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انت�صار  ي�صكلها  التي  للتهديدات  كبري  اهتمام  اإيالء  مت 
ولكن  ا�صتخدامها،  واإ�صاءة  واخلفيفة  ال�صغرية  الأ�صلحة 
يف  املتاأ�صلة  املخاطر  عن  بكثري  اأقل  املتوفرة  املعلومات 
ي�صاء  التي  اأو  التخزين  �صيئة  ظروف  يف  املخزنة  الذخائر 
متوقع  غري  واحد  انفجار  يوؤدي  اأن  وميكن  معها.1  التعامل 
يف موقع الذخائر اإلى اإزهاق ع�صرات الأرواح، اإ�صابة مئات 
الأ�صرار  تكون  اأن  ميكن  كما  الآلف.2  وتهجري  الأ�صخا�ص، 

التي حلقت بالبنية التحتية وا�صعة النطاق، وتغطي م�صاحات 
اإلى  وبالإ�صافة  املربعة.  الكيلومرتات  العديد من  اإلى  ت�صل 
االقت�صادي  الن�صاط  فقدان  كلفة  تتجاوز  اأن  ميكن  ذلك، 
تداعيات  اإلى  توؤدي  واأن  الدولرات  من  املاليني  ع�صرات 

طويلة املدى على ك�صب العي�ص وعلى البيئة.3 
م�صكلة  الذخائر  مواقع  يف  املتوقعة  غري  التفجريات  ومتثل 
من  اأكرث  وقوع  عن  الإبالغ  مت   ،1979 عام  فمنذ  عاملية. 

اجلدول 1: عدد التفجريات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر املبلغ عنها ح�شب الإقليم، �شبه الإقليم، والبلد، للأعوام 2013-1979 
عدد التفجريات غري املتوقعة يف التوزيع اجلغرايف

مواقع الذخائر املبلغ عنها
عدد احلوادث ح�شب بلد الإبلغ 

�شبه الإقليم )عدد الإقليم
الدول الأع�شاء يف الأمم 

املتحدة(

عدد الدول التي تبلغ 
عن حوادث التفجري 

غري املتوقع يف مواقع 
الذخائر

عدد 
احلوادث

اأثيوبيا )2(؛ كينيا )1(؛ موزامبيق )10(؛ ال�صومال )1(؛ جنوب 825�صرق اأفريقيا )18(اأفريقيا 
ال�صودان )5(؛ تنزانيا )4(؛ زامبيا )1(؛ زميبابوي )1(

اأنغول )5(؛ الكامريون )1(؛ جمهورية الكونغو )5(؛ جمهورية 419اأفريقيا الأو�صط )9(
الكونغو الدميقراطية )8(

م�صر )3(؛ ليبيا )8(؛ ال�صودان )2(313 �صمال افريقيا )6(
ناميبيا )1(؛ جنوب اأفريقيا )1(22 جنوب اأفريقيا )5(
�صاحل العاج )3(؛ غينيا )2(؛ غينيا بي�صاو )3(؛ مايل )1(؛ 613غرب افريقيا )16(

نيجرييا )3(؛ �صرياليون )1(
كوبا )1(؛ جمهورية الدومينيكان )1(؛ ترينيداد وتوباغو )1(33 منطقة البحر الكاريبي )13(الأمريكيتني

ال�صلفادور )2(؛ غواتيمال )1(؛ هندورا�ص )1(؛ املك�صيك 58 اأمريكا الو�صطى )8(
)2(؛ نيكاراجوا )2(

كندا )1(؛ الوليات املتحدة الأمريكية )19(220 اأمريكا ال�صمالية )2(
الأرجنتني )1(؛ الربازيل )5(؛ �صيلي )1(؛ كولومبيا )3(؛ الإكوادور 923 اأمريكا اجلنوبية )12(

)7(؛ غيانا )1(؛ باراغواي )1(؛ بريو )2(؛ فنزويال )2(
كازاخ�صتان )5(؛ طاجيك�صتان )1(؛ تركمان�صتان )1(؛ 48 اآ�صيا الو�صطى )5(اآ�صيا 

اأوزباك�صتان )1( 
ال�صني اأ )15(؛ كوريا ال�صمالية )3(218 �صرق اآ�صيا )4(

ال�صني اأ )15(؛ كوريا 
ال�صمالية )3(

كمبوديا )4(؛ اندوني�صيا )2(؛ لو�ص )1(؛ ماليزيا )1(؛ 832
الفلبني )5(؛ �صنغافورة )1(؛ تايالند )11(؛ فيتنام )7(

اأفغان�صتان )28(؛ الهند )23(؛ اإيران )10(؛ نيبال )1(؛ 686 جنوب اآ�صيا )9(
باك�صتان )13(؛ �صريالنكا )11(

اأرمينيا )1(؛ اأذربيجان )4(؛ قرب�ص )1(؛ جورجيا )3(؛ 1376 غرب اآ�صيا )17(
العراق )19(؛ اإ�صرائيل )1(؛ الكويت )2(؛ لبنان )10(؛ 
اململكة العربية ال�صعودية )1(؛ �صوريا )7(؛ تركيا )11(؛ 

اليمن )15(؛ الأرا�صي الفل�صطينية ب )1(
رو�صيا البي�صاء )1(؛ بلغاريا )9(؛ جمهورية الت�صيك )2(؛ املجر )1(؛ 891اأوروبا ال�صرقية )10(اأوروبا

بولندا )1(؛ الحتاد الرو�صي )66(؛ �صلوفاكيا )1(؛ اأوكرانيا )10(
الدمنارك )1(؛ فنلندا )2(؛ ال�صويد )1(؛ اململكة املتحدة )1(45�صمال اأوروبا )10(
األبانيا )24(؛ البو�صنة والهر�صك )2(؛ كرواتيا )3(؛ اليونان )2(؛ 846جنوب اأوروبا )14(

اإيطاليا )2(؛ اجلبل الأ�صود )2(؛ �صربيا )10(؛ �صلوفينيا )1(
بلجيكا )2(؛ فرن�صا )9(؛ اأملانيا )5(؛ �صوي�صرا )2(418اأوروبا الغربية )9(

ا�صرتاليا )1( 11اأ�صرتاليا ونيوزيلندا )2(اأوقيانو�صيا
مل تبلغ 00 ميالنيزيا )4(

مل تبلغ 00 ميكرونيزيا )5(
مل تبلغ 00 بولينيزيا )3(

100507املجموع
مالحظات:

مت تعريف الأقاليم و�صبه الأقاليم )جمموعها 22( اإ�صارة اإلى �صعبة الإح�صاء بالأمم املتحدة )2013(. وت�صمل جميع الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة والبالغة 193 دولة 
والدولتني الأع�صاء يف الأمم املتحدة ب�صفة مراقب دائم. 

اأ. مبا يف ذلك 8 حوادث مت الإبالغ عنها يف تايوان. ويف عام 1971، اعرتفت الأمم املتحدة بتايوان كاإقليم تابع لل�صني. 
ب. منحت الأرا�صي الفل�صطينية �صفة مراقب يف الأمم املتحدة عام 2012. 

امل�صدر: م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2014( 
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التفجيرات غير المتوقعة
في مواقع الذخائر 
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اجلدول 2: الأ�شباب التي مت الإبلغ عنها للتفجريات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر، للأعوام 2013-1979 
ن�شبة جميع عدد احلوادثال�شبب الرئي�شياأ�شل ال�شبب

الأ�شباب
ن�شبة الأ�شباب 

املعروفة
7.3%5.5%1.128 البدء التلقائي )التحفيز التلقائي(1. تدهور حالة الذخرية

1.0%0.8%2.14 تدهور احلالة امليكانيكية
0.8%0.6%3.13 تدهور احلالة الكيميائية

5.0%3.7%4.119 مثرية لل�صبهة 
0.3%0.2%1.21 الأج�صام ال�صاقطة2. اأنظمة التخزين والبنية التحتية غري املنا�صبة 

11.8%8.9%2.245 حريق داخلي اأ
8.1%6.1%3.231 مثرية لل�صبهة

1.3 الأ�صرار امليكانيكية )الناجمة عن 3. املناولة اخلاطئة وممار�صات العمل غري املنا�صبة
�صدمة ال�صروع(

48%9.5%12.6

3.4%2.6%3.213 ممار�صات العمل غري املنا�صبة
0.3%0.2%3.31 العبث

4.3 خالل نزع ال�صالح / التخل�ص من 
الذخائر املتفجرة

38%7.5%10.0

3.7%2.8%5.314 مثرية لل�صبهة
8.9%6.7%1.434 الظروف اجلوية القا�صية4. عدم القدرة على منع التاأثريات والأحداث اخلارجية

7.6%5.7%2.429 نريان خارجية
1.3%1.0%3.45 اأخرى

3.1%2.4%4.412 مثرية لل�صبهة 
14.7%11.0%1.556 عمل جنائي/ متعمد 5. �صعف الأمن

24.9%6126. اأ�صباب حالية مل ت�صجل اأو مت تقوي�صها
100.0%100.0%507املجموع

مالحظات: 
الن�صب املئوية الواردة يف العمودين الأخريين ل يبلغ جمموعها 100 بال�صبط ب�صبب ا�صتخدام الن�صب التقريبية. 

اأ. نتجت الكثري من هذه احلرائق عن بدء تلقائي بوقود دافع. 
امل�صدر: م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2014(   

ن�صف  من  اأكرث  يف  النوع  هذا  من  حادثة   500
قارة  كل  يف  املتحدة  الأمم  يف  الأع�صاء  الدول 
 .)1 اجلدول  )اأنظر  اجلنوبي  القطب  با�صتثناء 
االأ�صلحة  مب�صح  اخلا�صة  البيانات  قاعدة  وتبني 
ال�صغرية حول التفجريات غري املتوقعة يف مواقع 
الذخائر لعام )2014(4 اأن هذه التفجريات وقعت 
�صهر  كل  انفجارين  ومبعدل  منتظمة،  ب�صورة 
خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية )اأنظر ال�صكل 1(. 
تزداد  امل�صكلة  كانت  اإذا  ما  الوا�صح  غري  ومن 
�صوءا اأو اأن الإبالغ عن احلوادث اآخذ بالتح�صن. 
وقوع  معدل  يف  انخفا�ص  وجود  عدم  والوا�صح 
تبذل  التي  اجلهود  من  الرغم  على  التفجريات، 

ملعاجلة الأ�صباب التي توؤدي اإلى وقوعها.5

اإلى  توؤدي  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
وقوع التفجريات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر. 
وممار�صات  اخلاطئة  باملناولة  معظمها  وتتعلق 
البنية  تردي  يعترب  كما  املنا�صبة.6  غري  العمل 
الأمنية  املخاطر  منع  القدرة على  وعدم  التحتية 
التي  الرئي�صية  العوامل  من  البيئية  اأو  اخلارجية 
يف  املتوقعة  غري  التفجريات  وقوع  اإلى  توؤدي 
الأمنية  التحديات  يف  وت�صاهم  الذخائر  مواقع 
االأخرى  املتكررة  االأ�صباب  وت�صمل  العالقة.  ذات 
الإهمال يف مراقبة حالة الذخائر، مما يوؤدي اإلى 
التدهور غري املتبع حلالتها.7 ويف هذا الإطار، مل 
التي  التفجريات  لربع  الآن  اأي �صبب حلد  ي�صجل 

وقعت )اأنظر اجلدول 2(.

قوية  �صيا�صية  اإرادة  تبدي  التي  للدول  ميكن 
مواقع  يف  املتوقعة  غري  التفجريات  ملعاجلة 
االأحيان،  كثري من  دولية يف  الذخائر، مب�صاعدة 
اأو التخفيف  اأن متنع وقوع التفجريات الع�صوائية 
املنظمات  من  العديد  و�صعت  وقد  اآثارها.  من 
املمار�صات  لأف�صل  التوجيهية  املبادئ  الإقليمية 
لالأمن املادي واإدارة املخزون8. وتوؤكد التحالفات 
يف  الت�صع  الدول  مثل  الراغبة،  للجهات  اخلا�صة 
النهج  مبادرة  ت�صكل  التي  اأوروبا  �صرق  جنوب 
الأهمية  على  املخزون،  من  للحد  الإقليمي 
لأف�صل  التوجيهية  للمبادئ  الدول  توليها  التي 
وقد  املخزون.9  واإدارة  املادي  لالأمن  املمار�صات 

امل�صدر: م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2014( ال�صنة

ال�صكل 1: عدد التفجريات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر املبلغ عنها ح�شب ال�شنة، للأعوام 2013-1979 
عدد التفجريات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر
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اأمثلة على بطاقات اأف�شل املمار�شات ملبادرة النهج الإقليمي للحد من املخزون والأمن املادي واإدارة املخزون

بطاقات اأف�صل املمار�صات ملبادرة النهج الإقليمي 
للحد من املخزون والأمن املادي واإدارة املخزون 
)يرد اأدناه بع�ص الأمثلة(،11 ميكن للدول حتقيق 
بع�ص  خالل  من  نف�صها  تلقاء  من  اإيجابية  نتائج 
وت�صمل  والفعالة.  املكلفة  غري  الأولى  اخلطوات 
هذه اخلطوات تركيب الأبواب والأقفال املنا�صبة 
االأ�صوار  با�صتخدام  وذلك  التخزين،  مرافق  يف 
للتحذير  عالمات  ون�صر  املنا�صبة،  واحلواجز 
واإبالغ من يحاول القرتاب من مرافق التخزين 
والتاأكد  اأكوام،  الى  املخزون  وتنظيم  دخولها  اأو 

من خلو املمرات من العوائق.

ملحظات
البحثية، كما هو متعارف . 1 املالحظة  يف هذه 

عليه، ي�صري م�صطلح »الذخائر« اإلى الأ�صلحة 
اأن  اإل  الع�صكرية،  واملعدات  والذخائر 
امل�صطلح ميكن اأن ي�صتخدم كذلك لالإ�صارة 
اإلى طلقات كاملة من الذخرية ب�صكل منفرد. 

كان عدد القتلى يف بع�ص الأحيان اأعلى من . 2

�صبيل  على   ،2002 يناير  يف  بكثري.  ذلك 
التي  النفجارات  من  �صل�صلة  اأدت  املثال، 
م�صارف  على  ع�صكري  م�صتودع  يف  وقعت 
اكتظاظا  الأكرث  املدينة  نيجرييا،  لغو�ص، 
الإفريقية،  ال�صحراء  �صبه  يف  بال�صكان 
تعر�ص  مع  وفاة،  حالة   1100 من  اأكرث  اإلى 
الكثري من النا�ص للغرق يف القنوات املجاورة 
عندما كانوا يفرون من النريان والنفجارات 
 USDoS اأي�صا  انظر   .)2002  ،MSIAC(

.)2010( IFRC و )2010(
يف . 3 �صربيا،  برا�صني،  يف  وقع  انفجار  بعد 

طريق  ان�صداد  امل�صادر  ذكرت   2006 عام 
اأدى  مما  �صاعة،   32 ملدة  الرئي�صي  املدخل 
يورو  مليون   15 قيمته  تقدر  ما  خ�صارة  اإلى 
)املنتدى  التجارة  من  دولر(  مليون   19(
ال�صربي  اجلي�ص  واأزال   .)2008 الربملاين، 
لحقا اأكرث من 130.000 قطعة من الذخائر 
غري املنفجرة من حميط 8كم2 حول املنطقة 

امللوثة )يوفانوفيت�ص، 2011(.
بالبناء . 4  )2014( ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 

اأدريان  بتجميعها  قام  باحلوادث  قائمة  على 

يقال اإن حريقا �صب يف ماراكاي، فنزويال، بتاريخ 30 يناير 2011 كان �صببه انفجار م�صتودع ذخائر مدفعية تابع للجي�ص الفنزويلي اأ�صفر عن مقتل �صخ�ص واحد واأجرب على اإخالء 10.000 من �صكان املناطق 
املحيطة. © REUTERS / جريارد اأبونتي

على  تعمل  التي  الدولية  املانحة  اجلهات  قدمت 
الأمم  ووكالت  هيئات  مع  الثنائي،  امل�صتوى 
الإقليمية،  �صبه  املنظمات  خالل  من  املتحدة، 
وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وال�صركات 
يف  احلكومات  ع�صرات  اإلى  امل�صاعدة  اخلا�صة 
الذخائر  من  الفائ�ص  للمخزون  الآمن  التدمري 

ويف تاأمني املواد املتبقية يف اأماكن اآمنة. 10
يتطلب  وقد  مكلفا  احللول  بع�ص  تنفيذ  يعترب 
بالكثري  القيام  ميكن  ولكن  خارجية،  م�صاعدة 
متوا�صعة.  وبا�صتثمارات  اأحادي  ب�صكل  منها 
الذخائر  ونقل  املواقع  بع�ص  اإغالق  يتوجب  وقد 
املواقع  وقد حتتاج  كبرية.  بتكلفة  اآخر  موقع  اإلى 
وامل�صافات  الكمية  مبادئ  تت�صمن  التي  اجلديدة 
ومع  ال�صفر.  من  تبنى  اأن  اإلى  الأمان  وميزات 
حتقيق  اإلى  بال�صرورة  ال�صعي  دون  من  ذلك، 
باأحدث الطرق، فباإمكان عدد  م�صتويات تخزين 
من التدابري العملية معاجلة اخلطر الداهم الذي 
وكما هو مبني يف  الع�صوائية.  النفجارات  ت�صكله 

امل�صدر النهج الإقليمي للحد من املخزون )2015( 

• االأبواب امل�شنوعة من الفوالذ )اأو األواح خ�شبية 	
ب�شماكة 4.5 �شم مع �شفائح فوالذية قيا�س 12(   

• اإطار يرتكز اإلى املبنى يف 8 اأماكن	
• مفا�شل مثبتة باللحام ملنع اإزالة امل�شامري 	
• حتمل رمز �شعبة احلريق التابعة للأمم املتحدة 	
• االأبواب تفتح اإلى خارج - ال ميكن خلعها 	
• مقاب�س ذات قيا�س خفيف �شهلة الك�شر - ال 	

ميكن ا�شتخدامها خللع الباب

املبادئ التوجيهية الدولية ب�شاأن الذخرية 09.10

األبواب 
مالحظات حول المواد 

المحظورة

• و�ضع قائمة باملواد املمنوعة )الهواتف اخللوية، 	
املواد التي تنتج اللهب، الخ(

• حتديد املناطق املحظورة 	

املبادئ التوجيهية الدولية ب�ضاأن الذخرية 06.10 امللحق ج

السياج والحواجز 

الفئة 1 – احلد الأدنى من الردع 
الفئة 2 – ردع منتهزي الفر�ص 

الفئة 3 – ردع وت�أخري املتطفلني ذوي احليلة 
الفئة 4 – احلد الأق�صى من الردع والت�أخري 

• املن�طق اخل�لية من املزروع�ت: 4 مرت من 	
الداخل؛ 10 مرت من اخل�رج 

املب�دئ التوجيهية الدولية ب�ص�أن الذخرية 09.10 

األقفال 

• يجب اأن توفر احلماية �ضد التالعب اليدوي 	
)املطارق، الق�ضبان، الخ( ملدة 15 دقيقة 

على الأقل 
• يجب اأن توفر احلماية �ضد الأدوات الثقيلة 	

)املثقاب، املن�ضار، الخ( ملدة 5 دقيقة على الأقل

املبادئ التوجيهية الدولية ب�ضاأن الذخرية 09.10 
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حول م�شح الأ�شلحة ال�شغرية 
يهدف  للتميز  دويل  مركز  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 
ومت�صلة  الأدلة  على  قائمة  حيادية  معرفة  خلق  اإلى 
ال�صغرية  الأ�صلحة  حماور  جميع  حول  بال�صيا�صات 
الأ�صا�صي  الدويل  امل�صدر  وهي  امل�صلح.  والعنف 
الأ�صلحة  ب�صاأن  والتحليل  واملعلومات  للخربات، 
كمورد  وتعمل  امل�صلح،  العنف  وق�صايا  ال�صغرية 
واملجتمع  والباحثني  ال�صيا�صات  و�صناع  للحكومات 
العايل  املعهد  يف  �صوي�صرا،  جنيف،  يف  وتقع  املدين. 

للدرا�صات الدولية والتنموية.   

الدوليني  اخلرباء  على  امل�صروع  عمل  فريق  وي�صتمل 
والقانون  ال�صيا�صية  والعلوم  الأمنية  الدرا�صات  يف 
والقت�صاد والدرا�صات التنموية وعلم الجتماع وعلم 
اجلرمية ويتعاون مع �صبكة من الباحثني واملوؤ�ص�صات 
يف  واحلكومات  احلكومية  غري  واملنظمات  ال�صريكة 

اأكرث من 50 بلدا.  

�صدرت لأول مرة باللغة الإجنليزية يف مايو 2011 
الن�صخة املنقحة باللغة الإجنليزية يف يونيو 2014 

هذه الن�صخة باللغة العربية: يونيو 2016

�شكر وتقدير 
املوؤلفون: اإيريك جي. بريمان، ديفيد غريتاي�صر، بيي 

غوبينيت، بيالر رينا 
الرتجمة: طالل اأبو غزالة

الت�صميم والتن�صيق: واثق زيدان
  )watheqz@gmail.com(
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Small Arms Survey
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هاتف: 5777 908 22 41+
فاك�ص: 2738 732 22 41+
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