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 األمن المادي وإدارة المخزونات:

 الدروس المستفادة من ساحل العاج  
 

  هالو ترست«»منظمة تأليف غارون توماسيفيك ومارك ديكسون،  
 

التنيااااة ال   ياااة   المااااادي وةدارم الماتوعااااو ير  تونير  ينطوي األمن 
المادية والقدراو الوطنية الضاااااارورية من كين تمكين الدوأ من تأمين 

ووصاارها   هاوالذخائر ال ي تقع ت ت ساايطرم وكومات  األساار ةسااةمة  
وهذا يشمن تشييد مس ودياو األسر ة وماازن الذخيرم وةيادم تأهيرها  
بماا ي ماا اااااااااااااا  مع الملاايير الادولياة، ال  يااعا  تصاااااااااااااامي  الو اا و  

 الوطنية وتنفيذها وتدريتها لكي تدير ماتوعاتها وتراقتها بفلالية  
، تر ت هذه  »هالو ترسااااات«وير  هدي من اللمن الذي تؤديه منظمة 

ير  تونير ترااك التنيااة ال   يااة الماااديااة  وتنظر الورقااة، ير  الورقااة  
ويه الاصاااااو ، ني تشاااااييد مسااااا ودياو األسااااار ة وماازن الذخيرم 

 ير  المس وى الوطني ني ساون اللاج  وةيادم تأهيرها 
وقتن كن ع طرق ال  األيماأ المنجتم ني سااااااااااااااون اللاج، تق ضاااااااااااااي  

لمج مع الدولي ال  ايةء  الضارورم كو   كن عفه  األساتاا ال ي ت دو با
قدر ككتر من ال ر يت ير  مسااااألة سااااةمة األساااار ة والذخائر وكمنها  
وي مثاان ال هاادياادان الرئيساااااااااااااايااان الااذي يصااااااااااااااتو األمن المااادي وةدارم  

ال  موايه هماااا ني   ني مواقع  ا عفجااااراو اللر ااااااااااااااياااة  الماتوعااااو 
  اع شار األسر ة الصغيرم واألسر ة الافيفة و   الذخائر 

 
  الذخائرفي مواقع رات العرضية  االنفجا
ا خطير ا لرسااااااااااكان يشااااااااااك   ن ال اتين الرديء لألساااااااااار ة والذخائر تهديد 

نونق ا لترعامج مساااااااااااا  األساااااااااااار ة  المدعيين وألمن الدوأ واساااااااااااا قرارها   
  103اعفجار ا ير اااااااي ا ني مواقع الذخائر ني    520ن  ج  الصاااااااغيرم، سااااااا  

، مما كل ق 2014و  1979بين اللامين   المم دم  بردان وكقالي  ني الف رم
 من  الضرر بما يتيد ين عصف الدوأ األيضاء ني األم  الم  دم و 

كن قارم باسا ثناء القارم القطتية الجنويية  وقد  اهدو وتيرم ا عفجاراو 
ير  مدى األيوام القريرة    ا تير   ارتفاي االلر ااااااااااااااية ني مواقع الذخائر  

لهاااذه األوااادا   نفي الماااا ااااااااااااااياااة  و  يمكن نه  النطااااق ال م  مااان 
  اعفجار ير اااي ني موقع لرذخائر ني اللام  غوس، عيجيريا، تسااات  

 ااااااؤ  ومؤخر ا، كدى اعفجار ير اااااي  1,500ني ونام ع و   2002
ني موقع لرااذخااائر ني وسااااااااااااااة برازانياان بجمهوريااة الكوعغو ال  مق ان  

ا وةكاااابة ككثر من    290 آخرين بجروح  وقد وقع هذا   3,000 ااااصااا 
ني يوم من كيام األود بينما  ان ملظ  السااااااااااااااكان المجاورين    ال اد 

ر الساااااوق  م  ني التردم(  ود  المتاعي اودى كقوى  د  ل  ني الكنيساااااة  ال ي ت  
الم ري والمادرسااااااااااااااة ني هاذا ا عفجاار  ولو وقع ا عفجاار ني كي يوم 

 آخر، لكان يدد الض ايا كير  من ذلك بكثير  
وةدارتها وت ديد موقلها ير  ع و   وينتغي تصاااااامي  ماازن الذخائر  

تمثن خطر ا متا ااااااااااار ا ير  المدعيين  و ن اعفجار ير اااااااااااي نيها يشاااااااااااك  
المريع الضاااااااااااروري   المتادئ ال وييهية ال قنية الدولية بشاااااااااااأن الذخيرم

لرساااااااااااااارطااو الوطنياة ل مكينهاا من ذلاك  ومع ويود اللادياد من الترادان 
لود ال  وقتة ال را  ال ي تمرك ماتوعاو م قادمة من الذخائر ال ي ت

غياااا ال اادرياا  المناااسااااااااااااااا  وعوييااة التنيااة ال   يااة    ني ظاانالتاااردم و 
الرديئة، نساااااوا يتداد الاطر الذي تشاااااكره ا عفجاراو اللر اااااية ني 

ض التوف مواقع الذخائر ني المس قتن القري   ونضة  ين ذلك، يلر  
اللمراعي ني م ية مساااااااااااا ودياو الذخائر القائمة السااااااااااااكان المدعيين  

، نسااااااااااااااوا المطروياة   ااذ اجيراءاواطر هاذه ا عفجااراو  وماا ل  ت  ل
يسااا مر يدد هذه األودا  الكار ية ني ا رتفات وتشاااكين تهديد خطير  

 ألرواح المدعيين  
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ا وةكاااابة ككثر من   290وتسااات  ني مق ن ع و   ،الكوعغوالصاااورم كيةهن منطقة ساااكنية دمرها اعفجار  اااا  ني مسااا ودت لرذخائر ني برازانين، يمهورية   ااااصااا 

 منتأ   17,000 اؤ ع يجة لأل رار والدمار الذي ككاا  120,000ر ع و يهجتو  ،آخرين بجروح 3,000
 انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

تشااااكن مسااااألة اع شااااار األساااار ة الصااااغيرم واألساااار ة الافيفة وتهري  
وم لاظ ، و    بالغاألساااااااار ة غير المشااااااااروية وا تجار بها مثار قرق 

سااايما ني كنريقيا والشااارق األوساااة  ويالنساااتة لرلديد من الدوأ النامية  
والهشااة، قد يفضااي  االف ادارم األساار ة الصااغيرم واألساار ة الافيفة  

وتنظيمها ووصااارها ال  سااارقة هذه األسااار ة كو سااارتها وكمنها المادي  
من الماتوعاو الوطنية  و  تسااه  سااهولة الوكااوأ ال  هذه األساار ة  

تيد نيه من تاع شاااااااااااار اللنف المسااااااااااار ، ني ذاو الوقت الذي   نيا  
هشاااااااااا اااااااااة ترك الدوأ كمام الثوراو وا عقةباو المسااااااااار ة  و مة قرق 

ا ازاء    ام مولة يدوي  الجوي الدنات  ال  كعظمة  المساااااااءلة ينم دد كيضاااااا 
ا يساااايم ا ألمن المةوة الدولية يندما  ألن هذه األساااار ة تشااااكن تهديد 

   تقع ني األيدي الاطأ
 

، طرك اعافاض  ال لاون وال نمية ني الميدان ا ق صااااديوونق ا لمنظمة 
ير  وواد  النتايااو المساااااااااااااار اة والونيااو الناايماة ين الق ااأ خةأ  

 روا بفلن القريرة الما اااااااااااااية  ولكن يدد األ ااااااااااااااا  الذين ق  األيوام 
 ونون ني  ن  ااااااؤ ي   740,000نن و اللنف المسااااار  ل  يناف   

وملظمه  ني بيئاو   تسودها النتاياو    1يام ع يجة لرلنف المسر ،
ومن  اأن ال أكد من كن األسار ة يجري تاتينها بأمان ووصارها ير  
الويه المناساااااااا  كن يقرؤ او مالية تسااااااااريها من ماتوعاو ال كومة 
وكن يساااااااااا هدا بال الي كود األسااااااااااتاا الجذرية ال ي تقف وراء اللنف  

 المسر    
األيماأ الم لرقة باألسااااار ة  آلية األم  الم  دم ل نسااااايقوقد كاااااممت  

لغاياو بيان   الملايير الدولية لمراقتة األساااااااااار ة الصااااااااااغيرم  الصااااااااااغيرم
المتادئ ال وييهية بشاااأن مراقتة األسااار ة الصاااغيرم واألسااار ة الافيفة  
وتشامن هذه الملايير ملايير مهمة يج  ير  المنظماو ال ي ت لامن 

تاتين األساااااااااااااار اة،   مع األمن الماادي وةدارم الماتوعااو مرايااتهاا ني
 كرما كمكنها ذلك  
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 األمن المادي وإدارة المخزونات في ساحل العاج  
ني ساااااااااااااااون    2011ني كيقاا ال را األهرية ال ي اعدللت ني اللام  

هالو ترسات« جيراء مسا  »اللاج، تلاقدو األم  الم  دم مع منظمة  
لمارفاو ال را الم فجرم ني التةد من كين ت ديد مساااااااااااااا وى ال رو  
وا و ياياو الةزمة للمرياو ازال ها  وخةأ هذا المس ، يرى ت ديد 
الضلف الذي  اا كمن األسر ة والذخائر ني منشآو الجيش وقواو 

 و،  اعت الدرك والشرطة باي تاره مشكرة  تيرم  نفي اللديد من ال ا
المااااازن ت لرض لةق  اااام والساااااااااااااارااا ، مماااا كدى ال  نقااادان آ ا 
األسااااااااار ة ال كومية  و اعت الذخائر تاتون ير  ع و رديء ول  يكن 

ذ ر  و اعت الذخائر ني والة يلررقابة ير  األسااااار ة والذخائر ويود  
  ديدم من ال دهور ني كوواأ  ثيرم 

موقع لرذخائر ني بردم دالوا ويلد هذا ال قيي ، وقع اعفجار ير اي ني 
الملنية  األمريكية الو الة   و اعت  2011ني  اااااااااااااهر آا كغساااااااااااااط   

قاد واددو هاذا الموقع ني وقات    باال اد من ال هادياداو المويهاة لرادناات
ير  كعاه ملرض لاطر وقوت وااد     2009ساااااااااااااااابق يلود ال  اللاام  

ا من عوت  60نيه  نقد ا ااااا لن   بسااااات  رداءم تاتين الذخائر  كااااااروخ 
 BM21   اعت ماتعة ني واوية، مما كدى ال  اطةق الصاااااااااااواري  )

ني ما رف كع اء المدينة خةأ الرين، وكسااااافر ذلك ين ونام  ااااااؤ 
وةكااابة خمسااة آخرين بجروح بالغة ودا الهرع ير  عطاق واسااع ني 
عفوس الساكان وةخةء التردم يتئي ا  وسارة هذا ا عفجار الذي وقع ني 

ياة ال  اتاااذ ايراء نوري ل قريؤ  ماتن الاذخيرم الضااااااااااااااوء ير  ال اا
 الاطر الناي  ين كودا  كخرى وسقوط   ايا آخرين   

هاالو ترسااااااااااااااات« جيراء »ويقا  هاذا ال ااد ، ت  ال لااقاد مع منظماة 
ال قيي  لمنشاآو تاتين األسار ة والذخائر ني سااون اللاج    من المتيد

ا وطني ا لأل من وكطرقت المنظمة، ت ت ا اااااااراا األم  الم  دم، برعامج 
  95الماادي وةدارم الماتوعااو، ويام  اااااااااااااامان اياادم تاأهيان وتشاااااااااااااايياد 

ماتع ا لرذخائر  وتضااامن ذلك اعشااااء مناطق    77مسااا ودي ا لألسااار ة و
واساااااالة ل اتين الذخائر، ب يم تمرك القدرم ير  او واء  مياو  تيرم  

(  وكييدو 1-1من الفئة    شاااااااااااااديدم ا عفجار من ماتوعاو الذخائر ال
يميع هاااذه المنشااااااااااااااااآو، كو يجري اللمااان ير  اياااادتهاااا، ال  واااالاااة  

 ا س ادام ال شغيري لر اتين السري  والمأمون لألسر ة والذخائر  

 

 إجراءات إعادة التأهيل 
ي   ايراء ت رياان كولي لرموقع من كياان ت ااديااد المناااطق ال ي ت  اااج  
ال ي ال  سااين، ويم يمكن ايادم تأهين ماازن الذخائر ومساا ودياو  
األساااااااااااااار ة القائمة ني بل  ال ا و  وني ال ا و ال ي تكون نيها  
الماااازن غير قااابرااة لوكااااااااااااااةح كو غير مويودم، ي  اااذ وينئااذ قرار 

 ب شييد ماازن يديدم   
وني ساااااون اللاج، ي ول  الموظف الما ؤ ني األمن المادي وةدارم  

ني ني الذخيرم( ومدير ال شييد ني منظمة قالماتوعاو  األخصائي ال 
هاالو ترسااااااااااااااات« ايراء ال قيي  األولي لرمواقع، وينااقش مادير كيمااأ »

ال شاااييد المااوا األمنية و اااروط ال اتين مع قادم الثكناو والقائمين  
او األساااار ة واألخصااااائيين ال قنيين ني الذخائر  وي تع  ير  مساااا ودي

ذلااك ايراء ملاااينااة ماااديااة لرماااازن وال اادود الاااارييااة لرمجمع  وي   
اع ااااج ال قييمااااو الهيكرياااة واألمنياااة ال فصاااااااااااااايرياااة، وةياااداد ماططااااو  
الموقع، وت ااادياااد قاااائماااة الكميااااو، وتجهيت الجاااداوأ التمنياااة المؤق اااة  

 الملنية لرمصادقة يريها  لرلمن ورنلها ال  السرطاو  
مقاولون مل مدون   اينفذهو   لرمناقصااااااةوت طرح كيماأ ايادم ال أهين ني  

لضااااامان اعجاز اللمن ير  ع و ي سااااا  بنويي ه  ساااااجن مشاااااهود  لديه  
   كنضن مردود لألمواأالجيدم وت قيق 
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الصااااااور كيةهن قتن كيماأ ايادم ال أهين ويلدها ني منطقة ل اتين الذخائر 
 ني ساون اللاج  

 
 أعمال التشييد  

ي ضااامن تصااامي  ماازن الذخائر ومسااا ودياو األسااار ة  ة ة يوامن 
 كساسية، ويثما اس ديت ال اية تشييد ماازن يديدم منهان 

 األمن المادي   -1

 وماية الذخائر كو األسر ة من اللوامن الجوية  -2

ال افيف من األ ااااااااااارار ال ي تصاااااااااااي  الذخائر ني الداخن   -3
 بست  ود  ينطوي ير  اعفجار ير ي مجاور   

 
هالو ترست«  »وجيداد خطة وا  ة أليماأ ال شييد، توظف منظمة 

مديرين ي م لون بالاترم ني كيماأ ال شاااييد واخ صااااكااايين تقنيين ني 
اوي األرا ااي والما صااين ني  الذخائر وت شاااور مع المهندسااين ومساا 

 ت رين ال رية والاتراء ني مجاأ الترق  
وي دد عوت الذخيرم ال ي ي راد تاتينها تصااااااااامي  مناطق تاتين الذخائر  

غير ذخائر األسااااااار ة الصاااااااغيرم، ت دد    وتشاااااااييدها  نتالنساااااااتة لذخائر 
المسااااناو الكمية موقع الماازن بالنساااتة لرمتاعي المأهولة وال سااااساااة  
وخطوط المواكاةو اللامة  ووالما ي   ت ديد موقع مناسا  واي ماده  
من السااااارطاو الملنية، ي ول  الما صاااااون تجهيت ماططاو الموقع  

  منشااااااأم تاتين ول تسااااااية ايراءاو ال اطية ال ي ت طرق ال  تصاااااامي
هالو ترسااات« بنويين ما رفين من »الذخيرم، يادم  ما توكاااي منظمة 

(، 1-1متاعي الذخائر ال ي تقع  ااااااااامن نئاو تصااااااااانيفاو المااطر  
السااااااااااااااميكااااة والمتن   3-1( و 2-1و  الجاااادران  الهيكاااان ذو  (، وهين 

المغط  بال راا  وتشامن تصاامي  الماازن كبواب ا مصاف ة مع اطاراو 
مجهاا تثتي هاا داخان هيكان المتن  ل اأمين القادر الكااني مادي ماة يجري د

من القوم واألمن  وتغط  السااقوا الارساااعية المديمة بسااط  ملدعي 
ل اأمين ال مااياة من اللوامان الجوياة وال افيف من دريااو ال رارم ني 
الاداخان  وتر او  كيهتم ال هوياة ني الجه ين األماامياة والارفياة من  ان 

ة تلتز األمن  ويجهت ما ؤ ني مجاااأ  وتصاااااااااااااامو  بطريقاا  –ماتن  
الترق  ان هيكان ذي يادران سااااااااااااااميكاة بجهااز ومااياة من الترق لكي 

 ي واءم مع الملايير الدولية  

 
الصااااااور كيةهن قتن كيماأ تشااااااييد منطقة تاتين الذخائر ذاو عطاق واسااااااع 

ي ِّدو وديث ا ني ساون اللاج   ويلدها   
 

نصا  األساةك الشاائكة ير  ول لتيت كمن ذخائر األسار ة الصاغيرم، ت  
األسااااااوار الااريية، وتشاااااايود كبراج ال راسااااااة ومواقع ال راسااااااة  وتر و   
كيمدم الكهرياء واجعارم الااريية واأل ااااواء الكا اااافة ال ي تو ااااع ني 

وساااااااا  الظروا القائمة، وي   ني بل  ال ا و    اساااااااا راتيجيةمواقع  
يجري ايصاااااااااااأ تر ي   اميراو المراقتة ووكاااااااااارها بمقر القيادم   ما 

 امداداو المياه الرئيسية لمواقع ال راسة ومنشآو اطفاء ال ريق  
وت دد خرائة مسااا  األرا اااي تمديد عظام تصاااريف مياه األمطار ني 

 الموقع لمنع اعجراا ال رية ووقوت الضرر بالماازن   
ويينما يمين تشييد مس ودياو األسر ة ال  مس وى ككتر من التساطة 

ماازن الذخائر، نة يتاأ من الضااااروري  اااامان  مما يريه ال اأ ني
الوناء بالملايير المطروية لر أكد من كن األساااااااار ة ماتعة ني منشااااااااأم 

 ت س  باألمان   
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ي ِّد وديث ا ني ساون اللاج     الصور كيةهن األيماأ ني مس ودت كسر ة   

 الدروس المستفادة  
اساااااا  ارؤ يدد من الدروس المساااااا فادم خةأ سااااااير اللمن ير  هذا 
الترعامج، ويم يرى تنقي  الملايير والممارسااااو لضااامان تنفيذ كير  

 الملايير ير  ع و نلاأ من عاوية ال كرفة وال نانسية  

 
 الخطة الوطنية  

تق ضااااااااااي الضاااااااااارورم ايداد كي برعامج من برامج األمن المادي وةدارم  
الماتوعاو ير  كساااااااااااس من ال لاون الو يق مع الساااااااااارطاو الوطنية 
ويما ي وانق مع خطة وطنية  نالساااااااااااااارطاو الم رية هي المساااااااااااااا ادم  
النهاائي و  غن  ين تفه   او ياايااتهاا من كيان تنفياذ برعاامج ي ساااااااااااااا  

 بفلالي ه  
الو ا و ال ي تندنع ال  دولة يديدم وتنفذ مشاريع   و مة خطر يواك 

قااائمااة بااذاتهااا،  االيااادم تااأهياان مجمويااة كااااااااااااااغيرم من مساااااااااااااا ودياااو 
األسر ة، كو الو ا و الما رفة ال ي تنفذ مشاريع األمن المادي وةدارم  

 الماتوعاو دون اي ماد كي هيئة تنسيقية كو ملايير وطنية  
ين غيرها النجاح ا  ني ت قيق   و  ت رز المشااااريع ال ي تنفذ بملتأ

ع ااائج مج تكم ريمااا   ترق  ال  المساااااااااااااا وى المطروا  ويناادمااا ي لرق  

األمر بالتنية ال   ية المادية لماتوعاو األسااااار ة والذخائر ال كومية، 
تساااااااا ديي ال اية كو   ايداد خطة وطنية ل  ديد ا و ياياو الفلرية   

مع السااارطاو الوطنية وهذا ي ضااامن اللمن ير  كسااااس و يق الصااارة 
والقواو األمنية من كين ت ديد عطاق المنشااااااآو المطروية  و ضااااااان  
ماتوعااتهاا بفلاالياة وتوزيلهاا   ماا يشاااااااااااااامان ذلاك ايراء المسااااااااااااااووااو  
وال قييماااو الةزمااة ل  ااديااد ال كرفااة المطرويااة جعجاااز هااذه األيماااأ،  

ظن   ومرايلة الاطة ان لتم األمر لر أكد من كعها ت ساااااااا  بالواقلية ني
 ال موين الم اح  

 
 المعايير الوطنية  

يف قر اللديد من الدوأ ال  ال شريلاو واألعظمة الوطنية بشأن ملايير 
الملايير بناء مساااااااا ودياو األساااااااار ة وماازن الذخائر  ويينما تغطي 

المتادئ ال وييهية ال قنية الدولية و   الدولية لمراقتة األساااااااار ة الصااااااااغيرم
المتادئ األساسية بشأن هذه الملايير، نهي   تتيد ين   بشأن الذخيرم

كوعها متادئ توييهية و  يمكن تطتيقها باي تارها و ائق قائمة بذاتها  
ويجاا  ايااداد الملااايير الوطنيااة الم لرقااة بااالتيئااة لر ااأكااد من امكاااعيااة 
تشاااااااييد منشاااااااآو ال اتين الساااااااريمة والمأموعة والواقلية وكاااااااياع ها ني 
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ي ساااااون اللاج، كيدو منظمة »هالو ترساااات« كدلة الوقت عفسااااه  ون
الممارساو الفضر  ال ي كادقت األم  الم  دم يريها ني ظن غياا 
األعظمة الوطنية ذاو الصااااااارة، و اااااااكرت هذه األدلة الملايير الوطنية 

  الملايير الدولية لمراقتة األسار ة الصاغيرمل رك المنشاآو  ونضاة  ين  
، يرى ا و كام ال  دولية بشاااااااااأن الذخيرمالمتادئ ال وييهية ال قنية الو 

اللديد من المصااادر األخرى ني كااياغة هذه المتادئ ال وييهية، بما 
 نيهان 
دليان كمن األساااااااااااااار اة الناارياة الاذي عشاااااااااااااارتاه وزارم الاداخرياة،  •

ويملية  تار  اااااتاط الشااااارطة ني اعجر را وويرت واساااااك رندا 
 دم( والمجر  التريطاعي لريا او الرماية  الممركة الم  

الممارسااااو  منظمة األمن وال لاون ني كورويا ألنضااان  دلين  •
 الم لرقة باألسر ة الصغيرم واألسر ة الافيفة 

دلين منظمة األمن وال لاون ني كورويا ألنضااان الممارسااااو   •
  بشأن الذخيرم ال قريدية

دلين منظمة األمن وال لاون ني كورويا ألنضااان الممارسااااو   •
  وعاو األسر ة ال قريديةالم لرقة باألمن المادي لمات 

  الملايير الدولية لويراءاو الم لرقة باأللغام •

دلين منظمة ورف  اااماأ األطرساااي  الناتو( لمتادئ ساااةمة  •
  تاتين الذخائر والم فجراو اللسكرية

النارية   األساااااااار ةالمليار الوطني ني ينوا كنريقيان تاتين  •
 والذخائر  

المليااار الوطني ني ينوا كنريقيااان الغرا المنيلااة وكبواا   •
 الاتائن 

دلين الممارسااااااو الفضااااار  بشاااااأن األمن المادي لماتوعاو   •
 الذخائر ال قريدية  

وني وين قد تق ضااي الضاارورم تأمين ماازن مؤق ة يند ايادم او واء 
الماتوعاو، ينتغي ك  ي ل مد ير  الهياكن ال ي   تساااااااا وني الملايير 

وساااااااااا  مواكاااااااااافاو المنظمة الدولية لمطروية،  اساااااااااا ادام واوياو  ا
، ني المنشااااااااااآو الدائمة  نركي ت ساااااااااا  مساااااااااا ودياو  ل وويد المقايي 

األسر ة وماازن األسر ة بالسةمة واألمان والديمومة، نمن الضرورم  
كن تشاااايود وساااا  الملايير الدولية  ويند ايداد الملايير الوطنية، نمن 

ر المواد والمسااااااااا وياو الفنية ال ي يمكن الضاااااااااروري و اااااااااع مدى تون
 ت قيقها ني المنطقة ني ا ي تار  

ويناادمااا ي لرق األمر ب صاااااااااااااامي  ماااازن الااذخااائر، ينتغي الريوت ال  
لضااااااااااااااماان اي مااد  المتاادئ ال وييهياة ال قنياة الادولياة بشاااااااااااااااأن الاذخيرم

نهذا يضااامن كن الساااكان والتنية ال   ية   2المسااااناو الكمية المناساااتة 
تاعي الملر اااااااة لراطر تتق  خارج عطاق منطقة الاطر ني واأ  والم

  ويساا رتم بناء ماازن الذخائر  يرملذخااعفجار ير ااي ني موقع  وقوت  
 مواكفاو التناء وةمكاعياته وم دداته ووسابها  تيان لويود ما صين 

 
الصااااااااور كيةهن من كين  اااااااامان بناء الملايير المناسااااااااتة ومرانق ال اتين 

ني   من الترق اآلمنة، من المه  يدم اهماأ ال فاكااااااااااااااين مثن تر ي  وماية  
  ير  الرغ  من كعها مكرفة، هيكن ذي يدران ساااااااااميكة  ماازن الذخيرم ذاو

  ا عفجاراو اللر ية ني موقع الذخائرنهي مطر  كساسي لمنع 
 

ي م لون بالاتراو والمؤهةو    تقنيين هالو ترسااااااات«»وتوظف منظمة 
ني مجاأ الذخائر لضاااااااامان تنفيذ كيماأ التناء وساااااااا  الملايير ذاو 
الصاارة  وي  ن هذا األمر كهمية خاكااة ني المناطق الواساالة ل اتين 

وينتغي كن ت ر  الصااااااااااناية ير  كن اللماأ المؤهرين ه    ،الذخائر 
يماأ لر أكد من تشااييد متانت ت ساا  بسااةم ها ووده  من ي لهد هذه األ

 ويودتها لهذه الغاية  

 
 أعمال التشييد  

تق ضاي الضارورم بروف نه  واات لألساواق الم رية، وةيداد خطة يمن 
تفصااااااااااايرية، وةعفاذ الرقابة الصاااااااااااارمة والم انظة ير  ايراءاو يرنية 

لضاااااامان الوكااااااوأ ال  ع ائج عويية   المناقصاااااااووتنانسااااااية ني طرح 
لاالاة من ويام ال كرفاة  وتنطوي الرقااباة ير  ايراء زيااراو مياداعياة ون
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ضاااامان من ظمة ني يميع مراون كيماأ ال شااااييد واي ماد عظام مةئ  ل
جخضااااااااااااااات المقااولين لرمساااااااااااااااءلاة ين الجادوأ    الجودم مراقتاة الجودم

 التمني والميتاعية والملايير الضرورية المقررم ني خطة اللمن  

 
 أعمال اإلسناد  

ب نفياااذ برعاااامج وطني لألمن الماااادي وةدارم    ينااادماااا ي صااااااااااااااااان األمر 
شاامن  ت  هوهذكيماأ اجسااناد   الماتوعاو، ينتغي يدم ال قرين من  ااأن  

ا و ياياو الرويسااا ية وال ارؤ من الذخائر الم فجرم ل قيي  الكمياو 
وال ارؤ  وائها الكتيرم من ماتوعاو الذخائر ويتلها وعقرها وةيادم او 

ا، يجاا  اعجاااز هااذا األمر ني  الم  ماان منهااا  و مااا هو ال اااأ دائماا 
اطار ال لاون الو يق مع السااااااااااااارطاو الوطنية ال ي تمرك ترك الذخائر  

 وت ول  المسؤولية ينها ويمواقف ها  
 

 ملخص  
ا خطير ا،  يشااااااااااااااكان تاتين الاذخاائر ير  ع و يف قر ال  األماان تهادياد 

ون ير  مقرية من الذخائر الماتعة يسااااااااااااكنن لرمدعيين الذي وخاكااااااااااااة  
بصااااااااااااااورم غير مةئماااة وت ساااااااااااااا  واااال هاااا باااال ااادهور  ويرد ا ي راا 
»ب ساااااري « الماتوعاو ال كومية باي تاره مصااااادر ا رئيساااااي ا لألسااااار ة  

متا اارم  ملالجة  الصااغيرم الم داولة  ومن الممكن ملالجة هذه المسااألة 
ال ي تقع ت ت   الذخائر واألساااااااار ةوسااااااااةمة  من خةأ ت سااااااااين كمن 

المسااااااااااااااااءلاة ينهاا   ماا يافف اللمان ير  ةعفااذ ساااااااااااااايطرم ال كوماة و 
وملاييرها من تلرض األسر ة    ظروا مس ودياو األسر ةب النهوض

لرسرقة كو السر  من الماازن، مما يسه  ني تلتيت األمن وا س قرار 
رهايال قرين من ال هديداو الم  مرة ال ي و  ك   اللنف المسر    ش 

، ر تو هذه  »هالو ترست«وير  هدي من اللمن الذي تؤديه منظمة 
الورقة ير  كهمية تنفيذ برامج  اااااااااااامرة ني مجاأ األمن المادي وةدارم  

الفوائد ال ي تؤتيها  وينتغي ير  الماتوعاو وسااااا  الملايير الدولية و 
ا ب د ذاته ال شااااااااااااااديد ير  كن تأمين التنية ال   ية المادية   يلد  اني  

لضاااااااامان سااااااااةمة األساااااااار ة والذخائر وكمنها   ما يج  كن يضاااااااامن 
وةدارم الماتوعااااااو   الماااااادي  األمن  القااااادراو   اتااااااواااااةالفلااااااأ  برعاااااامج 

وال شااااااااااااااريلااااو واألعظماااة الوطنياااة جدارم هاااذه المنشااااااااااااااااآو ومراقت هااا  
 وكياع ها  

 

 
 نبذة عن المؤلفين  

 
   2006منذ اللام  ترسااااااااااات«هالو »لدى منظمة  غوران توماسييييييييفي يلمن  

و ان يدير مشاااااااااااروت ال ارؤ من األسااااااااااار ة والذخائر ني كعغو ، ويمرياو 
ني  متوديا ومشاااااااااااااروت ادارم األمن المادي وةدارم الماتوعاو   األلغامتطهير  

ني ساااااااااااون اللاج قتن كن ين قن ال  كنغاعساااااااااا ان لو ااااااااااراا ير  يمرياو  
ن غوران، بلدما قدم  ي ِّ ي    و ال ارؤ من األساااااااااااااار ة والذخائرتطهير األلغام و 

ال ارؤ من األساااااااااااااار اة المسااااااااااااااايادم الفنياة لما رف الترامج، مادير ا لمك ا   
وي مان غوران    2013واألمن الماادي وةدارم الماتوعااو ني اللاام   والاذخاائر

  هادم يريا ني مكان ة اجرهاا والجريمة المنظمة من ياملة برغراد  
 

 
ويلدما    2012ني اللام  هالو ترسااات«»ال  منظمة   مارك ديكسييون اعضااا  

ال ارؤ من مجاااأ  كعجت تاادريتااه األولي ني عاااغورعو  اااراباااف وتاادريتااه ني  
مسااؤوأ اللمرياو  الذخائر الم فجرم ني كنغاعساا ان، تابع مارك يمره ليصاات   

ني كرض الصااااااااااااااومااأ، ويام تول  ادارم اللمريااو ال ي تنفاذهاا المنظماة ني 
مجاأ ازالة األلغام وال ارؤ من الذخائر الم فجرم ني ما رف كع اء التةد  
وكمضاااااااااااااا  ماارك كريلاة كيوام ني كنغااعساااااااااااااا اان يلمان لادى المنظمااو غير  

  ترساااااااااااااات« هالو»ال كومية والقطات الاا  قتن كن ينضاااااااااااااا  ال  منظمة 
وي من مارك  اهادم المايسا ير ني دراسااو األمن الدولي من ياملة سااعت 
كعدروز و ااااااااااااااهادم التكالوريوس ني الجغرانيا من ياملة تريني ي  وليدج ني 
دبرن  و  يتاأ مارك يلمن مدير ا لرترامج ني سااااااون اللاج منذ  اااااهر  اعون 

ا لألمن الما2014الثااعي ينااير   ادي وةدارم الماتوعااو   وهو يقود اآلن تقييما 
 ني غينيا بيساو  



 األمن المادي وإدارة المخزونات 

 
 2015، خريف Counter-IEDتقرير  

8 

 
   الحواشي

 
1 OECD, 2009. ‘Armed Violence Reduction: Enabling Development’. p.13 
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/OECD_Guidelines.pdf.  

 (   80-01المسانة اآلمنة الم ددم بين موقع اعفجار م  من وموقع ملر ض لراطر  المتدك ال وييهي المسانة الكمية هي  2
 
 

 شكر وتقدير 

 الناشر 

  2015، خريف IED-Counterعشر هذا المقاأ ألوأ مرم ني تقرير 

 

 تريمةن مس  األسر ة الصغيرم 

 )ysayyed@gmail.com(ياسين السيد الم ري ن 

 )lubna.allam@smallarmssurvey.org(تنسيق ال ريمةن لتن  يةم 

 2021تاري  ال ريمةن يوعيو 

 

 

جمة العربية تمت    إطار  وتنسيقمن االتحاد األوروب    بدعم مال  التر
ة ف  وعمسح األسلحة الصغتر  االتحاد األوروب   وجامعة الدول  مشر

ك بير  التعاون المشتر

وع العربية لمكافحة ة ألسلحةبا االتجار غتر المشر   الدول واألسلحة الصغتر
قرار المجلس )السياسة ) ،(EU-LAS) بجامعة الدول العربية األعضاء الخفيفة ف 

ك ( رقم  ةالخارجية واألمنية المشتر  . )٢٠١٨نوفمت   ٩١بتاري    خ   ٧٨٩١/ ٨١٠٢لالتحاد األوروب  
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