنها  الكفاية وال

 إذا تم تركيب نمام إنذار أمني في مخاهن األسلحة، ينمدي ا تماره أسبوايا. ) ( 

 يرةمرازق تخزين اللي - 79

تخزين التحقق من النمرا لمسفففففففففارل السفففففففففالمة المتأ فففففففففلة في تخزين الذ يرة والمتفعرات، فان نمام  
ل مرافق تخزين الذ يرة واسففر النطاة.  الخاع ب  مرافق المتفعرات )التخزين( ” – IATG Volume 04ويفصفف 

  “؛(ة والمعففداتالبنيففة التحتيفف مرافق المتفعرات )التخزين( )”  –  IATG Volume 05  “؛ والمؤقتففة(األ وال  )
متطلمففات البنيففة التحتيففة لتخزين الففذ يرة والمتفعرات.    ،“التفتيش على مرافق المتفعرات”،  IATG 06.70 و

ستنسخ التخزين المدرجة، ولكنها ال تُ عمليات التحقق من وتوفر هذه المتطلمات المعقدة التفا يل الكامنة ورا  
 في إجرا ات التشديل المو دة هذه.

للتحكم يعري كل  فففماح فحص األقفال وريرها من التدابير األمنية المسفففتخدمة   يتعين أن )أ( 
حماية المماني أو الحاويات المسففففففففففففففتخدمة  لالو ففففففففففففففول إلى منطقة تخزين المتفعرات و في 

يعفب االنتهفا  من فحص  و للتفأكفد من أنهفا ال تزال آمنفة.  وذلفك  والمتفعرات   يرةلتخزين الفذ 
 ، أو الحفاويفة قفد تفأمينهفا،للتفأكفد من أن المبنى قفد تم تفأمينفهآ ر في نهفايفة كفل يوم عمفل  

 بشكل  حي .

والمتفعرات لمعرففة الحففالفة المففاديفة لكففل موقر تخزين    يرةتفتيش منففا ق تخزين الفذ يتعين   ) ( 
هفذه إلى التففأكفد من أن البنيففة التحتيففة قويفة بمففا  يفه  عمليففات التحقق  . وتهففدف  اأسففففففففففففففبوايفف 
، أو أن أمنهفا قفد يتعرض  درجفة أن سففففففففففففففالمتهفا قفد تتعرض للخطرتتفدهور إلى   الكففايفة وال

 .للخطر

 إذا تم تركيب نمام إنذار أمني في مخاهن األسلحة، ينمدي ا تماره أسبوايا. ) ( 

وينمدي إجرا   .  اق، الكهربفاريفة أو الميكفانيكيفة، أسففففففففففففففبوايف بفالحرار نفذار اإلا تمفار نمم ينمدي   )د( 
 يا.الحرارق شهر بسبب تدريمات اإل ال  

 :مما يليللتأكد مواقر االنفعارات المحتملة عمير لإجرا  فحص شهري ينمدي   )ه( 
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 لمتفعرات.األقصى ليعري االمتثال لمتطلمات تر يص الحد  (1)  

والمتفعرات المحتفظ بهفا الكميفة المفأذون بهفا، وقواعفد التعمير  يرةال تتعفاوه الفذ  (2)  
 طبق تطبيقا  حيحا.ت  بين المعموعات المتوافقةوقواعد الخل  

أي  واجز   (3)   ذلفففففففك  في  بمفففففففا  للدرض،  التحتيفففففففة  ففففففففففففففففففففالحفففففففة  البنيفففففففة  تزال  ال 
 واقية. عوارض أو

مواقر تمفففل جمير التعهيزات الكهربففاريفففة والمعفففدات األ رى المسففففففففففففففتخفففدمففة في   (4)  
  الحة للدرض.االنفعارات المحتملة 

تم تركيمففه( مرة وا فدة على األقفل  يكون قفد  ة ) يثمففا  البر يعففب ا تمففار نمففام الحمففايفة من   )و( 
 شهرا. 11كل 

بسففففعالت جمير على إدارة األسففففلحة والذ يرة المعني بالموقر مشففففرف اليحتفظ يعب أن   الســـجالت: - 80
ترة بعثة األمم حتفظ بسفففففففففففعالت عمليات التفتيش  وال فيُ . و يرةمرافق تخزين األسفففففففففففلحة والذ فحص  عمليات 

هفذا يتي  إجرا  عمليفات تفدقيق روتينيففة  فبعفد االنتهفا  من المعثفة.  كحفد أدنى  المتحفدة ولمفدة  مس سففففففففففففففنوات  
للسففففففففالمة واألمن، ويمكن اسففففففففتخدامه أيضففففففففا لالسففففففففترشففففففففاد به في التحىيقات في  االت الفقدان أو السففففففففرقة  

 .يرةالحوادن التي تنطوي على أسلحة وذ  أو

 
 عمليات التحقق من التخزين –التوجيه التقني 

MOSAIC 05.20 “إدارة المخزون: األسلحة” 

IATG 03.10 “إدارة العرد” 

  
 ا م أو السرق  والتحقيق زيه الفقدان  اإلبالغ عن   9- دال  

فورا عن أي اشفففتماه في باإلبالغ  نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما   يتعين أن يقوم كبير مونفي  - 81
يتحمالن   الفرد أو منممة    هعري ينمدي أن يُ   نهاة التحقيق، ف، ولضمان استقاللي يرةأو سرقة أسلحة أو ذ فقدان  

المراقبين يشمل ذلك شر ة األمم المتحدة أو  يمكن أن أي مسؤولية مماشرة عن األسلحة أو الذ يرة المفقودة. و 
. وينمدي أن يكون التحقيق شفامال وأن يقدم تقريرا إلى كبير مونفي نزع السفلطة المناسفمةالعسفكريين المخولين 

 :المعلومات التاليةيلزم توفير و السالح والتسري  و عادة اإلدما  في أقر  وق  ممكن. 

 األسلحة )لكل سالح على  دة(: )أ( 

 النوع/صنرال (1)  

 طراهال (2)  

 الليار (3)  

 الرقم التسلسلي (4)  

 صنر )إذا كان معروفا(بلد ال (5)  
  



31/50 

 22-08720 (A) 

 

 متفعرات:الو  يرةذ ال ) ( 

 بر(االنوع )الط (1)  

 الكمية المفقودة (2)  

 معلومات عن المعموعة/الدفعة (3)  

 الو دة المعنية./المعنيالتاريخ والموقر والفريق  ) ( 

رف عُ والوقفف  الففذي  ؛  الفقففدانبمففا في ذلففك كيف ومتى تم تحففديففد  الفقففدان؛  موجز لمروف   )د( 
 وجود السالح )األسلحة( و/أو الذ يرة؛ وأي معلومات أ رى ذات  لة. يه آ ر مرة 

الخطأ المحاسفففبي وما إلى ذلك.   وأالسفففرقة   وأ، على سفففبيل المثال اإلهمال تفسفففير الفقدان )ه( 
ي بما ال يدع معاال للشففك، في التفسففير، أمسففتوى الثقة يبي ن  التحقيق أن   لمون وينمدي  

 التقييم قارم على تواهن اال تماالت، وما إلى ذلك. وأثقة عالية، ب  أو

نزع السفففففففففالح  لكبير مونفي  اإلجرا ات التأديبية و/أو العنارية المتخذة  تى اآلن. ويعوه  )و( 
ات بعد االنتها  من المناسفففب اتخاذ مزيد من اإلجرا  يرى أن والتسفففري  و عادة اإلدما  أن

 من القضية.

 تكرار.التو يات لمنر   )ه( 

 تاريخ ومكان استرداد األسلحة و/أو الذ يرة )عند االقتضا (. )ح( 

 (.عند االقتضا ملخص لمروف االسترداد ) )ط( 

 
 اإلبالغ عن الفقدان والسرق  والتحقيق زيهما -التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 
MOSAIC 05.20 “إدارة المخزون: األسلحة” 

IATG 09.10 “األمن” 

 
 تدمير األسلح   10- دال  

التخلص النهاري من األسلحة التي يتم تسليمها أثنا  عملية نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  إن  - 82
أن يخضففر التخلص من األسففلحة لبروتوكول متفق   ، عند االنطماة،ينمديو من العملية. بالغ األهمية جز   هو 

بنا  الثقة والعالقات  تمثل في  ي عليه بين بعثة األمم المتحدة والحكومة الو نية. ويشفمل التخلص عنصفرا هاما  
العامة، مما يدل على أن األسفففففلحة التي سفففففلمتها القوات والعماعات المسفففففلحة قد أ رج  على النحو الواجب  

يكون التدمير يتعين أن   ها لالسففتخدام رير المشففروع في المسففتقبل. ووجهت  التداول وال يمكن تحويلنطاة من 
، وهو أكثر تحويل الوجهةمن تدفق األسفلحة المتداولة، ويزيل  طر   هو الطريقة المفضفلة للتخلص، ألنه يقلل

التخزين وفقا للممادو التوجيهية الدولية. وقد تصفففففففففر السفففففففففلطات الو نية على مقارنة ب فعالية من  يث التكلفة 
ضفففففرورة إدرا  المواد الصفففففالحة لالسفففففتعمال التي يتم جمعها في المخزونات الو نية )لال الع على مزيد من 

يعب أن يكون آمنا وفعاال من فانه  وأيا كان  يار التخلص المسفففتخدم، (.  IDDRS 4-10انمر  وجيهات، الت 
 البي ي. األثر يث التكلفة وأن يسبب الحد األدنى من 
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التخلص من األسففففففففلحة في أقر  فر ففففففففة  يتعين  وب ية الحد من تدفق األسففففففففلحة رير المشففففففففروعة،  - 83
.  5-دال صففر األسففلحة بشففكل  ففحي  وفقا لإلجرا   أن يكون قد تم مدي  ممكنة. وقبل أن تتم هذه العملية، ين 

تحديد مصففففادر األسففففلحة رير المشففففروعة،  على ويمكن أن يسففففاعد تحديد األسففففلحة وتسففففعيلها بشففففكل  ففففحي   
 اع.نز أن القضا  على مصادرها قد يقلل من تدفق األسلحة في المستقبل إلى منا ق ال كما

على سففففففففففففبيل المثال، قد تحتوي  فضففففففففففففيرية قبل عملية التدمير النهارية.  بعض األعمال التحتلزم قد و  - 84
. وهذا العمل التحضففيري تكون قد ُأهيل   (األعقا  والعذوع،  مثالالبنادة على مكونات  شففبية أو بالسففتيكية )

 ل ثم ينعكس في الحسفابات التي تبين  الة األسفلحة. بيد أنه نمرا ألنمؤه  ينمدي أن يضفطلر به  بير أسفلحة  
 يعب أن تمل  اضعة لضواب  أمنية ومحاسبية  ارمة.فانها ، عمال الحة لالست تمل هذه األسلحة 

وقبل التدمير، ينمدي ا تيار األسففففلحة للتخلص منها وفقا لألولويات التي يحددها قسففففم نزع السففففالح   - 85
 والتسري  و عادة اإلدما  في مقر بعثة األمم المتحدة.

 بكميات مناسمة يمكن تدميرها في مهمة تدمير وا دة. األسلحةيتعين ا تيار  )أ( 

األسفلحة من المخاهن لتدميرها. وتحسفب األسفلحة الصفادرة بالرقم التسفلسفلي  يتعين إ فدار   ) ( 
)مثل كتلة العاملة أجزا  السفففالح  ويتعين إ فففدار  المسفففعل في قسفففيمة اإل فففدار المعتمدة.  

ودبول إ الة النار( مر العسففم الرريسففي للسففالح المراد تدميره، ولكن ينمدي نقل  المدالة
 ر التدمير.هذه األجزا  بشكل منفصل إلى موق

 وضمان إنعاه مهمة التدمير.الوجهة توفير األمن المناسب إلهالة إمكانية تحويل يتعين   ) ( 

تسفففففتكمل الوكالة المسفففففؤولة شفففففهادة تدمير، تعاد يتعين أن بعد االنتها  من مهمة التدمير،   )د( 
في الو دة التي  ففففدرت منها األسففففلحة، مر إرسففففال  المسففففؤول عن  سففففا  األسففففلحة  إلى 
 ة منها إلى قسم نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  في مقر بعثة األمم المتحدة.نسخ

 تدمير األسلح لساليب المعتمدة األ - 86

 فر منشأة  هر مناسمة.اإذابة جمير األجزا  المعدنية،  يث تتو  )أ( 

اسفتخدامها قطر إلى أقسفام. ويعب أن تكون األقسفام  فديرة بما  يه الكفاية لضفمان عدم ال ) ( 
يمكن إجرا   و . عمليات قطر كحد أدنى إلنتا  أسفففففففففلحة جديدة. ويتطلب ذلك عموما ثالن

؛ أو أوكسففي أسففيتيلين  ةهيدرولي   اتمقصفف  ، و قرع دوارشففريطي، و القطر باسففتخدام منشففار  
 أو شعلة بالهما.

إذا كان  كميات األسففلحة المعدة للتدمير  ففديرة، قد يكون من األسففهل واألكثر  (1)  
 نا نقل معدات القطر إلى موقر تخزين األسلحة.أما

إعففادة تففدوير الخردة المعففدنيففة المنتعففة نتيعففة لقطر األسففففففففففففففلحففة ألرراض  تعوه   (2)  
التعفاقفد مر مقفاول محلي أو دولي إلهالفة و عفادة تفدوير ويعوه  عسففففففففففففففكريفة.   رير

الخردة المعدنية. وفي نل هذه المروف، يحسفففففب قسفففففم نزع السفففففالح والتسفففففري  
سفتخدم تُ و  سفابا سفليما  اإلدما  اإليرادات المتلقاة من بير الخردة المعدنية و عادة 

 عند االقتضا .الحد من العن  المعتمعي لتمويل برامج 
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هذه التقنية بسفففففففففففيطة وفعالة بشفففففففففففكل عام، ولكن و الدفن.  ذلك  يليو سفففففففففففمن ، إلبا التدليف ) ( 
يتمثل في إمكانية اسفففففففففففتعادة تكاليف النقل والحفر قد تكون كبيرة. وهنا   طر هامشفففففففففففي 
سففففففففففففففتكون كثيفة العمالة  عمالاألسففففففففففففففلحة؛ ومر ذلك، فان إعادتها إلى  الة قابلة لالسففففففففففففففت 

 وتستدرة وقتا  ويال.

تلك  اسففففففتخدامويعوه لكل منها.    ااسففففففتخدام تقنيات أ رى معتمدة، ولكن هنا  عيوب يعوه  )د( 
ن لهفا مسففففففففففففففاوو كبيرة وتتطلفب ألرراض رمزيفة، ألنهفا مرريفة للدفايفة. ومر ذلفك، ففا  التقنيفات

تماما ورير قابلة   عمالالتحقق ال قا من أن األسففففففلحة قد أ ففففففمح  رير  ففففففالحة لالسففففففت 
 تشمل ما يلي:ذه التقنيات  استخدامها على نطاة واسر. وهعدم لذلك ينمدي  و لإل الح، 

 حرة.ال (1)  

 سحق بواسطة المركمات المعنزرة.ال (2)  

 التفعير. (3)  

الذي يقوم بمهمة التدمير شففهادة تدمير  إدارة األسففلحة والذ يرةاألسففلحة، يقدم أ صففاري   بعد تدميرو  - 87
يقوم يتعين أن   سففففففا  األسففففففلحة، الذي المسففففففؤول عن تؤكد تدمير جمير األسففففففلحة. وتقدم هذه الشففففففهادة إلى 

 .التدقيق شهادة التدمير في  سا  األسلحة ألرراضيتعين اال تفاظ ب بالتعليق على الحسا  وفقا لذلك. و 

 
 تدمير األسلح  –التوجيه التقني

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

MOSAIC 05.50 “التدمير: األسلحة” 

  
 والمتفجرات تدمير اللييرة   11- دال  

. وفي جمير IATG 10.10يمكن التخلص من الفذ يرة والمتفعرات بفأسففففففففففففففاليفب مختلففة، مبينفة في  - 88
المختفارة هي الطريقفة المتفا فة األكثر أمفانفا وامتثفاال إهالفة الطفابر العسففففففففففففففكري  المروف، ينمدي أن تكون عمليفة  

يعري فيهفا تنفيفذ عمليفة نزع اع التي  نز اع أو مفا بعفد النز فعفاليفة من  يفث التكلففة. وفي  فاالت الاألكثر  للبي فة و 
على إهالة الطابر العسفففففففكري رير متا ة لتقنيات  البنية التحتية سفففففففالح وتسفففففففري  و عادة إدما ، كثيرا ما تكون  

 .ميدانيانطاة  ناعي. وفي مثل هذه الحاالت، قد تكون هنا   اجة إلى أساليب أكثر مال مة 

العرا   فان الحرة في  يرة،الذ لحة الصفففديرة و األسففف وفي  ين أن الحرة  ريقة مناسفففمة للتخلص من   - 89
في   التفعير  يكونفففففف العرا   أو  والففففففذ يرة   ينالمتففففففا   ينالرريسففففففففففففففي   ينالخيففففففار   انقففففففد  المتفعرات  من  للتخلص 

 .الكبير الليار ذات

تفدعم فيهفا  و الل مر لفة التخطي ، ينمدي النمر في جمير  يفارات التخلص. وفي الحفاالت التي ال - 90
، يمكن النمر في نقل الذ يرة والمتفعرات  إهالة الطابر العسفففففففكري على نطاة  فففففففناعيالو نية  البنية التحتية 

قدرات أكثر أمانا و/أو أكثر مراعاة للبي ة. وهنا  مسفففففففارل تشفففففففريلية لديه إلى  ار  البلد، إلى مرفق مناسفففففففب 
تكلفة تكون هنا   هذا الخيار، وقد  ا  انتقومسفففففففففارل تتعلق بالسفففففففففالمة وعملية يعب أن تؤ ذ في االعتمار قبل 

 .من الطابر العسكري على نطاة  ناعي السالحتعريد أي فاردة بي ية محتملة لعملية للنقل مقابل بي ية  
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تعريد السففففففالح من إجرا ات التشففففففديل المو دة هذه أن التخلص بوسففففففارل أ رى رير بىية فترض  ت و  - 91
 مطلو .الطابر العسكري على نطاة  ناعي 

 ذا رأى أ صففففففاريو إدارة األسففففففلحة والذ يرة أن الذ يرة أو المتفعرات رير آمنة في أي مر لة أثنا  و  - 92
اسففففففتالمها أو نقلها أو تخزينها كعز  من عملية نزع سففففففالح وتسففففففري  و عادة إدما ، يعب نقل العتاد فورا إلى 

منطقفة  تكن قفد أنشفففففففففففففف ف    ذا لم  و .  في العرا أو التفعير  العرا    رة وتفدميره بفالحرة في  /تفدميرأقر  منطقفة  
على أ صفاري إدارة األسفلحة والذ يرة إعداد منطقة مؤقتة، مر تأمين مسفافات  يتعين   رة مصفرح بها،  /تدمير

تم فيهفا تحفديفد أن يكون قفد  أو  رة  فاررفة. وفي الحفاالت التي  تفدمير  تنفيفذ عمليفة  من أجفل  األمفان الالهمفة،  
(، قفد  19، الفقرة  1-دالفي المنطقفة المحفددة )انمر  الفذ يرة قفد ُوذعف   من ثم تكون  و   نقفلالفذ يرة رير آمنفة لل

 .النقلدون مزيد من  يايصم  من الضروري إ ال  الموقر والتخلص من هذه الذ يرة موقل

بتفتيش الذ يرة والمتفعرات المخصفففففففففصفففففففففة للتدمير  إدارة األسفففففففففلحة والذ يرة  يقوم مونفو  ويتعين أن  - 93
الذ يرة والمتفعرات إلى موقر التخلص المعين وفقا يتعين نقل سفففففففففففا  المقابل. و الحفي ضفففففففففففو   والتحقق منها 

 )ما لم يكن موقر التخلص معاورا لموقر التخزين(. 7-لمتطلمات اإلجرا  دال

ألنواع لالذ يرة بتقديم المشفففورة بشفففأن أنسفففب  ريقة تدمير  إدارة األسفففلحة و يقوم أ صفففاري  يتعين أن و  - 94
 تدميرها با دى الطرة التالية:ويتعين مختلفة من الذ يرة والمتفعرات. ال

وريرها من المواد التي تحتوي على  لألسففففففففففلحة الصففففففففففديرة والذ يرةهذا مناسففففففففففب    الحرق: )أ( 
للنقفل، بمفا في ذلفك نمم فر محفارة قفابلفة  اتتو و كميفات  ففففففففففففففديرة فق  من المواد المتفعرة. 

ترشفي  يمكن أن تقلل من تصفريف المنتعات الداهية السفامة في الهوا . ويمكن أن يسفاعد 
جمر المخلفات من هذه المحارة والتحكم في التخلص منها على التقليل إلى أدنى  د من 

 األثر البي ي لعملية التدمير.

مات المتفعرة  ن الوقود  كبيرة ماللكميات لهذا مناسفففففففففففب  :زي العراءالحرق   ) (  الداسفففففففففففر والمرك 
يحدن  و معض المواد شفففففديدة االنفعار رير المدلفة.  يما يتعلق ب ويمكن اسفففففتخدامه أيضفففففا  

بعففد الحرة  مخل فففات  الدففاهيففة وأي  اال تراة  الحرة في الهوا  الطلق، وقففد يكون لمنتعففات  
 أثر بي ي.

شفديدة االنفعار وألي ذ يرة  المدل فة ة  هذه هي الطريقة المناسفمة للذ ير   :زي العراءالتفجير   ) ( 
ومتفعرات أ رى ال يمكن التخلص منها بطرة أ رى. وتنطوي هذه التقنية على اسفففففتخدام 
كميات محسفففففففففوبة من المتفعرات الصفففففففففالحة لالسفففففففففتعمال لتدمير الذ يرة والمتفعرات رير 

فيهفففففا.   يكون  التفعير  يحفففففدن  و المررو   وقفففففد  الطلق،  الهوا   التفعي في  ر من لمخل ففففففات 
 لمنتعات الداهية أثر بي ي.ا

إدارة األسفففلحة والذ يرة/التخلص من الذ ارر المتفعرة  يقدم أ صفففاري يتعين أن  ، الذ يرةبعد تدمير و  - 95
م هفذه الشففففففففففففففهفادة إلى . وتقفد  الفذ يرة والمتفعراتالفذي يقوم بمهمفة التفدمير شففففففففففففففهفادة تفدمير تؤكفد تفدمير جمير  

مقر بعثة األمم المتحدة، الذي يقوم بالتعليق على  سفا  الذ يرة وفقا لذلك.  سفا  الذ يرة في  المسفؤول عن  
 .التدقيق وتحفظ شهادة التدمير في  سا  األسلحة ألرراض
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 تدمير اللييرة والمتفجرات –التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

IATG 10.10 “تعريد الذ يرة التقليدية من الطابر العسكري وتدميرها” 

  
 إدارة نزع السالح التلقائي  12- دال  

يررب أفراد القوات والعماعات المسفففففففلحة في نزع سفففففففال هم في  الة  يعوه أن في بعض المروف،   - 96
األفراد الراربين في نزع عدم إنشففففففا  عملية رسففففففمية لنزع السففففففالح والتسففففففري  و عادة اإلدما . وينمدي تشففففففعير  

أيضفففففا  يعوه  سفففففال هم على الىيام بذلك، وينمدي أن تكون هنا   االت  وارو إلدارة نزع السفففففالح التلقاري. و 
تطبيق هذه اإلجرا ات عندما تكون هنا  عملية رسفففففففمية لنزع السفففففففالح والتسفففففففري  و عادة اإلدما ، ولكن أفراد  

حتهم وذ اررهم في مكان رير محدد رسففففففميا كموقر لنزع القوات والعماعات المسففففففلحة يعرضففففففون تسففففففليم أسففففففل
السالح والتسري  و عادة اإلدما . وينمدي التمال دعم شر ة األمم المتحدة لنشر رسارل نزع السالح والتسري   
و عادة اإلدما  ذات الصفففففلة من  الل أنشفففففطتها المتعلقة بأعمال الشفففففر ة الموجهة نحو المعتمعات المحلية،  

 السالح التلقاري للمقاتلين السابقين و عادة إدماجهم في المعتمعات المحلية.مما ييسر نزع 

وينمدي إبالغ إجرا ات نزع السفففالح التلقاري إلى سفففلطات الدولة المضفففيفة، و لى القوات والعماعات  - 97
 المسلحة، و لى المعتمعات المحلية من أجل تشعير األفراد على تر  القوات والعماعات المسلحة.

تحدد سلسلة من نقاط االستىمال المحتملة، مثل مواقر محددة بالقر  أن معثة األمم المتحدة  ل  وينمدي - 98
من مكاتب نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما  أو معسفففكرات  فظ السفففالم. وفي كل موقر من هذه المواقر 

لنزع السفففففالح والتسفففففري   كمنسفففففق ( للعمل  اأو مدني   اعسفففففكري سفففففوا  كان  المحددة، ينمدي تعيين أ د المونفين )
، بدعم من  برا  آ رين  يثما كان ذلك متا ا في الموقر، أن يتمر و عادة اإلدما  التلقاري. وينمدي لهذا الفرد

جمير اإلجرا ات المفصلة في إجرا ات التشديل المو دة هذه قدر اإلمكان عمليا. وفي هذا الصدد، ينمدي أن 
 على: اكون قادر ي 

في نزع سففففففففففال هم والتعرف عليهم   يناسففففففففففتىمال أفراد القوات والعماعات المسففففففففففلحة الرارب  )أ( 
 .منهم فردكل وتسعيل تفا يل 

 مة ومناولتها بأمان ووضعها في مخزن مؤق  آمن.تلقي األسلحة المسل   ) ( 

 مة ومناولتها بأمان ووضعها في مخزن مؤق  آمن. المسل  الصديرة األسلحة ذ يرة تلقي  ) ( 

المندرجة  رير المأمونة، إضففففففافة إلى الذ يرة والمتفعرات    ةر ي توجيه وضففففففر األسففففففلحة والذ  )د( 
، في منطقة محددة مسفففففففففففففمقا على النحو ( 6) 3-1و  2-1و   1-1األمم المتحدة في ف ات الخطر المحددة من  

يكون اإلدما ،  نزع السفالح والتسفري  و عادةشفؤون إدارة األسفلحة والذ يرة في معال الذي ينصف  به مسفتشفار  
يتم  إلى أن قبول هذه المواد في التخزين  عدم ينمدي  و  .وجهتها  راسفففففتها بشفففففكل كاف لمنر تحويلمن الممكن  

 بشكل مناسب.مأذون له  إدارة األسلحة والذ يرة مؤهل و في  فحصها وتقييمها على أنها آمنة من قبل أ صاري  

_________________ 

 طر    2-1(  طر االنفعفار الشففففففففففففففامفل، وتمثفل تلفك المنفدرجفة في الف فة HDمن ف فات الخطر ) 1-1تمثفل الفذ يرة المنفدرجفة في الف فة  (6) 
 .(1العدول  6-1القسم  IATG 01.50 طر الحريق. ) 3-1ي الف ة القذف، وتمثل تلك المندرجة ف
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،  مسفففففتعدا اإلدما  في مقر بعثة األمم المتحدة  وينمدي أن يكون قسفففففم نزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة - 99
كلما كان ذلك ممكنا، لنشفففففففففر أفرقة متنقلة لنزع السفففففففففالح والتسفففففففففري  و عادة اإلدما  لدعم مهام نزع السفففففففففالح  

.  1-التلقارية. وفي مثل هذه الحاالت، ينمدي االمتثال إلى أقصى  د ممكن للممادو المفصلة في اإلجرا  دال
األفرقة المتنقلة المعنية بنزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  متواهنة بين العنسففففين، وكحد تكون  يتعين أن و 

 :ن التالي ذكرهمأدنى، ينمدي أن يتأل  الفريق المتنقل المعني بنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  م

 نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  كقارد للفريق.في أ صاري  )أ( 

 مناسب.مراقب عسكري أو شخص آ ر مؤه ل ومأذون له بشكل  ) ( 

 صففففففففاري مشففففففففدال مؤهال  ذلك األ. وعادة ما يكون  في إدارة األسففففففففلحة والذ يرةأ صففففففففاري  ) ( 
، ينمدي أيضففففففففففففففففا توفير دعم التخلص من و الر المتفعرة؛  ار لتخلص من الفففذ ففف عمليفففات ال

 الذ ارر المتفعرة.

 مستشار للشؤون العنسانية. )د( 

رعففايففة األفراد الففذين تقففل أعمففارهم عن من أجففل  في معففال  مففايففة الطفففل  ون  مففدر    م )ه( 
 عاما. 18

تخفذ في أقر  وقف  ممكن بعفد أعمفال نزع السففففففففففففففالح التلقفاريفة إجرا ات لنقفل األسففففففففففففففلحة  تُ ويتعين أن  - 100
وتففدمر في    من موقر نزع السففففففففففففففالح المؤقفف  إلى مرافق تخزين أكثر دوامففا ريثمففا يتم التخلص منهففا.  ةر ي والففذ 

 الموقر المواد التي تعتبر رير آمنة للنقل.

 
 إدارة نزع السالح التلقائي –التوجيه التقني 

IDDRS 04.10 “نزع السالح” 

MOSAIC 02.30    الرقابة على األسففلحة الصففديرة واألسففلحة الخييفة في سففياة نزع السففالح والتسففري”
 و عادة اإلدما “

MOSAIC 05.40 “جمر األسلحة الصديرة واألسلحة الخييفة رير المشروعة ورير المررو  فيها” 

    
 التدريب -هاء  

ينمدي أن يتلقى جمير األفراد المشفاركين في أنشفطة نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما  في بعثات  - 101
األمم المتحدة تدريما على إجرا ات التشفففففديل المو دة لنزع السفففففالح والتسفففففري  و عادة اإلدما  وأن يكونوا على 

في تنفيذ عمليات نزع السفالح وأنشفطة  دراية تامة بسفلسفلة اإلجرا ات المعنية، فضفال عن األدوار والمسفؤوليات 
هذا التدريب وفقا إلجرا ات التشفففففففديل المو دة للمعثة وأن وضفففففففر . وينمدي  لألسفففففففلحة والذ يرة  االنتقاليةاإلدارة  

 يشمل االعتمارات العنسانية والشمابية ذات الصلة. 

تسففففري  و عادة اإلدما  وينمدي أيضففففا أن يتلقى جمير األفراد المشففففاركين في أنشففففطة نزع السففففالح وال - 102
. وينمدي االضفففطالع بهذا التدريب قبل النشفففر  والذ يرةمسفففتويات أسفففاسفففية من التدريب على أ طار األسفففلحة  

األنشففففففففففففففطفة  بف الفرد  قيفام  في المعثفة كلمفا أمكن ذلفك، ولكن إذا تم االضففففففففففففففطالع بفه في البلفد، يعفب إكمفالفه قبفل 
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الفرد مؤهال للتعامل مر لن يععل توى التدريب المقدم المتصففففلة بنزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما . ومسفففف 
والمنممات و/أو األفراد الذين ينمدي باأل طار المتأ فلة ينمدي أن يععله على دراية ولكن ، والذ يرةاألسفلحة  

 جمر أسلحة وذ ارر.تقرر  أن يلتمس المشورة منهم كلما 

وأي مونفين أفراد قوة األمم المتحدة وشففففر ة األمم المتحدة المراقبون العسففففكريون و وينمدي أن يتلقى   - 103
ن للتعامل مر األسلحة تدريما لتعريفهم باألسلحة التي يتوقر  ي الهمآ رين تابعين لألمم المتحدة أو مرتمطين بها 

ممادو كييية و الحد األدنى من التدريب المطلو  تحديد األسفففففففففلحة؛  يتعين أن يتضفففففففففمن منهم التعامل معها. و 
 كييية تفريغ السالح والتأكد من أنه في  الة آمنة؛ والتخزين اآلمن لألسلحة. و يل السالح؛ تشد

األسففففلحة أثنا  عمليات نزع السففففالح  التعامل مر كون لدى العديد من المونفين المشففففاركين في ت وسفففف  - 104
وينمدي إجرا   األسفففففففلحة.  معال التعامل مر  والتسفففففففري  و عادة اإلدما   برة ومؤهالت سفففففففابقة ذات  فففففففلة في 

عند الضففففففففرورة. وقد ال يكون جمير المونفين على لتعديد المعارف تقييمات فردية قبل النشففففففففر وتقديم تدريب  
كون لدى بعض األفراد معرفة بمبدأ  ت ها، ولكن ينمدي أن ون واجهي دراية بعمير أنواع األسففففلحة المختلفة التي قد 

 تشديل جمير أنواع األسلحة الرريسية.

السففففففالمة اإلضففففففا ية التي ينطوي عليها التعامل مر الذ يرة والمتفعرات وتخزينها والتخلص   وجوانب - 105
منهففا في نهففايففة المطففاف تملي أن يكون معمم مونفي إدارة األسففففففففففففففلحففة والففذ يرة مؤهلين تففأهيال منففاسففففففففففففففمففا  

في   االنضفففففففففففففمام إلى المعثة. ويتعين أن يكون هؤال  المونفون مؤهلين وفقا لال تصفففففففففففففا فففففففففففففات المحددة قبل
IATG 01.90    كفففا ات مونفي إدارة الففذ يرة“ و/أو”IMAS 09.30 معففايير الكفففا ة في التخلص من” ،

الذ يرة المتفعرة  سففففففففففففففب بروتوكول اال تمار والتقييم“. والتدريب وفقا لمعايير الكفا ة هذه توفره إلى  د كبير  
يعب أن يكون األفراد  و .  ارياهنا  بعض المؤسفففسفففات التي تقدمه تعمؤسفففسفففات التدريب العسفففكري، و ن كان  

المعينون في أدوار إدارة األسفففففففففلحة والذ يرة قادرين على إثمات مسفففففففففتوى كفا تهم قبل االنضفففففففففمام إلى المعثة. 
 تكون هنا   اجة إلى التدريب التوجيهي والتدريب الخاع بالمعثة عند الو ول مر المعثة. وقد

   
 األدوار والمسؤوليات -واو   

على الصففففعيد الميداني بادارة األسففففلحة والذ يرة   ةإ ففففدار إجرا ات التشففففديل المو دة الخا فففف ينمدي   - 106
 تح  سلطة رريس المعثة.

تختل  المسفففففففففؤوليات المحددة دا ل كل بعثة، ولكن تعتبر األدوار التالية أدوارا رريسفففففففففية ويعوه أن  - 107
 على المستوى الميداني:يرة بادارة األسلحة والذ  ةتتعلق باجرا ات التشديل المو دة الخا 

صففففففففدر تح  سففففففففلطته إجرا ات  ت رريس المعثة )الذي ينمدي أن  –مقر بعثة األمم المتحدة   )أ( 
 ة بادارة األسلحة والذ يرة(التشديل المو دة الخا 

 كبير مونفي نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  -مقر بعثة األمم المتحدة  ) ( 

 لمتحدةقارد قوة بعثة األمم ا ) ( 

 العسكريون بعثة األمم المتحدة مراقبو  )د( 

 مفوض شر ة بعثة األمم المتحدة/رريس عنصر الشر ة )ه( 
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  ةتضفففمن إجرا ات التشفففديل المو دة الخا ففف ت أن  ينمدي  مسفففتشفففار إدارة األسفففلحة والذ يرة ) )و( 
، بما األسفلحة والذ يرةإدارة  التصفال بمسفتشفار لتفا فيل  بادارة األسفلحة والذ يرة في المعثة  

 ساعة( 24في ذلك إجرا ات االتصال في  االت الطوارو على مدار 

 (UNMAS) داررة اإلجرا ات المتعلقة باأللدام )ه( 
   

 المصطلحات والتعاريف -زاي   
 “يمكن” و  “يعوه”و  “ينمدي”و   “يتعين”سففففففففففففففتخدم الكلمات  في إجرا ات التشففففففففففففففديل المو دة هذه، تُ  - 108

 :( 7) المقاييسللتعبير عن األ كام وفقا الستخدامها في معايير المنممة الدولية لتو يد 

يعب  لإلشففففففارة إلى المتطلمات أو األسففففففاليب أو الموا فففففففات التي    “يتعين”تسففففففتخدم كلمة  )أ( 
 تطبيقها من أجل التوافق مر المليار. 

 يب أو الموا فات المفضلة.لإلشارة إلى المتطلمات أو األسال “ينبغي”تستخدم كلمة  ) ( 

 لإلشارة إلى  ريقة أو مسار عمل محتمل.  “يجوز”تستخدم كلمة  ) ( 

 لإلشارة إلى اإلمكانية والقدرة. “يمكن”تستخدم كلمة  )د( 

 لإلشارة إلى قيد أو التزام  ارجي.  “يجب”تستخدم كلمة  )ه( 

  اتوالمصفففطلحات والتعاريف المسفففتخدمة في إجرا  باألسفففما  المختصفففرة  وترد في المرفق أل  قارمة  - 109
 .ة هذهالتشديل المو د

   
 المراجع -حاء  

 ةالملياري  مراجرال - 110

 [UN SaferGuard]الممادو التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ يرة  )أ( 

اإلدما  ]فريق األمم المتحدة العامل المعايير المتكاملة لنزع السفففففففففففففالح والتسفففففففففففففري  و عادة  ) ( 
 المشتر  بين الوكاالت المعني بنزع السالح والتسري  و عادة اإلدما [

 (UNODA) موجز و دات تنفيذ برنامج الرقابة على األسلحة الصديرة ) ( 

اإلدارة الفعالة لألسفففلحة والذ يرة في سفففياة متدير لنزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما :  )د( 
يل للممارسففففففففففففين في معال نزع السففففففففففففالح والتسففففففففففففري  و عادة اإلدما  في األمم المتحدة دل
[UN DPO/ODA] 

 :اإلجرا ات والممادو التوجيهية ذات الصلة - 111

_________________ 

موجز و دات تنفيذ برنامج الرقابة على األسفففففففففففلحة الصفففففففففففديرة و  (IATGالممادو التوجيهية التقنية الدولية بشفففففففففففأن الذ يرة )سفففففففففففتخدم ت (7) 
(MOSAIC) الدولية لتو يد المقاييس تمل مماثلةالمنممة لكن منهعية معايير  ،ريف مختلفة قليال لهذه المعانياتع. 
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 اإلعالن العالمي لحقوة اإلنسان )أ( 

 العهد الدولي الخاع بالحقوة المدنية والسياسية ) ( 

 قتصادية واالجتمااية والثقا يةالعهد الدولي الخاع بالحقوة اال ) ( 

 المعايير الدولية لإلجرا ات المتعلقة باأللدام )د( 

]األمم على مدى دورة عمرها إفسففففففاح المعال للتحسففففففين: األبعاد العنسففففففانية إلدارة الذ يرة   )ه( 
 [2020المتحدة 

 (2019.03)إدارة األسلحة والذ يرة بشأن سياسة األمم المتحدة  )و( 

 (2019.27)إدارة الذ يرة شأن األمم المتحدة ب دليل  )ه( 

 (2019.04)في عمليات السالم  يرةإجرا ات التشديل المو دة بشأن األسلحة والذ  )ح( 

   
 الرصد واالمتثال -طاء  

إجرا ات  إلدارة عمليات السففففالم ير ففففد قسففففم نزع السففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  التابر  يتعين أن  - 112
على مكتب شفؤون نزع السفالح و دارة الدعم العملياتي باعتمارهما الموقعي ن التشفديل المو دة هذه بالتشفاور مر  

، يعتزم قسففففففم نزع ةالمو دالتشففففففديل   اتاإللزامي إلجرا المراجعة  . وقبل تاريخ  ة هذهالتشففففففديل المو د  اتإجرا 
لتطبيق إجرا ات التشفديل   ا ارجي   اتقييمأن يعري السفالح والتسفري  و عادة اإلدما ، إذا سفمح  الموارد بذلك،  

ترجم إجرا ات التشفففففديل المو دة إلى إجرا ات تشفففففديلية تُ . ومن المتوقر أن االمو دة لضفففففمان اسفففففتمرار أهميته
 . ة هذهالتشديل المو د اتشية مر إجرا اتكون متم يتعين أنمو دة على المستوى الميداني، 

   
 لاتصال ا -ياء   

إجرا ات التشفديل المو دة هذه هي قسفم نزع السفالح والتسفري  و عادة اإلدما ، بشفأن  جهة االتصفال   - 113
 (.unhqddr@un.orgمكتب سيادة القانون والمؤسسات األمنية، إدارة عمليات السالم )

   
 الخلفي  التاريخي  -كاف   

عمليات السفففالم ومكتب بين إدارة  ةاألول من إجرا ات التشفففديل المو دة المشفففتركاإل فففدار هذا هو  - 114
لسففففالح والتسففففري  بشففففأن إدارة األسففففلحة والذ يرة في عمليات نزع اشففففؤون نزع السففففالح و دارة الدعم العملياتي  

 و عادة اإلدما .

إجرا ات  و دارة الدعم العملياتي  شففففففؤون نزع السففففففالح  عمليات السففففففالم ومكتب  وسففففففتسففففففتعرض إدارة  - 115
إدارة األسففففلحة    ن في معالممارسففففي الالتشففففديل المو دة هذه كل ثالن سففففنوات مر مراعاة التعليقات الواردة من  

 دما  العاملين في المعثات.ونزع السالح والتسري  و عادة اإلوالذ يرة 
  

  

mailto:unhqddr@un.org
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 التوقيع بالموازق :  :التوقيع بالموازق 

 إيزومي ناكاميتسو بيير الكروا –جان 

 ،األمين العام  وكيل وكيل األمين العام،
 مكتب شؤون نزع السالح إدارة عمليات السالم

 
 
 
   

 تاريخ الموازق :  :ريخ الموازق ات
 2022آذار/مارل  11 2022شماط/فبراير  11

 

 :توقيع الموازق  

 أتول كهاري 

 وكيل األمين العام، 
 إدارة الدعم العملياتي 

 

 

 
 2022آذار/مارس  9تاريخ الموازق : 
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 المرزق ألف
 قائم  األسماء المختصرة والمصطلحات والتعاريف  

 
مكونففات معموعففة كميففة منفصففففففففففففففلففة من الففذ يرة يتم تعميعهففا من مكونين أو أكثر من   دفعةال 

)أ دهما سفيكون المكون الحاكم الرريسفي( متعانسفة قدر اإلمكان، ويمكن أن يتوقر منها، 
 [.IATG 01.40في نل نروف مماثلة، أن يكون أداؤها مو دا ]

CG التعمير المحففدد برسفففففففففففففففالففة تبين المتفعرات التي يمكن تخزينهففا أو نقلهففا معففا دون  ففدون   متوافقةمعموعة الال
رة في ا تمفال وقوع  فادن أو، بفالنسففففففففففففففمفة لكميفة معينفة،  عم تفأثيرات هفذا الحفادن  كبي  هيفادة

[IATG 01.40.] 

CVR   أداة ذات  ففلة بنزع السففالح والتسففري  و عادة اإلدما  يمكن   وه الحد من العن  المعتمعي المعتمعيالحد من العن
رير المعثات،  تنفيذها في عمليات  فظ السففففففالم والمعثات السففففففياسففففففية الخا ففففففة وفي بي ات

مسففففتوى المعتمعي في النزاعات المسففففلحة العارية  الوتهدف إلى منر العن  والحد منه على  
 اع.نز أو في بي ات ما بعد ال

DDR  تسفففهم عمليات نزع السفففالح والتسفففري  و عادة اإلدما  المتكاملة في سفففلسفففلة السفففالم بأكملها،   نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما
اعات وتسفففففففويتها و فظ السفففففففالم، إلى بنا  السفففففففالم والتنمية. وهي نز من منر نشفففففففو  البد ًا 

تتأل  من معموعات مختلفة من برامج نزع السفففففففففالح والتسفففففففففري  و عادة اإلدما ، واألدوات  
في  يا  برامج نزع ودعم إعادة اإلدما   ح والتسففففري  و عادة اإلدما  المتصففففلة بنزع السففففال

ألدوات المتصففففلة بنزع ما تكون مكم لة لالسففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما ، بما في ذلك عند
 السالح والتسري  و عادة اإلدما .

DG وفقا للوار  األمم  9ى إل 1 المواد المصفففففنفة في إ ار منمومة األمم المتحدة ضفففففمن الف ات المضارر الخطرة
 [.IATG 01.40] المتحدة لنقل المضارر الخطرة

DPO إدارة عمليات السالم  

DPPA إدارة الشؤون السياسية وبنا  السالم  

ELL  لمتفعراتاألقصى لتر يص الحد  

EOD وتقييمهففا وجعلهففا مففأمونففة الكشفففففففففففففف  عن الففذ ففارر المتفعرة رير المنفعرة وتحففديففد هويتهففا   التخلص من الذ ارر المتفعرة
 [.IATG 01.40واستعادتها والتخلص النهاري منها ]

ES  زنة أو  لية أو كومة أو شفففا نة أو مقطورة محملة بالذ يرة أو ورشفففة المتفعرات أو مبنى  المعر ضالموقر 
مأهول بالسفففففففففكان أو مكان تعمير أو  ريق مرور عام معر ض لتأثيرات انفعار )أو  ريق( 

 [.IATG 01.40موقر انفعار محتمل يكون قيد النمر ]في 

HCC  الكففففامففففل لأل طففففار بففففالنسففففففففففففففمففففة لطففففابر معين   األ طارتصنيف  رمز يففففدل على التصففففففففففففففنيف  أبعففففدي رقمي  رمز 
 [.IATG 01.40للذ ارر/المتفعرات ]

HD ف ات الخطر [ نمام تصنيفي  ادر عن األمم المتحدة يحدد المواد الخطرة المتفعرةIATG 01.40]. 
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HQ المقر  

IATG  الففففدوليففففة التقنيففففة  التوجيهيففففة  الممففففادو 
 بشأن الذ يرة

إ ار مرجعي لتحقيق و نهار مسفففتويات فعالة من سفففالمة وأمن مخزونات الذ يرة ] ففففحة  
UN SaferGuard .] على شمكة اإلنترن 

IDDRS   السففففففففففففففالح لنزع  المتكففففاملففففة  المعففففايير 
 والتسري  و عادة اإلدما 

المعايير وضففع  أ ففال لتوفير التوجيه في سففياقات ما بعد النزاع  يث يشففكل  معموعة من 
نزع السالح والتسري  و عادة اإلدما  جز ا ال يتعزأ من اتفاقات السالم الشاملة، عادة  يثما 
تكون عمليات السففففففالم قد أنشفففففف   أيضففففففا وكلف  بمهمة دعم العهود الو نية لنزع السففففففالح  

 [.unddr.orgوالتسري  و عادة اإلدما  ]

IMAS  المعففايير الففدوليففة لإلجرا ات المتعلقففة
 باأللدام

إ ار ملياري لدفر السففففففففففففالمة والعودة والكفا ة بنشففففففففففففاط ]في اإلجرا ات المتعلقة باأللدام[. 
ولذلك فهي تضففففففففففمن الثقة في منتعات اإلجرا ات المتعلقة باأللدام في جمير أنحا  القطاع  

[mineactionstandards.org.] 

IMS نمام إدارة المعلومات  

المعموعة هي كمية محددة سفففففففففلفا من الذ يرة أو المكونات تكون متعانسفففففففففة قدر اإلمكان،  المعموعة 
 [.IATG 01.40وفي نل نروف مماثلة، يمكن أن يتوقر منها أن تعطي أدا  مو دا ]

MILOBS  المراقبون العسكريون  

MOSAIC  موجز و فففدات تنفيفففذ برنفففامج الرقفففابفففة
 على األسلحة الصديرة

منها يعمر بين أفضل الخبرات   إلى أن كالتشير  الطواية والعملية التوجيهات  معموعة من 
على   MOSAIC  في معال األسفففلحة الصفففديرة في تقديم المشفففورة التنفيذية الموجزة ] ففففحة

 شمكة اإلنترن [.

NEQ  معموع المحتوى المتفعر الموجود في  فاويفة أو ذ يرة أو مبنى ومفا إلى ذلفك، مفا لم يتقرر   ات افي كمية المتفعر
 [.IATG 01.40أن الكمية الفعالة تختل  ا تالفا كبيرا عن الكمية الفعلية ]

ODA مكتب شؤون نزع السالح  

PES ا  راريا أو  طاما في  موقر كمية من المتفعرات سففففففتخلق  طر انفعار أو شففففففمايا أو  طر  موقر انفعار محتمل
 [IATG 01.40 الة انفعار محتواها ]

QD الحفد األدنى للمسففففففففففففففاففة المسففففففففففففففموح بهفا المطلوبفة بين موقر انفعفار محتمفل وموقر معر ض  المسافة المطلوبة المتعلقة بالكمية
[IATG 01.40.] 

RR إعادة التو ين واإلعادة إلى الو ن  

RRPL  المخا رمستوى عملية الحد من  

SAA ملم( من  را يش تسفففتخدم في البنادة   20تتأل  ذ يرة األسفففلحة الصفففديرة )ايار أقل من   ذ يرة األسلحة الصديرة
والمسفدسفات ذات األسفطوانة الدوارة والمسفدسفات العادية والمدافر الرشفاشفة العادية   والقربينات

 [.IATG 01.40والمدافر الرشاشة الصديرة والقذار  المستخدمة في البنادة ]

SALW األسلحة الصديرة واألسلحة الخييفة  

SATO   معفففففففال في  التقنيين  المونفين  كبير 
 الذ يرة
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SOP  التعليمات التي تحدد الطريقة المفضفلة أو المعمول بها  اليا للىيام بمهمة أو نشفاط تشفديلي  مو دةالتشديل الإجرا ات
[IATG 01.40.] 

SRA تقييم يتضففففففففمن تحديد المخا ر في مؤسففففففففسففففففففتك والتكنولوجيا والعمليات الالهمة للتحقق من  تقييم المخا ر األمنية
 [.ISO 27001] وجود ضواب  للحماية من التهديدات األمنية

T&EP بروتوكول اال تمار والتقييم  

TWAM  نزع   ن في معالممارسفففففففو السفففففففلسفففففففلة من التدابير المؤقتة لتحديد األسفففففففلحة يمكن أن ينفذها   يرةاإلدارة االنتقالية لألسلحة والذ
جانبها. ويمكن أيضففففا تنفيذ   لى برامج وبعدها و تلك الالسففففالح والتسففففري  و عادة اإلدما  قبل  

فر الشفففففروط المسفففففمقة لبرنامج نزع السفففففالح  اعندما ال تتو لألسفففففلحة والذ يرة االنتقالية    اإلدارة
في عملية نزع السالح  لألسلحة والذ يرة    ةاالنتقالي اإلدارة  والتسري  و عادة اإلدما . وعنصر  

في المقام األول إلى الحد من قدرة األفراد والعماعات على يهدف والتسفففري  و عادة اإلدما  
إلى الحد  لألسفلحة والذ يرة االنتقالية  اإلدارة  اع. كما تهدف نز االنخراط في العن  المسفل  وال

قة بحياهة األسففففففلحة  من الحوادن و نقاذ األرواح من  الل معالعة المخا ر المماشففففففرة المتعل
 .[IDDRS 4.11] والذ ارر والمتفعرات

UN األمم المتحدة  

UNMAS   لفففإلجفففرا ات الفففمفففتفففحفففففففدة  األمفففم  دارفففرة 
 المتعلقة باأللدام

 

UNPOL شر ة األمم المتحدة  

WAAB لفريق اإلدارة العليا للمعثة في بعثات األمم المتحدة مسفففففؤول عن تقديم المشفففففورة  منشفففففأ كيان   لحة والذ يرة المعلس االستشاري لألس
 بشأن جمير جوانب إدارة األسلحة والذ يرة ]دليل األمم المتحدة إلدارة الذ يرة[.

WAM ها، بما في ذلك عمر عنها و دارتها  وال دورة والُمسفففففاَ َلة   يرةاإلشفففففراف على األسفففففلحة والذ  إدارة األسلحة والذ يرة
إنشفففففا  أ ر وعمليات وممارسفففففات القتنا  العتاد وتكديسفففففه ونقله وتعىمه والتخلص منه على 

 .[IDDRS 4.11]  ومأمون آمن نحو 

إدارة األسفلحة والذ يرة قد تلقوا تدريما  مسفتشفارو يكون  أن يتعين  نوع األنشفطة المعنية،  تمعا ل إدارة األسلحة والذ يرةمستشار  
 برة ميدانية تشفففففففففديلية في معال تخزين الذ يرة واألسفففففففففلحة  لديهم  واسفففففففففر النطاة و رسفففففففففميا 
التخلص منها، بما في ذلك في البي ات الهشففففة، فضففففال عن /هاوتدمير عليها ونقلها والتفتيش  
و دارة مرافق تخزين جديدة. و ذا لم يتضففففمن عنصففففر نزع السففففالح والتسففففري  إقامة   برة في 

يعتمفففد على الفففدعم المقفففدم من يعوه لفففه أن  و عفففادة اإلدمفففا  هفففذه المالم  بين مونييفففه،  
يقدم مسفففتشفففار و ير  كومية. وكاالت متخصفففصفففة أ رى تابعة لألمم المتحدة أو منممات ر

، والتصفففديق  اتالمشفففورة بشفففأن سفففالمة المتفعر في جملة ما يقدمه، ، إدارة األسفففلحة والذ يرة
قريففب للففذ يرة رير اآلمنففة،    تففدميرعلى أن الففذ يرة والمتفعرات آمنففة للنقففل، وتحففديففد موقر  

السففففففالمة أثنا  المتعلقة ب مسففففففافات  ال، وتحديد  آمنة  الذ يرة رير اآلمنةجعل  إجرا ات  تنفيذ  و 
 عمليات العمر.
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 المرزق باء

 نموذج اإلبالغ عن األسلح مثال على    

 

 الفوتوغرافي   الصور السالح تفاصيل 

لنزع السالح والتسريح  رقم الفريد 
 وإعادة اإلدماج:

 األيسر سالح الجانب األيمن سالح الجانب الرقم التسلسلي للسالح  الرقم التسلسلي للسالح:  طراز: ال :النوع/الصنع

   5366 

 األمامي  المهداف/الفوه  مهداف يلفي مقبض السالم  /اإلطالقمفتاح  : مفتاح اإلطالقوصف  :سن  الصنع :الصنعبلد  :العيار   

  1988 
 A -أعلى 
 R  -أسفل 

   
زي نظام إدارة رقم ال االسم/ 

 المعلومات:
 عالمات أيرى  عالمات أيرى  عالمات أيرى  : الموقعب الخاصرمز التخزين  التجميع: تاريخ  موقع التجميع: 

    

 

  P 10  :الموقر الخلفي

 الوصف  الوصف  الوصف  : التاريخ إلى:  ُنقل من ِقَبل:  ُنقل 

 :عمليات النقل سجل 

   
  تم المصنر:

UD-7 88-1998 
     

   

 شهادة:الرقم التسلسلي لل  الطريق   التدمير تاريخ    

   
   

   

  2016عن بعثة منممة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكوندو الديمقرا ية بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر    ةالصادر  104.01  ةالتشديل المو د  اتل من: المرفق دال إلجرا عد  م 
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 جيم  المرزق

 نموذج اإلبالغ عن األسلح مثال على    
 

 الصور الفوتوغرافي   تفاصيل اللييرة 

 جانبي يرطوش  عرض  الختم  ختم  ال :العيار الكمي : :النوع :الفئ 

     

  
 عالمات أيرى  التعبئ   الدزع :/المجموع رقم  طول الخرطوش : :سن  الصنع :المصنع  الشرك  بلد المنشأ:

       

زي نظام   رقمالاالسم/
 إدارة المعلومات:

 تجميع:تاريخ ال موقع التجميع:
  الخاص رمز التخزين 

 :الموقع ب 
 :أيرى عالمات  :الحال  تاريخ انتهاء الصالحي :

       

    :التاريخ ُنقل إلى: ُنقل من ِقَبل: 

       

 :عمليات النقلسجل 

   

      

   

 :شهادةالرقم التسلسلي لل الطريق   تدمير تاريخ ال   
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 دال  المرزق

 األسلح  واللييرةشهادات تسليم    
 

  األسلح شهادة تسليم 

الـــــــــــــرقـــــــــــــم 
 نوع السالح التسلسلي

الـــــــــــرقـــــــــــم  
التســــلســــلي  

 الصنع بلد المنشأ العيار   السن  للسالح

الـــــــــــحـــــــــــروف  
األحـــــــــــاديـــــــــــ   
ــات   ــعــــــالمــــ والــــ

 المالحظات الخاص 

على سففففففففففففففبيففل  
 المثال

هفعفومفيفففففففة   بفنفففففففدقفيفففففففة 
AK-74 

االتففففففففففحففففففففففاد   ملم 5.45 1988 1234
 تياالسو ي

 UD7-88 كالشنيكوف

1988 

X 2 زنتين  

 العذع معطو 

1 -         

2 -         

3 -         

4 -         

5 -         

6 -         

7 -         

8 -         

9 -         

10 -         

11  -         

12 -         

13 -         

14 -         

15 -         

16 -         

17 -         

18 -         
  

  :اسُتلم من ِقَبل  قبل:م من ل  سُ 

  الرتب  أو اللقب:  الرتب  أو اللقب:

  رقم األمم المتحدة:  رقم األمم المتحدة:

  توقيع:ال  توقيع:ال

  :التاريخ  :التاريخ
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  شهادة تسليم اللييرة
الــــــــــــرقــــــــــــم  

 التسلسلي

المجموعــ /الــدزعــ    لييرةنوع ال
 أو يتمها

األحــاديـــ    الصنع بلد المنشأ العيار الكمي  الحروف 
 والعالمات الخاص 

 المالحظات

على سفففففففففففبيل  
 المثال

الفففففففمفففففففمفففففففلفففففففكفففففففة   ملم RG 011098C 1000 7.62 م م   51×    7,62كرة  
 المتحدة

RO تم RG 10 98    في  ففففففففففففففناديق ذ يرة
H82 فوالذية 

1 -         

2 -         

3 -         

4 -         

5 -         

6 -         

7 -         

8 -         

9 -         

10-         

11  -         

12-         

13 -         

14 -         

15 -         

16 -         

17 -         

18 -         
  

  :اسُتلمت من ِقَبل  ل:بَ من قِ  تمل  سُ 

  الرتب  أو اللقب:  الرتب  أو اللقب:

  األمم المتحدة:رقم   رقم األمم المتحدة:

  توقيع:ال  توقيع:ال

  :التاريخ  :التاريخ
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 هاء  المرزق

 ةر يتدمير األسلح  والليشهادات    

 

 تدمير األسلح  شهادة  

 

 الرقم التسلسلي

الســـــــــــالح    رقــم نــزع 
وإعـــــادة   ــليح  والتســـــــ

 نوع السالح الفريدواإلدماج  

الرقم التـسلسـلي  
 طريق  التدمير للسالح

ــزنــــــــات/   الــــــــخــــــ
 المالحظات الملحقات األيرى 

 UN-Msn 20/10 على سبيل المثال

0789 

هعوميففففففة   بنففففففدقيففففففة 
AK-74  

أجزا     4إلى  –القطر   1234
 )بمقصات هيدرولية( 

إلففففى    زنتان الففففخففففزنففففتففففيففففن  قففففطففففر 
النصفففففففففففففف  )بمقصففففففففففففففات  

 هيدرولية( 

1 -       

2 -       

3 -       

4 -       

5 -       

6 -       

7 -       

8 -       

9 -       

10 -       

11  -       

12 -       

13 -       

14 -       

15 -       

16 -       

17 -       

18 -       
   

ــريح   ــالح والتسـ ممارس نزع السـ
 وإعادة اإلدماج:

 :من ِقَبلدمرت  
 

  الرتب  أو اللقب:  الرتب  أو اللقب:

  األمم المتحدة:رقم   رقم األمم المتحدة:

  توقيع:ال  توقيع:ال

  :التاريخ  :التاريخ
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 يرة تدمير اللي شهادة  

 
الرقم  

 التسلسلي 

  / المجموع  رقم  العيار  نوع اللييرة  الكمي  
 ختم ال الدزع  أو 

 المالحظات  طريق  التدمير 

على سففففففففففبيل  
 المثال

  العرا تفعير في  ال AB002D رير متاح  C4متفعرات بالستيكية   كدم 10

1 -       

2 -       

3 -       

4 -       

5 -       

6 -       

7 -       

8 -       

9 -       

10 -       

11  -       

12 -       

13 -       

14 -       

15 -       

16 -       

17 -       

18 -       
   

ممارس نزع الســــالح والتســــريح  
 وإعادة اإلدماج:

 :من ِقَبلدمرت  
 

  الرتب  أو اللقب:  الرتب  أو اللقب:

  رقم األمم المتحدة:  رقم األمم المتحدة:

  توقيع:ال  توقيع:ال

  :التاريخ  :التاريخ
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 المرزق واو
 مثال على رسم تخطيطي لمعسكر نزع السالح  

 


