ال�شكل  1منوذج التبليغ عن حوادث االنفجارات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر
� .2أين؟ (�أين وقعت حادثة االنفجار غري املتوقع يف مواقع الذخائر؟)

 .1متى؟ (متى وقعت حادثة االنفجار غري املتوقع يف مواقع الذخائر؟)
التاريخ (اليوم /ال�شهر /ال�سنة)

\

ال�ساعة (ال�ساعة:الدقيقة) (نظام الـ � 24ساعة)

\

:

 .3من؟ (من الذي ميلك �أو يدير املوقع وما يحتويه؟)
 1 , 3من الذي ميلك �أو يدير املوقع؟
التفا�صيل
(مث ُال النوع)

غري حكومية
املدير (يف حال مل يكن نف�سه)
الع�سكر
ال�شرطة
�أجنبي (قوات حفظ ال�سالم)
غري ذلك (مث ُال �شركات حكومية) ،حدد

حكومية

 3 , 3ما نوع الذخائر املخزنة فيها؟

مالحظات (على �سبيل املثال ،العمر ،الأ�صل ،النوع وحالة الذخائر)

 2 , 3ما نوع املن�ش�أة التي يتم االحتفاظ بالذخائر فيها؟

دائم
 1 ،2 , 3حالة موقع التخزين؟
 2 ،2 , 3ما نوع الأن�شطة التي
تخزين
جٌترى فيها؟
معاجلة
�شركة خا�صة
جماعة م�سلحة
تعبئة /تفريغ
غري ذلك (مث ُال ع�صابة �إجرامية) ،حدد
لغر�ض ما
 3 ،2 , 3ما هوالت�صميم الذي
خمزن مبني ٍ
�صٌ ممت من �أجله من�ش�أة التخزين
خمزن مبني دون غر�ض
مكب نفايات
غري معروف
الكمية /املقيا�س (التقدير الكامل ،تقدمي �أي معلومات متوفرة)
نوع املواد �أو الذخائر
�أدرع ومدفعيات
معدات جوية
الكمية (بالأرقام)
ذخائر
�ألعاب نارية ومتفجرات
الوزن (بالطن)
معدات بحرية
�ألغام
القيمة (اذكر العملة)
غري معروف
�أ�سلحة �صغرية وخفيفة *

 .4ملاذا؟ (ملاذا وقع حادث االنفجار غري املتوقع يف مواقع الذخائر؟)
(على �سبيل املثال ،ا�ستهالك  /انحالل الذخائر ،ظروف املخزن �سيئة �أوالبنية التحتية �ضعيفة،
�سوء التعامل مع املواد �أو �إ�سقاطها� ،أحداث خارجية �أو بيئية
(مثل الفي�ضانات �أو احلرائق)� ،أمن �ضعيف ،ظروف عمل �سيئة)

* الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة  

املدينة �أو البلدة
ا�سم املوقع /املكان

الظروف اجلوية
(مثال :درجة احلرارة� ،شم�س ،رياح ،مطر ،برق)

املالك

الدولة

م�ؤقت

 .5ماذا؟ (ماذا حدث نتيجة لالنفجار الذي وقع؟)
 1 , 5ما حجم املنطقة املت�أثرة؟
مدى االنفجار (كم)
(م�سافة ال�ضغط التي متتد من نقطة االنفجار)

امل�سافة املت�أثرة (كم)
(امل�سافة امللوثة بالذخائر واملتفجرات والأ�سلحة
واحلطام والتي ينبع تفر�ض تهديد ًا م�ستمر ًا)

 3 , 5ما البنية التحتية التي ت�ضررت �أو حتطمت ج ّراء االنفجار؟
نوع البنية التحتية املت�ضررة (اخرت مما يلي كل ما ت�ضرر)
خدمات �صحية
م�ساكن
مدار�س
و�سائل نقل
غري ذلك ،حدد

 2 , 5من ت�أثر من االنفجار؟
غري معروف
ال
ال�ضحايا (جمموع) نعم
�إذا �أجبت بنعم ،اذكر عدد ال�ضحايا العاملني باملن�ش�أة:
اذكر عدد الأ�شخا�ص من غري العاملني باملن�ش�أة:
غري معروف
ال
نعم
اجلرحى
�إذا �أجبت بنعم ،اذكر عدد �ضحايا املن�ش�أة:
اذكر عدد الأ�شخا�ص من غري العاملني باملن�ش�أة:

جمموع تكاليف الأ�ضرار
(اذكر العملة)

مالحظات

 4 , 5ما العواقب الأخرى التي قد تنجم عن االنفجارات غري املتوقعة يف مواقع الذخائر؟
ردود احلكومة

تعوي�ضات نقدية

نعم

ال

غري قابل للتطبيق*

جمموع نفقات التعوي�ضات النقدية

�إذا �أجبت بنعم ،كم عدد العائالت التي ا�ستلمت تعوي�ضات نقدية؟
(اذكر العملة)
حتقيقات حول ال�سالمة حتقيقات قانونية
�آثار �أخرى (على �سبيل املثال� ،آثار بيئية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو �صحية)
الأثر ال�سيا�سي (مث ًال كبار امل�س�ؤولني الذين مت توبيخهم �أو تخفي�ض رتبتهم او �إدانتهم �أو �سجنهم)

 .6كيف؟ (كيف كانت ا�ستجابة الدولة واملجتمع الدويل؟ )

نعم

ال

غري قابل للتطبيق

هل �سبق و�أن خ�ضع املوقع لعملية تخل�ص نقل الأ�شخا�ص امل�شردين
هل مت تطبيق
من معدات التفجري ( **)EOD؟
خطة طوارئ؟
�إذا �أجبت بنعم ،كم عددهم؟
نعم ال
ال
نعم
غري معروف
غري قابل للتطبيق
�إزالة املعدات غري املتفجرة   نعم   ال   غري قابل للتطبيق
هل مت �إجالء �أ�شخا�ص نعم ال غري قابل للتطبيق
�إذا �أجبت بنعم،
�إذا �أجبت بنعم ،هل كان الإجالء
التفا�صيل (مث ًال ،الكمية �أو الوزن بالطن)
كم عددهم؟
م�ؤقت ًا �أم دائم ًا؟
التعليقات (على �سبيل املثال� ،أ�سماء اجلهات النا�شطة التي تقدم امل�ساعدة �سواء كانت حملية �أو وطنية �أو دولية)

معلومات االت�صال اخلا�صة بال�شخ�ص املب ّلغ
اال�سم
امل�ؤ�س�سة
العنوان الربيدي
رقم الهاتف
الربيد الإلكرتوين

* غري قابل للتطبيق ** التخل�ص من الذخائر املتفجرة
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