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   ليبيا. المصدر: شركة »ثريت ريزليوشن« المحدودة.
 إدارة سالمة الذخائر 

 وتحويل الوجهة من المخزونات  خسائر في األرواح والممتلكات الحيلولة دون وقوع 

، وأندرو هول، ةبير اتاتراارد  وركز جايف الدولي رزالة األلغام لألغراض ارنساانيةتأليف صااووي  وولياا، ريي  الرري  استاتراارد ردارة الرةيرة، 
وستق 

 
س يزال المجتمع الدولي يراار  ورااركة عاة ة عي ارجراءاا المتق قة  

 تطهير القم  ة ى تااااااااااااااج    ةاًوا. وقد   20وا يربو ة ى   باأللغام وار
ا عي اتاااااتصاااااال األراأاااااي وجق  الحياة أ  ر  األلغام نجاًحا و موتاااااً

ةادد  انخر    بيامااو .  عي القاال   اأ  ر الااا  حروااناً أواانًاا لادع بق   
نراااهد ارتراًةا عإناا ، الضاااحايا الرين يساااقطو  بسااابا األلغام األرأاااية

وارصاااااااااااااااابااا الاااجماة ةن اسنرجااراا عي وااا    عي ةادد الوعيااا  
وازديااااًدا عي تحويااا  وجهتهاااا ةن وخزونااااا الااادول    1تخزين الااارةااااير 
. عق ى تااااااابي  الم ال، الجهاا الراة ة ون غير الدولووقوةها عي يد 

 عقدا  وخزو  الدولة بكاو ه تقريًبا.  2011شهد انهيار ليبيا عي القام 
 

تتساا  بسااوء تدارتها تهديدين وتمايزين  وترااك   وخزوناا الرةاير التي
ل مجتمع بقمووااه: ةطر وقوا انرجااار داةاا  المخزو  وةطر تحوياا   
وجهاة الارةااير. وتدراد التقاارير التي ترياد ووقوا اسنرجااراا عي وااا   

 2تخزين األتااا حة بمقدل انرجارين عي الراااهر عي جميع أنحاء القال .
ويساااااتاد هرا الرق  تلى الحوادب المب ها ةاها، وقد يكو  القدد الحقيقي  
أة ى ون ذلااب بك ير. وقااد تاو  ا ثااار الااااجمااة ةن اسنرجاااراا عي 
واا   تخزين الرةاير ودورة حًقا، حيث يصاااااا  حج  األأاااااارار التي 

وتا رة بررية  3ت ح  بالممت ااا والباية التحتية تلى و ياراا الدوسراا
   4.ا ة ى ةقاانق بت رأتً تقا  بحياة أنا  
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 . 1976آثار الحادب عي وصاع الرةاير عي سووا، عا ادا، 

ويمكن وصاااف تحوي  الوجهة باةتبارر تااارقة الرةاير أو عقدانها ة ى 
ض وصاااااااااداقية والب المخزو ، وهو الدولة عي القادة، ويتي  نحو يقو  

والمترجراا   الااارةااااير  الااادول اتااااااااااااااتخااادام  الرااااة اااة ون غير  ل جهااااا 
، ترك  الرةاير  ةسكرية. وعي القديد ون الب دا  المصاوةة ألغراض

األجهزة   اتاااااااتخداوه عي المصااااااادر الرييساااااااي الرد يرضاااااااه  القساااااااكرية
 . المترجرة المرتج ة

يدة يابغي وأااااااااااااااقها عي اسةتبار و جراءاا يجا وثمة وساااااااااااااااي  ةد
اا تتتراتيجياتباةها ةاد تدارة وخزوناا الرةاير. عق ى غرار أد ون 

  هرر ارجراءاا لتق يص احتمالية وقوا حادب  تدارة المخا ر، تصاااااامه 
ا. وهااا  الا ير   هارا الحاادب  أو التخريف ون آثاار  أو كا األورين وقاً

ويتقين التقاااواا  وع   ،ر وقوا انرجااار ون القواواا  التي تزيااد ون ةط
بقيًدا ةن الاا  والباية التحتية  يجا نق  الرةاير ت ب القواو  ك ها. و 

، كتادوير رييسااااااااااااااي عي الحااسا  اعي أقرب وقات ومكن ةم ياً الحيوياة  
ري حال  ع. التي يكو  عيها نق ها وأووًنا ووتى تااااااااااام  الوأاااااااااااع ورلب

الاارةاااير، تاااااااااااااايخرف هاارا الاراااااااااااااااا  وقوا انرجااار عي واطقااة تخزين  
حتما  أ  ال وجسااااااااااااااتي البساااااااااااااايم قادًرا كبيًرا ون ا ثاار المادورة التي ي  

 يخ رها. 
ا  د  قاد وت   ا واتااااااااااااااقاً . وتوةيًاا لييجااز تدارة تاااااااااااااااواة الارةااير ووأااااااااااااااوةاً

تااون نركز ة ى بق  القواو  الرييسااية التي تسااه  عي  والتوأااي ،

األولى عي ةمووهاا   ةطر حادوب اسنرجااراا. وتم ا  القواوا  ال اثاة
ةواوااا  تيساااااااااااااار التخريف ون حااادة المخاااا ر، وياماااا تتاااااول القواواا   

 األربقة األةرع الوقاية ون الحوادب.  
 الرةاير المخزنة عي المرا ز السكانية أو ة ى وقربة واها.  •

 الموحدة. ترغي ية المساعاا الامية وارجراءاا ال •

المخا ر    حسا تصايرااعي واطقة التخزين   الرةاير ةزل   •
 . ةتواعقممجموةاا الالو 

الصااااالحة وغير   الصااااالحة لاتااااتخدامالرصاااا  وين الرةاير   •
 .  لاتتخدام

  ودة صااااحيتها انتهتالرةاير غير المأوونة والرةاير التي  •
 عي المخزو .  

 بين وغير الخاأقين ليشران.  األعراد غير المدره  •

اردارة   • وغيااااااااب  المخزو   وراقباااااااة  عي  الرديراااااااة  التاااااااداوير 
 األتاتية.  

ويم ا  كا  واحاد ون هارر القواوا  تحاديًاا تداريًاا وهماًا واا زال القادياد ون 
وع بقضااااااااااها   التحديااترهمه عهًما واعًيا. وترتبم بق  هرر س الدول  

ا ويمكن تحسااااااااياها تلى حد بقيد ون ةال أاااااااا  اتاااااااات ماراا   بقضااااااااً
. ويتبوأ التخطيم وتحديد األولوياا  التقايةصغيرة عي الموارد البررية و 

الوأع و دارةالاهوض بعي تدارة تاوة الرةاير ووقع الصدارة عي 
 وخا ر المترجراا. وتون نتااول القواو  الواردة أةار باقتضاب. 
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 جاوقة جيم  واديسو .   المصدر:توق ذةاير عي ليبيا. 

يحتا  تبقااد الارةااير ةن .  الذذخذائر المخزنذة في المرااز السذذذذذذذذذ ذانيذة
هرا األوا ،  لتحقي الاا  والممت ااا والباية التحتية أهمية قصاوع. و 

 صاااااااااااااادار شااااااااااااااهاادة ترياد »بماأوونياة يجاا وقاايااة الارةااير قبا  نق هاا و 
نق هااا«. أوااا تذا كاااناات الاارةاااير غير »وااأوو  نق هااا« عيجااا تاادويرهااا 

 ووباديه.  التخ ص ون الرةاير المارجرة  تدريبااحسا  
. يتم   أحد أتاااااااااه  الوتااااااااااي  المرةية عي حماية المسذذذذذذافات الكمية

السااااااااكا  والممت ااا وأرةصااااااااها وأ  رها عقالية ون آثار اسنرجار عي 
اتااتخدام المساااعاا الراصاا ة. وجداول المساااعاا الامية وتاحة، حيث 
تقطي الحد األدنى ل مساااااااااعة الراصاااااااا ة المقبولة ون كمية وقياة ونوا  

يقم و  أو ن الماا   التي قد يقطاها السااااكا  أو يتجمقو  ةالرةيرة 
أو يتاق و  عيها. كما يابغي الرصاااااا  وين وواقع التخزين داة  واا    
التخزين ون أج  تق يص الخطر الااج  ةن وقوا انرجار ياتراااااااار ون 
وخز  تلى آةر. وون شااأ  اةتماد هرر المساااعاا الامية واسلتزام وها 

عي ووقع واحد  ، عي حال وقوةه،ياحصااااااااار أ  يضااااااااامن أ  اسنرجار  
ع يمكن  ه ة ى الساااااااااكا  يتق ص تلى وساااااااااتوً وأ  الخطر الرد يراااااااااك  

  ه.  تحم  
تصاااااايراا  تلى . يمكن تصاااااايف الرةاير تصاااااايًرا ةاًوا الذخائرعزل 

د تاطود ة يه عي حال  رالمخا ر ة ى أتاااااااااا  الخطر الرييساااااااااي ال

انرجار  وأ   ةطًرا ياطود ة ى انرجار شااااااووقوا حادب، تاااااواء كا  
تصاااااااااايراا  ون تصاااااااااايف  نراااااااااوب حراي . وأااااااااامن ك     وشااااااااا ايا أ

لتحديد األصااااان  المتواعقة  مجموةاا ال  ة ىقسااا  الرةيرة المخا ر، ت  
و ا. وون ةال اسلتزام  تصااااااااااااااايرااااا  التي يمكن تخزياهااااا ونق هااااا وقااااً

أ  نسااااااتطيع ، الجمع المقتمدةوقواةد   ةتواعقممجموةاا الالالمخا ر و 
  حوادب الرةاير ونخرف ون آثارها عي حال وقوا أحدها نق ص ةطر  

 تلى حد كبير.  
الفصذذذل  ين الذخائر الصذذذالحة لالسذذذتخاار والذخائر حير الصذذذالحة  

. س تقاي الرةاير غير الصااااااالحة لاتااااااتخدام ت قايًيا أنها لالسذذذذتخاار
غير وأوونة. عمصااااااااط   »غير صااااااااالحة لاتااااااااتخدام« يغطي  ايرة  

درجة كبيرة ون يتساااااااا  وتتراول ون صاااااااااف واتااااااااقة ون الرةاير التي 
انقادام األواا  بحياث يجاا تادويرر عي ووققاه، تلى الارةااير التي تبادو  

ا ولااها س تسااااااااااتوعي وحدداا األداء المقررة.  جوانبهجميع عي  ةو الي
وين هااتين الررتين أ  يررز آثااًرا ون قبيا  تراجع   الجمعوون شاااااااااااااااأ   

بااااأ م ااااه   تاااااااااااااااوااااة المخزو   وتقري   الحروب  القاااادرة ة ى ةوض 
 ل خطر، بما عيه جميع الرةاير الصالحة لاتتخدام.  
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 . ارةبارية شبكة ت  وي تيالمصدر: . 2003أي ول/تبتمبر  1جادد أوريكي عي قبو تخزين قرب تاريت، القراق، 

انتهذ  مذاة  والمخزونذات التي  االحتفذا  اذالمخزونذات حير المذةمونذة  
. دايًماتبدو تااااااااااااوة الرةاير واأاااااااااااحة ة ى الرور  . س صذذذذذذذالحيتها

وبالا ر تلى أ  الرةاير تتدهور حالتها وع ورور الوقت، عقد تصاااااب   
انرجار عي  انطاقغير صااااااالحة لاتااااااتخدام، وما يزيد ون احتمالية 

أو   برقااااادا  المخزونااااااا    ةالالتخزين  وتزاياااااد  وثماااااة ةطر  الاقااااا . 
عي حال تخزين ت ب الرةاير وع الرةاير الصااااااااااااااالحة  ارتااااااااااااااتراتيجية

 لاتتخدام.  
. تسااااتدةي الرةاير اتااااتيراء شاااارو  ةاصااااة عي ير الماربيناألفراد ح

الااااارين  األعراد  جميع  يكو   أ   ويجاااااا  والتخزين.  الماااااااولاااااة  وجاااااال 
يتقاااو و  وع الاارةاااير ة ى وةي بااالمخااا ر واحتيااا اااا الساااااااااااااااوااة 

. وون شاااااااااااااااأ  وراةااة هارر القواوا  أ  يق ص  و جراءاتهاا ذاا القاقاة
المقاية  يرة صاااار كمية الرةةطر وقوا الحوادب المرتبطة بالرةاير وح
 والحد ون آثارها ة ى الاا  والممت ااا. 

تحويل الوجهة هو الخطر الرئيسذذذذذذي اذخر الذه تخذذذذذذ ل  مخزونات  
عي المرضاا   المصاادر الرييسااي تم    تاا قة ورغوبة و  ةر ي. الرةالذخائر

عي القااادياااد ون الب ااادا . وقاااد يقع تحويااا     األجهزة المترجرة المرتج اااة
ياطود ة ى  واتاعالوجهة ة ى نطاق صاغير ووح ي، أو ة ى نطاق 

 أبقاد و اية وحتى دولية.  
جماةاا  أو يتولى تحوي  وجهة الرةاير ة ى نطاق صااااااااااااااغير أعراد و 

صااااااااغيرة بصاااااااارة ةاصااااااااة. وقد يكو  ون يأةر الرةاير ون المخزو   
ل له بالوصااااااول اية أو ةاو  وصاااااار  وباشاااااارة عرد ون أعراد القواا األو

واا يقع هارا الاوا ون الساااااااااااااارقاة عي الحااسا   تلى هارر الارةااير. وةاادةً 
التي ترااااااااااااااهاد تراةي األون وانقادام كرااياة تجراءاا المحااتااااااااااااااباة وعي 
الحاسا التي تراهد تشاراًعا رديًرا ة ى الموقع والقوة القاو ة. ولمواجهة 

تأوين الرةاير وادًيا  تحوي  وجهة الرةاير ة ى هرا المسااااااااتوع، يجا
وتقييد الوصااااااااول تليها ووراقبتها، و ةضاااااااااةها ل محاتاااااااابة الصاااااااااروة 
والرحص الادورد لمخزونااتهااا و ةاداد تااااااااااااااجاا واأااااااااااااااحااة لمراجقاة  

 الحساباا.  
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وركز جايف الاادولي رزالااة األلغااام  المصااااااااااااااادر:  وخز  ذةاااير عي ألبااانيااا.  

 .اإلنسانيةلألغراض 
وون األو  ااة ة ى تحول وجهااة الاارةاااير ة ى نطاااق واتااااااااااااااع و اادا  

والقراق وليبيا وؤةًرا. عري الحاسا التي  ،استحاد الساااااوعييتي السااااااو 
تحوي  وجهة يزدهر  تتقط  عيها تجراءاا المحاتاااااااابة والمساااااااااءلة، قد 

. ودو  أد وحاولة لتبسااااايم هرر المراااااك ة، ة ى نطاق واتاااااعالرةاير  
ارجراءاا المط وباة لمقاالجاة تحويا  وجهاة الارةااير وانترااااااااااااااارهاا    د  قاد ت  

ا هي نرساااها ون نا حية تقييد الوصاااول و ةداد ة ى نطاق واتاااع أتااااتاااً
 حساباا دقيقة و نراذ المساءلة. 

  وون الوتاااااي  األةرع المتبقة عي تحوي  الوجهة تاااارقة الرةاير ةاوةً 
ة ى وسااااااتوع القاةدة  ها ة ى نطاق واتااااااع أو التخ ي ةاها. و تاااااا بأو 

وخزًنا تقتح  ةصاااااااااابة وسااااااااا حة  يأتي ذلب عي صاااااااااورة  ، قد الراااااااااقبية
مكن عقدا  وخزو  الرةاير وروته ة ى ل مترجراا وتسااارق الرةيرة. وي

نطاق أوتااااااااع يرااااااااهد جبهة أواوية وتغيرة عي واطقة يسااااااااودها الازاا. 

الحاجة تلى األون المادد ودرجة واعية ون استاااااااااااااتجابة األواية   وتقد  
ة ى المساااتوع األدنى جانًبا أتااااتاااًيا عي تدارة تااااوة الرةاير. عقد س 

زين تجهيًزا جيًدا والقازوين ن المهاجمين المجهالمؤوه المباى قصاااااااااااااي ي
قم  ة ى تبطايه  بما يكري لتارير اتااااااااااااااتجابة ية ى وهاجمته، ولااه 

اة والمراقبة الااعية ون ةال  أواية واسااااااااااااقة. وترااااااااااااك  المباني المؤو  
قوة وسااااا حة وخصاااااصاااااة نرااااار   اويراا المراقبة والدورياا المات مة و 

األون المادد ةم ياا  لاتاااااااتجابة الساااااااريقة وحور األون المادد عي 
المااتااااابة. وبياما يقد واع أاااااياا الرةاير ووقوةها   و دارة المخزوناا

عي األيدد الخطأ أصاااااااااقا عي جميع الساااااااااياقاا، يجا أ  تضااااااااامن  
  دو  اردارة السااااا يمة لمخزوناا الرةاير عقدا  المساااااتوياا التاتيكية،  

 ، ون المخزوناا عقم. ارتتراتيجية
وأواها تغييًرا عي القق ية و رادة  ويسااااااااااتدةي اسرتقاء بساااااااااااوة الرةاير  

ة ى  عي الب دا  الااوية والمتقدوة  المساااااااألة أهميتهاتاااااااياتاااااااية. ولهرر 
حترع، بقدوا ةانت ون تاااااا ساااااا ة ون . وترااااااك  عا ادا و اًس ي  السااااااواء

انرجاااراا الاارةاااير عي واااا   التخزين والمصااااااااااااااااانع ةال الققاادين 
لتحقيقاا التي أشاااااااااارا اعقد  5الساااااااااابع وال اون ون القر  الماأاااااااااي.

تحات عي هارر الحوادب تلى أ  وق   اسنرجااراا كاا  يمكن ترااديهاا  ع  
وأ  آثارها كا  يمكن تق يصاااها ون ةال تارير تداوير بسااايطة نسااابًيا. 

تةادة تقيي  األولوياا   لىتالدعاا والداة ية  ودعع هرا الارااااااااف وزارتي  
الرةاير عي أواةر أااااقت المقايير الو اية ردارة  و ةادة تحديدها. وو  

حقبة السبقيااا ون القر  الماأي وةضقت ل تحديث عي ال مانيااا  
الادوراا التادريبياة التي اتااااااااااااااتهادعات المو رين   اراروالتسااااااااااااااقياااا، ون  

ن اام لررز المو رين وتاأهي ه . و  بات  د  ةاا القسااااااااااااااكريين والمادنيين وأ  
  الوزارتا  توجيهاا برااااااااااااأ  الممارتاااااااااااااا الجيدة وتق متها ون الب دا

األةرع وةممتاها ة ى صاااااااةة الرةاير والقواا المسااااا حة، ث  ةم تا 
تاااااااااااااابقياااا    رة ى توحيادهاا ووراقبتهاا. وأثبات هارا التوجاه نجااحاه. وواا

  تاااااااوع حادثين ، ل  يساااااااجه 2015القر  الماأاااااااي وحتى وط ع القام  
شاااهدا انرجاراا عي وواقع التصاااايع عي عا ادا، ول  يقع أد حادب عي 

  يسااااااارر أد ون الحادثين ةن تاااااااقو  أاااااااحايا أو وواقع التخزين، ول
 أأرار جسيمة.وقوا  
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وركز جايف الدولي  المصدر:  .  2014وخز  ذةاير عي جاوب السودا ،  
  .رزالة األلغام لألغراض ارنسانية

الابيرة   الااااارةااااااير  وخزونااااااا  تق يص حج   اليوم، جرع  عا اااااادا  وعي 
حياتها، وباا قدر كبير وتحديث وسااااااااااتودةاا المترجراا و دارة دورة 
ن ام تااااااا ي  ووأوو    لىون القدراا يقع تحت األرض، وما أعضاااااااى ت

تنجاز هرا المرااااااااااروا عي ووةدر بقد لتخزين الرةاير بكمياا كبيرة. و 
، تاااااتتواصااااا  المسااااااةي الو اية ة ى صاااااقيد  2018المقرر عي القام  

ال ااااانيااااة، ووقاااااياااااة  القااااالميااااة  الحرب  المترجرة ون  تحييااااد المخ راااااا 
خزوناا الماتهية الصااااااااحية و بطال ورقولها وتوريد ذةاير جديدة الم

 ل محاع ة ة ى القدراا الدعاةية. 
، س ةصاااحيالماتهية الالمخزوناا  التحدد الرد ترااك  ه وعيما يتق   ب

تتساااااااااااااا  الارةااير بااألواا  التاام ة ى ار اق. عاالمترجراا ةباارة ةن 
ا. وتتبا أ  ون المواد الايماوية التي تتراة  و توليراا ع بقضاااها بقضاااً

أاااااها  هرر القم ياا الايماوية أو تتساااااارا باستاااااتااد تلى وساااااتوع تقر  
ل قواو  الخارجية. وبصاااااااااارن الا ر ةن تصاااااااااامي  الرةاير التق يدية،  

  شاااارارة اسنرجار وتبدأ تساااا ساااا ه عي أن مة  قتتم   الوتاااااي  التي تراااا
الرااااارو     يماوية. عمن ةال تجاه - يماوية أو كهربايية-ويكانيكية

األتاااااااااااااااتااااااااااااااية عي التخزين، ثمة احتمالية كاو ة بأ  تتقرض الرةيرة 
سنرجار ةرأاااااي عي يوم ون األيام، أو تخر  رة رديبصاااااورة  نة  المخز  

،  أو تتقرض ل سااارقة أو المقايضاااة لها   عي القم  ة ى الاحو المصااامه 
الوقااات تا راااة تااادوير كماااا  .  وتتزاياااد هااارر اسحتماااالياااة وع ورور  تزياااد 

الرةاير التي تصاااب  قديمة جًدا وغير صاااالحة لاتاااتخدام ألنه يتقين  

توةي قدًرا أ بر ون القااية وتداوير الساااااااوة عي جميع وراح  ةم ية 
 التخ ص واها. 

تقول وون الجدير كرلب أ  نسااتأصاا  ةراعة تاطود ة يها الرارة التي 
ا أنه يصاااااااقا    صاااااااحيحً  رن كاعالتابؤ براااااااأ  الرةاير.   تنه س يمكن

وقرعاة واا يادور داةا  قاريراة وادعقياة قاديماة بمجرد الا ر تليهاا، ع ماة  
 رق ل تحق  ون نوا المترجراا عي الااارةيرة ة ى وجاااه الساااااااااااااارةاااة،  

بقدر أ بر بق ي  ون الجهد والتقاياا تحديد وسااااااااااااتوع التدهور يمكن و 
الاارد  رأ ة ى وكوناااتهااا، بمااا عيهااا حااالااة صاااااااااااااامااام أو صااااااااااااااماااواااا  

عي هرر القم ياا، و نما    ا تاااااااحريةليسااااااات هاا  ةصاااااااً . و اسنصاااااااهار 
الق  . عمن ةال دراتاااااة تاري  المخزو ، يمكن تحديد ودة صااااااحية 
الارةااير وا ثاار المتوققاة لاوا ون أنواةهاا وع ورور الوقات بسااااااااااااااباا 

 تغير التقبرة ودرجة الحرارة والر وبة عي ووقع التخزين. 
انرجار عي واطقة التخزين   وقواووع ذلب، يقد السااابا الرييساااي وراء  

عي وق   الحااسا غير تقاي عي جوهرر ويخضااااااااااااااع سأااااااااااااااطرابااا  
ةارجية. وون األو  ة ة ى ذلب التمديداا الاهربايية التي س تسااتوعي 

د الرااااااااارر،  المقايير المط وبة والقديمة، والتدةين واألنراااااااااطة التي تول  
ووواد التقبرة القريبة ون الرةاير والحراي  التي تادلع    ،وحرق الاراياا

 عي أوا ن أةرع واوتدادها تلى واطقة تخزين الرةاير وغيرها. 
اتباا ومارتاااا  ةديدة ة ى وواصاا ة    أو  ةاريجاز، ثمة تاابي   وة ى 

تلى جااانااا األتاااااااااااااا حااة  تخزه   الاارةاااير    .تخزين الاارةاااير عي    ةااا رااة
ويجرد  ،ير الصاالحة لاتاتخدام وًقاوالرةاير الصاالحة لاتاتخدام وغ

المخ راااا المتروكااة جمع  تجاااهاا  رووز تصااااااااااااااايف المواد الخطرة. وت  
وغير المارجرة ووترجراا المحااجر وو حقااتهاا عي بق  األواا ن وع 
المخزوناا الترااااااااااااغي ية. وتواصاااااااااااا  بق  القواا المساااااااااااا حة تخزين 

ها. أو شااااااااااااغال ر اق وطاو الرةاير التي ترتقر تلى ن ام أتاااااااااااا حة  
ا،وليساات هرر ومارتااة رديرة وحسااا، و  تنها ةطيرة  كما ي بت   أيضااً

لاا التاري . وتقتضااااااااي الضاااااااارورة اةتماد تجراءاا الساااااااااوة الروتياية  
 الموحدة وارشران واسنضبا .  الترغي يةوارجراءاا 

الا ير ون   التقاياااااة  وثماااااة  األو  اااااة ة ى التوجيهااااااا  المتااااااحااااة. وون 
األو  وبادئ  ة برااااااااااااأ  الممارتاااااااااااااا الجيدة التوجيهاا الدولية المكم  

والماراااااااااورة (  2015)  التوجيهية التقاية الدولية براااااااااأ  الرةيرةالمتحدة 
برنااو  الررنسااااااااااااااياة وارنج يزياة، والبواباة ارلاترونياة لو   اا القربياةباال غا
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وكتا األو  المتحدة لراااااااؤو  نزا )  األو  المتحدة ل ضاااااااماناا المقززة
األون والتقاو  عي أوروبا ألعض  الممارتاا  دلي  وا مة  (، و السال

(، وواراااااوراا ح ف شااااامال األ  ساااااي 2007)  براااااأ  الرةيرة التق يدية
(، ووارااااااااااوراا  2006) 6)الااتو( برااااااااااأ  تخزين ذةاير الح راء ونق ها

(. كما تتوعر JSP482)و     7وروتوكول األجهزة البريطانية المراااااتركة
لجساار الهوة وين الحالة الراهاة  الخدواا استااترااارية والتدريا المهاي 

 . اوأواه  االرؤو  الرةاير والمستوع األدنى المقبول لساوة المخزون
وس ترااااااام  وخزوناا الرةاير التي تتميز بحسااااااان تدارتها أد وخزو   
قدي  أو غير صااال  لاتااتخدام أو عاي  تقريًبا. عهي تحر  عي أوا  

ةال تااجاا وراجقة ة ى وجه الدقة ون صاار حبقيًدا ةن الاا  وت  
ن وتخضع ل مقاياة والرحص الدورد.   عي ووقع وؤوه الحساباا وتخزه 

وو رين ودربين ووؤه ين ووكرتااااااين والتزاًوا  هرر المخزوناا وتتط ا 
مع وجود هؤسء األعراد وارجراءاا، يمكن عبالسااااااااااااااوة والمسااااااااااااااءلة. 

آثارها  تق يص المخا ر التي ترك ها حوادب الرةاير وتحوي  وجهتها و 
يجا أ  يم   غاية أد شاااخص يتقاو  وع تدارة    أاااري تلى وساااتوع 

 الرةاير.  

 نبذة عن المؤلفين  

 
 الذخيرةهو ريي  الرري  استااااترااااارد ردارة   صذذذامويل  ولي ا  السذذذيا

. وتولى،  جايف الادولي رزالاة األلغاام لألغراض ارنساااااااااااااااانياة  ومركز 
ة ى وادع ةقاد قبا  انضاااااااااااااامااواه تلى المركز، تدارة وراو  ارجراءاا 

رزالة  يالدنماركالرري  وع  الحد ون القاف المساا  المتق قة باأللغام و 
عي آتااااايا وأعريقيا، وشاااااار  قب  ذلب عي التخ ص ون الرةاير   األلغام

المترجرة و دارة المخزوناا بصااارته أاااابًطا عي قواا الدعاا الرا ادية.  
و ااًدا، حيااث   20وقااد حم  بااه القماا  عي وجااال الاارةاااير عي أ  ر ون  

ودول البلقاا ،   ،أفغاانساااا اا قضااااااااااااااى أ ول ةاادوااة عي المياادا  عي  

السااااااايد وولياا عي تق يمه تخصاااااااصااااااااا  وأوغادا. ويجمع   ،وساارنكن ا
وةم ية، حيث يحم  شااااهاداا عي أن مة األتاااا حة وهادتااااة  أ اديمية

 الميكاة والقدرة ة ى الصمود. 
 

 

 
 السااق  في عمل. وقد  هو ةبير اتاااتراااارد وساااتق   هولأنارو    السذذيا

، المترجرة المرتج ااةالاارةاااير المترجرة/األجهزة التخ ص ون   مجاال في
ةاًوا عي القم  كمو ف تقاي عي شاؤو  الرةاير، حيث   28وأوضاى 

ةم  عي جميع وسااااااااااتوياا تدارة تاااااااااااوة الرةاير عي وواقع التخزين 
الميااداني والتخزين المؤقاات والتخزين الترااااااااااااااغي ي والتخزين الااداي  عي 
اوتاااداد القاااال ، ون آتااااااااااااااياااا حتى أعريقياااا   القم يااااا ة ى  وساااااااااااااااااارل 

. وتولى المساااااؤولية، بصااااارته كبير المو رين التقايين عي  ينواألميرك
شااااااااااااااؤو  الاارةاااير، ةن تدارة أ بر واااا   تخزين الاارةاااير عي غرب  
أوروبا والتقيد بالمقايير التقاية عيها. كما ةم  وساااااااااااااترااااااااااااااًرا تقاًيا عي 

بقادواا غاادر الجي   الوسيااا المتحادة األوريكياةأعريقياا وأعغاانسااااااااااااااتاا  و 
خبيًرا  أندرو نعمل كا   ،ي وقت ك اقة هذا ال قرنر ف. و2010عي القام  

.تقنيًا في مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
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