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 احلادية عشرة الدورة
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ -٢جنيف 

  من جدول األعمال٧البند 
 املتفجرات من خملفات احلرب

 الفريق العامل املعين باملتفجرات من خملفات احلرب

 ئية يف إدارة الذخائرالتدابري التقنية الوقا

 ورقة مقدمة من مجهورية األرجنتني

  مقدمة-أوالً 

مارس، عرض رئيس اجتماع اخلرباء     /يف االجـتماع السابق لفريق اخلرباء احلكوميني، الذي ُعقد يف آذار           -١
، تنظيم "٢٠٠٥م اآلفاق املرتقبة لعا"العسكريني والتقنيني املعين باملتفجرات من خملفات احلرب، يف الورقة املعنونة  

األعمال املتعلقة بالتدابري التقنية الوقائية، واليت تعّد مهمة وقابلة للتنفيذ معاً، توخياً لتحقيق هدف حتسني موثوقية                
والـتدابري الوقائية هامةٌ لدورة حياة الذخائر برمتها، من مرحلة التصميم األويل إىل اإلدارة السليمة               . الذخائـر 
 .للمخزون

نطلق، ترى مجهورية األرجنتني أن من املالئم استعراض ممارستها الوطنية يف هذا اجملال،             ومـن هـذا امل     -٢
 .لإلسهام يف املناقشات الدائرة حول هذا املوضوع ضمن فريق اخلرباء احلكوميني

  التدابري التقنية-ثانياً 

ألساسي يف ضمان سالمة    تـنفذ األرجنـتني تدابـري وقائية تقنية يف جمال إدارة الذخائر، يتمثل هدفها ا               -٣
وتستند هذه الورقة . املوظفـني، سواء خالل مناولة الذخائر يف املرافق اليت ُتخزن فيها، أو أثناء استعماهلا ميدانياً             

بشكل خاص إىل املسامهة يف التدابري الوقائية، وبالتحديد إىل الدراسات املركزة على تقييم فترة صالحية الذخائر                
لضوء على منهجية هلا أثر إجيايب على موثوقية الذخائر وسالمتها، والسعي إىل إثبات أن              وإطالـتها، مع تسليط ا    

 . تطبيق التدابري التقنية على الذخائر يؤدي بالفعل إىل خفض حاالت الذخائر غري املتفجرة

 هناية  ويتّم رصد احلالة التقنية لكل ذخرية وإدارهتا حبيطٍة على مدى دورة حياهتا، ولكن بشكل خاص يف                -٤
وتقدم األرجنتني، يف هذا الصدد،     . فترة صالحيتها وفقاً إلرشادات املصنع أو ملا تنص عليه اللوائح التقنية املناسبة           
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إسهاماً يف التدابري التقنية الرامية إىل تعزيز املوثوقية والسالمة وذلك من خالل املنهجية املوصوفة فيما يلي، واليت                 
 ". رة الصالحية املتبقية للذخائر القدمية والدراسات املتعلقة هباتقييم فت"سيشار إليها بتسمية 

 اإلطار القانوين )أ( 

 على أن القوات املسلحة جيب أن حتلل اخليارات املتعلقة باملعّدات وفقاً            24.948يـنّص القـانون رقـم        -٥
ملعدات املتوفرة؛ وحيازة   إعادة تأهيل املعدات املسحوبة من اخلدمة، عند اإلمكان؛ وحتديث ا         : للتسلسـل الـتايل   

 . معّدات جديدة

متّ اختيار حبوث وأهداف إمنائية، يف إطار برنامج اإلصالح اجلاري يف القوات املسلحة، وفقاً لألولويات                -٦
 :التالية

املشـاريع والـربامج اليت تتيح إعادة تأهيل أو إطالة فترة تشغيل منظومات األسلحة، مبا فيها                 `١`
 الياً؛الذخائر املتوفرة ح

 .املشاريع والربامج املصممة لتحديث منظومات األسلحة، مبا فيها الذخائر ذات الصلة `٢`

 اإلسهام يف جمال التدابري التقنية )ب( 

، يف اجملال الذي "تقييم فترة الصالحية املتبقية للذخائر القدمية والدراسات املتعلقة هبا"تشـكل منهجـية      -٧
ة عنه، جزءاً من اخلطة املشتركة للقوات املسلحة األرجنتينية إلعادة تأهيل الذخائر تضطلع وزارة الدفاع باملسؤولي

وقد ُنفذت هذه املنهجية يف السنوات األخرية بشكل خاص، وُيعتزم استخدامها على         . القدمية وسحبها من اخلدمة   
 .نطاق أوسع يف املستقبل

نتينية دراسات استقصائية حول الوضع املتعلق      وجتـري هيئة األركان املشتركة يف القوات املسلحة األرج         -٨
وتشري هذه  . بالذخائـر يف القـوات املسـلحة الثالث، وذلك هبدف حتسني استخدامها وتقييم البدائل املتاحة للمستقبل               

االستقصـاءات إىل احلاجـة للقيام بدراسات هتدف إىل تقييم فترة الصالحية املتبقية للذخائر وتقدمي توصيات بشأن إبقاء        
 .لذخائر القدمية يف اخلدمة، أو إعادة تأهيلها أو حتويلها، وحتديد أنسب األساليب للذخائر اليت تقتضي سحبها من اخلدمةا

ويشكل معهد البحوث العلمية والتقنية للقوات املسلحة يف األرجنتني املؤسسة الوحيدة يف أمريكا الالتينية  -٩
وتؤدي احملافظة على هذه القدرة وتعزيز      . إطالة عمر الذخائر  الـيت تسـتطيع إجراء دراسات من شأهنا أن تتيح           

اخلدمات العلمية والتكنولوجية بشكل عام إىل إمكان توطيد التعاون مع البلدان األخرى يف ميدان الدفاع، وذلك              
 .من خالل اتفاقات حمددة للمساعدة والتعاون والبحث والتطوير

اإلجراءات املتعلقة بالتخزين واملناولة  : يز عليها بشكل خاص   وتشـمل النقاط ذات الصلة اجلديرة بالترك       -١٠
فالذخائر اليت ختزن لفترات طويلة ويف ظروف بيئية قاسية كثرياً ما تعاين من تدين . والتفتيش واالختبار واإلشراف

هلذه الذخائر  وهلذا السبب، فإن املصّنعني حيددون      . جودهتا، مما يؤثر على سالمة استخدامها ومناولتها وموثوقيتها       
بيد . تارخياً إذا جتاوزته أصبحت غري مالئمة لالستخدام، بسبب ما ينطوي عليه استخدامها حينئذ من خماطر كربى
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أن نوعـية الذخائر ال تتدىن يف الكثري من احلاالت، وذلك بسبب ظروف ختزينها اجليدة، أو ثبات عناصرها، أو                   
قائها يف اخلدمة فترةً حمددة شريطة فحص حالتها، ووجوب تكرار جودة تصنيعها الفائقة، حبيث ميكن الترخيص بب

 .الفحص بعد انتهاء الفترة احملددة

املعـايري التوجيهـية اليت تستند إليها منهجية تقييم فترة الصالحية املتبقية للذخائر القدمية               )ج( 
 والدراسات املتعلقة هبا  

ئر منتقاة حسب األصول، ُيطّبق عليها نظام تتبٍع يسجل يستند فحص احلالة التقنية على دفعات من الذخا -١١
بالتفصيل تارخيها السابق فيما يتعلق بأماكن التخزين، وما إذا كانت أغلفتها األصلية قد أزيلت، والظروف البيئية 

 .اليت تعرضت هلا

دير فترة الصالحية وتقتضي املنهجية أخذ عينات ممثلة إحصائياً من هذه الدفعات لتقييمها، حبيث يتسىن تق -١٢
املتبقية للذخائر ومكوناهتا، وذلك بغية حتديد نطاق إبقائها يف اخلدمة أو إعادة تكييفها أو حتديثها أو، كحل أخري، 

 .سحبها من اخلدمة إذا انطوت على خماطر ممكنة سواء فيما يتعلق بسالمة املوظفني أو اآلثار البيئية الضارة

من املناسب إعادة تكييف الذخرية الستخدامها يف جماالت أخرى أو حتسني           ويف بعـض احلـاالت، قد يكون         -١٣
أدائها، مما يتطلب حتليالً مسبقاً حلالتها والتغيريات الالزم إدخاهلا عليها بغية تقييم املنفعة االقتصادية اليت ينطوي عليها هذا                  

 .االستثمار

خلدمة، يكون من الضروري أيضاً التأكد من       ويف احلـاالت الـيت ُيتخذ فيها قراٌر بسحب الذخرية من ا            -١٤
وهو ما يتيح التثبت من شروط السالمة الالزمة لشىت العمليات الالزمة لسحبها من اخلدمة، وكذلك تقييم . حالتها

 .جدوى استعادة املكونات املختلفة اليت حتتفظ بقيمة اقتصادية عالية، وإعادة استعماهلا

 تستخدمها القوات املسلحة، واخلصائص املختلفة ملكوناهتا، فال بد من          ونظـراً لشدة تنوع الذخائر اليت      -١٥
ويتوقف نطاق هذه الدراسات على نوع الذخرية، مما يعين أن هناك      . إجراء دراسات لكل نوع من أنواع الذخائر      

سلحة اخلفيفة أو   تفاوتـاً واسعاً بني املوارد والقدرات التكنولوجية اليت يتطلبها تقييم حالة القذائف أو ذخرية األ              
 .العناصر الثانوية ملنظومات األسلحة

 .ويرد يف املرفق وصف املنهجية املستخدمة يف تقييم فترة الصالحية املتبقية للذخائر القدمية والدراسات املتعلقة هبا -١٦

  استنتاجات-ثالثاً 

راسات، إىل توفري كبري يف   وتـؤدي إطالـة عمر الذخائر، وهي عملية ميكن حتقيقها استناداً إىل هذه الد              -١٧
ويتفاوت مدى هذا التوفري حسب خصائص الذخرية وحجم الكميات املخزونة . املوارد املخصصة للقوات املسلحة

اً، مثل زيادة القدرة امليدانية           . منها ومنظومات األسلحة اليت تنتمي إليها      وهناك مزايا أخرى ال ميكن تقديرها كمّي
 الدعم واإلسناد، وتنمية القدرة العلمية والتكنولوجية بفضل حتسني السالمة يف           للقـوات املسلحة، وتعزيز قدرة    

 .أماكن التخزين، واالستخدام يف ظروف مأمونة وموثوقة وتقليل اآلثار الضارة املمكنة على البيئة
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 التقنية والبشرية   وُتظهر األنشطة اليت تقوم هبا االرجنتني يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي أن لديها القدرات              -١٨
 .الالزمة لتطبيق منهجيات كاملشار إليها فيما سبق تسهم يف إدارة مستدامة ملخزونات الذخائر لضمان سالمة استخدامها

وميـثل تقييم فترة الصالحية املتبقية للذخائر القدمية واملخزونة تدبرياً تقنياً جيعل من املمكن إعادة تأهيل                 -١٩
 .رة استخدامها يف ظروف سليمة وموثوقةهذه املخزونات وإطالة فت

ويف جمـال الدفـاع والقوات املسلحة، وضعت مجهورية األرجنتني خطةً لتقييم الذخائر وإعادة تأهيلها                -٢٠
وسـحبها من اخلدمة، على حنو ميتثل ألفضل املمارسات يف هذا اجملال كتدبري وقائي، ويشمل يف اآلن ذاته دورة                   

 .ئر بغية تعزيز موثوقيتهااحلياة الكاملة هلذه الذخا

 :وفيما يلي بعض فوائد استخدام هذه املنهجية -٢١

 الفوائد املباشرة )أ( 

. توفري إجراء تقين يزيد موثوقية وسالمة الذخرية طيلة دورة حياهتا، وخصوصاً يف هناية فترة صالحيتها               `١`
حظر لربوتوكول اخلامس التفاقية     ل ٣وينبغي اعتباره مسامهة من األرجنتني يف سياق املرفق التقين رقم           

 .أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

زيادة قدرات القطاع التكنولوجي، كماً وكيفاً، لتقدمي خدمات علمية وتكنولوجية أعظم نفعاً             `٢`
 .يف ميدان الدفاع

 .املسلحةصيانة خمزون الذخائر املتوفر للقوات  `٣`

إمكانية استخدام منظومات القوات املسلحة من األسلحة املعقدة اليت ُسحبت من اخلدمة بسبب              `٤`
 .مشاكل ثانوية، مع ضمان موثوقيتها

 .حتقيق توفري اقتصادي كبري من خالل استعادة املعّدات اليت كان ُيعتزم التخلص منها هنائياً `٥`

 الفوائد غري املباشرة  )ب( 

 .هام يف تنفيذ سياسات الدفاع وأفضل املمارسات يف جمال إدارة الذخائراإلس `١`

 .تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية، كماً وكيفاً، ألغراض املساعدة والتعاون مع الدول األطراف `٢`

 .حتقيق املزيد من السالمة يف الترسانات ويف مناولة الذخائر `٣`

اعات البحث والتطوير بغية دعم القوات املسلحة واإلسهام يف         زيادة القدرات التكنولوجية لقط    `٤`
 .حتقيق األهداف الدفاعية

 .خفض كمية النفايات الناجتة عن سحب الذخائر من اخلدمة، وبالتايل اإلسهام يف احملافظة على البيئة `٥`
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 مرفق

 املنهجية املستخدمة يف تقييم فترة الصالحية املتبقية 
 اسات املتعلقة هباللذخائر القدمية والدر

 :تشمل االختبارات الالزمة لتحديد فترة الصالحية املتبقية للذخائر وإطالتها، عند االقتضاء، املراحل التالية 

  املرحلة األولية-أوالً 

 :تشمل أهم اخلطوات ما يلي -١

ر، نظراً  البحث يف قواعد البيانات الداخلية واخلارجية عن معلومات تتعلق بالذخائر موضع النظ            `١`
 إىل أن املصنع ال يوفر عادة معلومات تقنية كافية؛

التدقيق البصري يف العّينات بواسطة أخصائيني يف الذخائر واملتفجرات واألسلحة، والذين تفوق             `٢`
  سنة؛٣٠خربة بعضهم 

وُتجـرى هذه التدقيقات على عّينات إحصائية من كل دفعة ذخائر ُيعتزم تقييمها، واليت تؤخذ               
 ا من الدفعات اليت تعرضت ألقسى ظروف التخزين؛بدوره

ختطيط وجدولة مهام تتضمن العمل مع مكونات خطرة، خصوصاً عندما ال تكون هذه املكونات  `٣`
 .قد ُصممت يف األصل لتفكيكها، وهو ما ينبغي أن تعّوض عنه اخلربة

  مرحلة التنفيذ-ثانياً 

الة املمكنة لفترة صالحية الذخائر القدمية، على النحو        ميكـن تصنيف الدراسات اليت أجريت هبدف اإلط        -٢
 :التايل

 االختبارات غري املتلفة؛ `١`

 االختبارات املعملية الساكنة والدينامية؛ `٢`

 .اختبارات التشغيل `٣`

 االختبارات غري املتلفة

يد ظروف السالمة اليت    يتيح التدقيق البصري الذي يقوم به األخصائيون تقييم احلالة العامة للذخرية وحتد            -٣
 :وُيستكمل هذا التدقيق بدراسات حمددة للمكونات، قد تشمل. ينبغي توفرها إلجراء االختبارات الالحقة

 ؛)األشعة السينية أو أشعة غاما(الفحص باألشعة  `١`
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 حتديد املقاسات؛ `٢`

 الفحص اجملهري التقليدي واإللكتروين؛ `٣`

 .ق من وجود شروخ أو غريهااالختبارات غري املتلفة للتحق `٤`

 االختبارات املعملية الساكنة والدينامية

 :يتمثل الغرض من االختبارات املعملية للذخرية ومكوناهتا فيما يلي -٤

 حتديد قدرهتا على االشتغال بشكل موثوق؛ `١`

والزمنية  الكيميائية وامليكانيكية والكهربائية     -معرفة إىل أي مدى تغريت خصائصها الفيزيائية         `٢`
 وغريها من اخلصائص، وحتديد األسباب؛

 .حتديد ما إذا كان ميكن ختزينها واستخدامها يف القتال بشكل مأمون `٣`

 :وميكن أن تشمل هذه االختبارات -٥

 اختبارات الثبات على املتفجرات الثانوية واألولية؛ `١`

 اختبارات املطابقة؛ `٢`

 دراسات التآكل؛  `٣`

 سقاط واألثر؛اختبارات اإل `٤`

 قياس زمن استجابة سلسلة التفجري؛ `٥`

 اختبارات فحص املعادن؛ `٦`

 .قياس توقيت االشتعال `٧`

وتسـتخدم العديد من تقنيات التحليل لتحديد كمية املادة املثّبتة املتبقية يف وقود الدفع ونواتج التفاعل،               -٦
كما تستخدم تقنيات للقياس احلراري شديدة      . ونوالـيت جيـب أن تكون أعلى من املستوى احملدد للتركز املأم           

احلساسـية لـتحديد معدل تلف املتفجرات شديدة االنفجار ووقود الدفع واألخالط املتفجرة، وهو ما جيعل من       
كما جيري  . املمكن حتديد درجة تقادمها والتكهن خبطر االشتعال الذايت وحتديد مدى تأثري احلرارة على نوعيتها             

 .وامل البيئية األخرى، كالرطوبة، على ثبات املتفجرات ومكونات الذخائر املخزونةحتليل تأثري الع

وأجريت كذلك دراسات عن املطابقة لتحديد تأثري املواد اليت تتكون منها الذخرية على ثبات املتفجرات،  -٧
. ض هلا الذخرية  إىل جانـب اختـبارات ميكانيكـية لتقييم سلوك املكونات املختلفة يف شىت األوضاع اليت تتعر               

 .وُتستخدم هذه املعلومات كافة لتصميم اختبارات التقادم املتسارع كي يتسىن تصنيف الذخرية ألغراض التخزين
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وتوفـر الدراسات املتعلقة بفحص املعادن والتآكل واإلسقاط واألثر بيانات عن حالة املعّدات، مما يتيح                -٨
 .العيوبالتكهن بأدائها الطبيعي والتحقق من خلوها من 

 .وتتم معاجلة املعلومات كافة بواسطة أنظمة خمصصة لتحصيل البيانات -٩

 اختبارات التشغيل

 :وتشمل هذه االختبارات -١٠

 اختبارات الصمام والفتيل؛ `١`

 اختبارات اهتزاز املكونات؛ `٢`

 اختبارات التشغيل يف درجات حرارة أو برودة شديدة؛ `٣`

 مام؛تشغيل مسات األمان يف الص `٤`

 اختبار اإلطالق للتحقق من سالمة املسار؛ `٥`

 .اختبارات اإلطالق لفحص التشغيل `٦`

. وجيـري التخطيط الختبارات املكونات والتجميعات الفرعية والتجميعات، ومن مث تصميمها وتنفيذها            -١١
مة والتشغيل الصحيح يف    وتتـبعها اختبارات اإلطالق اليت تتضمن تقييماً دينامياً ملدى مطابقتها مع شروط السال            

ظروف واقعية، وقياس السرعات والضغط واألثر على اهلدف وغريها من املعايري اليت قد تكون حامسةً للتأكد من                 
ويف حالة الصواريخ والقذائف، يتّم اختبار احملركات على منضدة االختبار، ويف بعض            . مطابقة خصائص الذخرية  

 .ات أثناء الطريان قد تتضمن أيضاً القياس عن ُبعداحلاالت يستوىف هذا االختبار باختبار

  املرحلة النهائية-ثالثاً 

جيري تقييم نتائج االختبارات بغية إعداد توصية بشأن اإلجراء الالزم اختاذه فيما يتعلق مبجموعة الذخائر           -١٢
التقييم ما إذا كانت الذخائر يف      وحيدد  . القدمية اليت متّ تقييمها، مع مراعاة موثوقيتها وإمكانية تشغيلها وسالمتها         

وضع يسمح باستمرار ختزينها واستخدامها ميدانياً، والفترة احملددة لذلك، أو ما إذا كان ينبغي إخضاعها إلعادة                
 .تكييف أو شحن أو إتالفها

الً عن  وتوفر االختبارات املتنوعة أيضاً بيانات مرجعية لعمليات تقييم  الذخائر يف املستقبل، إذ توفر سج               -١٣
تارخيها يف احلاالت اليت ُتمّدد فيها فترة ختزين الذخائر واستخدامها بسبب استمرار صالحيتها، مما يتيح االحتفاظ          

 .هبا لفترة ُتحّدد استناداً إىل حالتها

- - - - - 


