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 2-1الفص    
 يضاف التعريف التايل للمتفجرات املنزوعة احلساسية بالرتتيب األجبدي: 
 "Desensitized explosives - املخووالي   أو : املووواداليتفج   ات الينع ع  ة الحسبس  بة

 حبيوو  صوو ا التفجةيووةواخ ك وو السوواةلة الووط تل)ختووف حسفختووه (ساسوويت ا  ل أو املتفجوورة البوول ة
 ت وووووووة  حتووووووورت  بسووووووورعة ك وووووووةة وبالتوووووووايل  كووووووو  اسوووووووت نا  ا مووووووو  وال تنفجووووووور انفجوووووووا اا  وووووووام ا  ال

-1يف الفقورة  1؛ انظر أيضواا امل (ظوة 2-1حانظر الفبل  ”Explosives“"متفجرات"  اخل)و ة
2-1-1". . 

 4-1لفص  ا  
 يلي: كما  ويكون نب ا 2-2-21-2-2تد ج فقرة جديدة  2-2-21-2-2

 يف النقل لنظام املنسق عاملياا ل الرسوم التخ)ي)يةاستخدام  2-2-21-2-2"
 ، الووو ينظوووام املنسوووق عامليووواا لل الرسوووم التخ)ي)وووييظ ووور  ال ين غوووي أنيف النقووول،  

الةحووووة  ،نقوووول ال ضوووواة  اخل)وووورةب املتعلقووووةالةحووووة األمووووم املتحوووودة النمو جيووووة تشوووورت    ال
 للنظام املنسق عامليواا  كاملة املعلومات   قاا  ب)اقة وسمكجزء م   إال تنظيمية منو جية،

   وليس بشكل مستقل.".2-2-5-21-2-2حانظر 

 5-1الفص    
 يلي: مبا "الفيزياةية والكيمياةية باةصاخل" 9  نديستعاض ع  ال 2-5-1الجد ل 

 احلالة الفيزياةية؛ الفبعيبابة  الكبيببابة صباصالخ 9"
 اللون؛
 الراةحة؛

 د جة االنب ا /د جة التجمد؛
 نق)ة بدء الغليان ون)ا  الغليان؛ أو نق)ة الغليان

 ؛القابلية ل  تعال
 االنفجا ؛ أو األعلى للقابلية ل  تعالاألدىن/احلد 

 نق)ة الوميه؛
 د جة (را ة اال تعال ال ايت؛

 التحلل؛د جة (را ة 
 ؛د وجيينياألس اهل

 اللزوجة احلركية؛
 ال وبان؛ قابلية

 ؛حقيمة لوغا متية  بني األوكتانول واملاء :معامل التوزختع
 الضغ  ال خا ي؛

 النس ية؛و/أو الك افة لك افة ا
 ؛النس ية ك افة ال خا 

 خباةص اجلسيمات."
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 يلي: كما  ة جديدة يف هناية اجلدول ويكون نب اظتد ج م ( 
 كوو  تت وو  ترتيووب اخلبوواةص الفيزياةيووة والكيمياةيووة الوووا دة يف اجلوودول علووى صووحيفة  "مالح ة: 

 و م ني يف   ا اجلدول، ولكن  غة إلزامي. وقد تقر  السول)ة  كما  بيانات الس مة
قوود توورتم األمووور  أو موو  صوووحيفة بيانووات السوو مة، 9املختبووة حتديوود ترتيووب للفوورع 

 ترتيب اخلباةص، إ ا اعترب  لك م ةماا."ملعد البحيفة لكي يعيد 

  1-2الفص    

خمووالي  غووة (ساسووة  أو مووواد إال حتتوووي ال الووط السوول يسووتعاض عوو  ع ووا ة " حو 1-2-1-2
خموالي  غوة (ساسوة بد جوة  أو موواد" بع ا ة "السل  الط حتتووي يف معظم وا علوى بد جة قبوى

 ".قبوى
 يلي: كما  ليب ح نب ا 1تعدل امل (ظة  1-2-1-1

 ُسفووف مبووواد أخوورى أو تالكحوووال أو ب بعووه املووواد واملخووالي  املتفجوورة باملوواءتُر  وو :2"اليالح ة  
 واصوووووووووو اخ لك وووووووووو  يف مووووووووووواد سوووووووووواةلة أخوووووووووورى أو تعلووووووووووق يف املوووووووووواء أو تُوووووووووو ا  أو

و كوووو  أن تكوووووون مر ووووحة للتبوووونيف كمتفجوووورات منزوعوووووة  .سفيف ووووا أو التفجةيووووة
األغوووراض التنظيميوووة   كووو  معاملت وووا، لووو عه أو  21-1احلساسوووية حانظووور الفبووول 

باعت ا  وووا ح املتفجوورة واملخووالي   ، بأسوولو  خمتلووف عووو  معاملووة املوووادحكالنقوول موو  ا 
 ."1-5-2-1-3-2منزوعة احلساسية ، انظر  تفجراتم

 ل  كو  يعدختل الشكل بإد اج مرب  جديد بني املربعني الل ي  يكون نب ما " 3-2-1الشكل 
 نووووام تووووأةةات خ)وووورة خووووا ج اخل)وووور مكافحووووة النووووا  يف اجلوووووا  امل ا ووور " و" وووول  أن يعوووو ذ  وووو ا

 الع وة "، و لك على النحو التايل:
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  3-2-1الشكل 
 في حبلة النض (  1إج ال اإلدراج في إحدى شةب رتبة اليتفج ات )ال تبة 

 سلعة أو مادة/خملوط مق ول مؤقتاا يف   ه الرت ة
  1-2-1حم  الشكل 

 ال
 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
 نعم

 ل السلعة مر حة 
 املادة/ ل   6-2للشع ة 

 املخلوط مر ح
  5-2للشع ة 

توض  املادة أو 
  املخلوط يف ع وة

 1اخت ا ات اجملموعة 
 5اخت ا ات اجملموعة 

 ل النتيجة انفجا  
  امل 

 ل  ي سلعة متفجرة غة 
  بد جة فاةقة(ساسة 

غة  ل  ي مادة/خملوط متفجر 
جداا م  خ)ر انفجا   (ساس

  امل 

 ل اخل)ر الرةيسي ان)   
 خ)رة  انتشا ات

  ل اخل)ر
الرةيسي إ عاع (را ي و/أو ا(رتا  عنيف 
 لك  بدون ا(تمال عبف أو انت ا  خ)ر 

 ل  ك  أن يعو ذ   ا 
اخل)ر مكافحة النا  يف 

 اجلوا  امل ا ر 

، املخلوط أو  ل صنع  املادة
السلعة إل(داث تأةة تفجةي 

 عملي أو نا ي 

 ل ين) ق احلكم اخلاص 
321  

 

  ل املنتج سلعة 
  مست عدة حبكم   يعت ا 

 ح    2-2-2-1حانظر 

 الشع ة ليس  متفجراا 
2-2 

 الشع ة
2-1 

 الشع ة
2-3 

 2-2الشع ة 
 جمموعات توافق
 خ ف قاف

 2-2الشع ة 
 الشع ة جمموعة التوافق قاف

2-5 
 الشع ة

2-6 

 6اجملموعة اخت ا ات   

 نعم

 نعم

 نعم

 نام تأةةات خ)رة  ل  ال
 خا ج الع وة 

 نقل ال ضاة  اخل)رة الباد ة ع  األمم املتحدة. م  ال ةحة التنظيمية النمو جية بشأن 3-3ملعرفة التفاصيل، انظر الفبل   2ح
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يلووزم ت) يووق إجووراء ال يلووي: " كمووا  تعوودل اجلملووة األوص ليبوو ح نبوو ا  1-2-2-1-1
 ":يف احلاالت التالية ”Explosives“يف  ت ة اخل)و ة "متفجرات"  الق ول

 يلي: كما  تعدل ليب ح نب ا حج 1-2-2-1-1
احملتوووي علووى مووواد عضوووية موو  املخلوووط املتجووانس  أو العضوووية املووادةيف (الووة  "حج  
 :تفجةية خباةصكيمياةية هلا   ة حأو جمموعات جمموع

  ؛ أوجول/غ 511)ا د للحرا ة أقل م   اقة التحلل ال إ ا كان 

   أك ر، أو س°511د جة (را ة بدء التحلل ال)ا د للحرا ة إ ا كان 

  .3-2-1اجلدول كما  و م ني يف  
  3-2-1اجلدول 

مخل و   أ  ق ار ت ببق إج ال الضبول على رتبة الخ ور  "متفج ات" في حبلة م بد  عر وية
 متجبنس من مواد عروية

 س حد جة (را ة بدء التحلل   اقة التحلل حجول/غ 

  ل ي) ق إجراء الق ول
 حنعم/ال 

 <511   <511  ال 

 <511  ≥ 511  ال 

≥ 511   <511  نعم 
≥ 511  ≥ 511  ال 

و ك  حتديد  اقة التحلل ال)ا د للحرا ة باسوتخدام  ريقوة مناسو ة لقيواس كميوة احلورا ة  
توصوويات األمووم املتحوودة املتعلقووة بنقوول ال ضوواة  اخل)وورة، دليوول موو   3-3-3-11حانظوور الفقوورة 

  ؛ أو".االخت ا ات واملعاية

 2-2الفص    
 الل وبة".يعدل عنوان الفبل ليب ح "الغازات  

. توووود ج فقوووورة 3-2-1-1لتبوووو ح  1-2-1-1يعوووواد توووورقيم الفقوووورة احلاليووووة  1-1-2
 يلي: كما  ويكون نب ا 1-2-1-1جديدة 

 ووو غوواز هلووو  معوورض ل  ووتعال  الغوواز التلقوواةي اال ووتعال 1-1-2-1" 
 أقل." أو س°52تلقاةياا يف اهلواء عند د جة احلرا ة 

حاجلوودول احلووايل  3-1-1-1لتبوو ح  1-1-1-1يعوواد توورقيم الفقوورة احلاليووة  1-1-1
 يلي: كما  ويكون نب ا 1-1-1-1 . تد ج فقرة جديدة 3-1-1يب ح اجلدول  1-1-1
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يبووونف كوووو لك الغوووواز الل ووووو  كغوووواز تلقوووواةي اال ووووتعال إ ا  1-1-1-1" 
 استوىف املعاية الوا دة يف اجلدول التايل:

  1-1-1اجلدول 
 تةبلمةبيب  تصنبف الغبزات التلضبابة االش

 اليةبيب  الفئة
 أقل. أو س°52غاز هلو  يشتعل تلقاةياا يف اهلواء عند د جة احلرا ة  غبز تلضباي االشتةبل

حيدث اال تعال التلقاةي للغازات التلقاةية اال تعال فو ياا ببو ة داةموة، و كو   ال :1اليالح ة  
 أن حيدث تأخة.

اال وتعال، ين غوي تبونيف خملووط الغوازات القابلوة يف غيا  ال يانات بشوأن تلقاةيوة  :2اليالح ة  
يف املاةووووة  2ل  ووووتعال كغوووواز تلقوووواةي اال ووووتعال إ ا كووووان حيتوووووي علووووى أك وووور موووو  

 مكونات تلقاةية اال تعال.". أو حباحلجم  م  مكون
. يعووودل اجلووودول 2-3-1-1يعووواد تووورقيم الفقووورة احلاليوووة ق ووول اجلووودول لتبووو ح  1-1-3

 يلي: كما  ليب ح 3-1-1احلايل 

  2-1-1"اجلدول 
 عنبص  ل بقة  سم الغبزات اللهولة

 

 فئات فرعية إضافية الغازات الل وبة

 1 الفئة 2 الفئة
 الغازات غة املستقرة كيمياةياا  الغازات التلقاةية اال تعال
 الفئة باء الفئة ألف الغازات التلقاةية اال تعال

بووووووووووووووووووودون  هلب ال مع
  مز

  مز إضايفبدون  بدون  مز إضايف هلب

 كلي                      ة
 التنببه

ال توجوووووووووووود كلمووووووووووووة  خ)ر حت ير خ)ر
 تن ي  إضافية

ال توجوووووووووود كلموووووووووووة تن يووووووووووو  
 إضافية

 لب                           ب 
 الخ ور 

غوووووووووووووووووووووووووواز 
هلووووووووووووووووووو  
بد جووووووووووووووة 

 فاةقة

غووووووووووووووووووووووووووواز 
 هلو 

قود يشوتعل تلقاةيوواا عنود تعرضوو  
 لل واء

قوود يتفاعوول تفوواع ا 
متفجوووووووووراا (ووووووووو  يف 

 غيا  اهلواء

قد يتفاعل تفاع ا متفجراا 
اهلوواء عنود (  يف غيا  

د جووة و/أو  مرتفوو  ضووغ 
 (را ة مرتفعة

 يلي: كما  ويكون نب ا 1-3-1-1تد ج فقرة جديدة  
 هلوبوة خملووط غوازات أو و هلوإ ا جرى ك لك تبنيف غاز  1-1-3-1" 

ين غوووي اإلبووو غ عووو  ييووو  التبووونيفات  ات البووولة يف أك ووور،  أو يف فئوووة فرعيوووة وا(ووودة
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وإد اج عناصووور اإلبووو غ عووو   2امل وووني يف املرفوووق صوووحيفة بيانوووات السووو مة علوووى النحوووو 
 ."الوسم اخل)و ة  ات البلة على ب)اقة

 1 والفئووة 2حأ ، يوود ج إص  ووني املووربعني احلوواليني للفئووة 1-1يف من)ووق القوورا   1-1-2-2
حج "، و لووك علووى 1-1ح   و1-1مربعوان إضووافيان ويكووون نبوو ما "انتقوول إص من)ووق القوورا  

 النحو التايل:

 

 يلي: كما  ويكون نب ا 1-2-1-1تد ج فقرة جديدة  1-1-2-1
 من ق الض ار للغبزات التلضبابة االشتةبل 2-2-4-2" 

قابليتووو   عووو ، يلوووزم تووووفر بيانوووات كغووواز تلقووواةي ل  وووتعال  غووواز هلوووو  لتبووونيف 
 .ح  1-1ملن)ق القرا  فقاا . وحيدد التبنيف و  تعال يف اهلواءل 

 )ب(2-2الض ار  من ق  
  

 

 

 
  

 

 ي أو خملوط غاز  از هلو غ

 1حأو أقل س45º ي تلقاةياا عند د جة ل يشتعل الغاز الل و  أو املخلوط الغاز 
 

spontaneously in air at a temperature of 54 ºC or below?
 1 

 نعم

 غاز تلقاةي اال تعال

 
 خ)ر

يف غيا  بيانات ع  تلقاةية اال تعال، ين غي تبنيف املخلوط الغازي القابل ل  تعال كغاز تلقاةي اال وتعال إ ا كوان   2ح
 مكونات تلقاةية ل  تعال." يف املاةة حباحلجم  م  مكون أو 2حيتوي على أك ر م  

 كيلوباسكال:  21203س وضغ  معيا ي 11o ل عند د جة 
يف املاةوووووة أو أقووووول (سوووووب  23تشوووووتعل يف خملووووووط بنسووووو ة  حأ 

 اهلواء ؛ أو يفاحلجم 
 21هلووا ن)ووا  قابليووة ا ووتعال موو  اهلووواء بنسوو ة مئويووة ال تقوول عوو   ح  

 يف املاةة ببرف النظر ع  احلد األدىن لقابلية اال تعال 
 

 2الفئة 

 خ)ر

انتقل إص من)قي 
ح   1-1القرا  
 حج 1-1و

انتقل إص من)قي 
ح   1-1القرا  
 حج 1-1و

 1الفئة 
 بدون كلمة تن ي 

 حت ير

 نعم

 ال
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  ومن)ووق القوورا   3-2-1-1تبوو ح الفقوورة اجلديوودة  1-2-1-1الفقوورة احلاليووة
 حج .1-1ح   يب ح 1-1

تبووووووووو حان الفقووووووووورتني  2-3-2-1-1و 3-2-1-1الفقرتوووووووووان احلاليتوووووووووان  1-1-2-3
 ح"ين غووي حتديوود 1-3-2-1-1. والفقوورة احلاليووة 2-2-2-1-1و 2-2-1-1اجلديوودتني 

  .2-2-2-1-1غراض التبنيف"  تب ح الفقرة اجلديدة أل .....
-1و 1-2-2-1-1توود ج فقرتووان جديوودتان    3-2-2-1-1و 1-1-2-2-1
 يلي:  كما  ويكون نب ما 1-2-2-3

اال وووتعال عنووود د جوووة احلووورا ة  ين غوووي حتديووود تلقاةيوووة  1-1-2-2-1" 
45ºوفقوواا للمعيووا  س IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01) " األجووواء الووط تسوواعد علووى

 راةوق  -: اخلباةص املادية لتبنيف الغازات واألخبرة 2-11 اجلزء -(دوث انفجا  
"حتديووود د جوووة (ووورا ة ا وووتعال املنتجوووات  DIN 51794املعيوووا   أو االخت وووا  وال يانوووات"

 ف)ية".الن
ال يلووووووزم ت) يووووووق إجووووووراءات تبوووووونيف للغووووووازات التلقاةيووووووة   1-1-2-2-3 
عنووود  شوووتعل تلقاةيووواا ت ال املوووادةاملناولوووة أن  أو وضوووح اخلوووربة يف اإلنتووواجعنووودما تاال وووتعال 

 ، الوطخموالي  الغوازات الل وبوة أموا .أقول أو س45º احلورا ة ةد ج عندالت مس م  اهلواء 
يف املاةووة موو   2ل  ووتعال وحتتوووي علووى أك وور موو   تكوو  قوود اختووربت لتعيووني تلقاةيت ووا مل

املكونووووات التلقاةيووووة اال ووووتعال، فين غووووي تبوووونيف ا كغووووازات تلقاةيووووة اال ووووتعال. وين غووووي 
اسوووتعمال  أي خ وووة بشوووأن اخلبووواةص واخل)وووو ة الفيزياةيوووة للغوووازات وخمالي) وووا التلقاةيوووة 

وبوة الوط حتتووي علوى اال تعال م  أجل تقودير احلاجوة إص تبونيف خموالي  الغوازات الل 
يتعوني النظور يف  ال ،  ه احلالة ويف أقل م  املكونات التلقاةية اال تعال. أو يف املاةة 2

 أي اخل وووووووة علوووووووى احلاجوووووووة إص بيانوووووووات إضوووووووافية لووووووودعم عمليوووووووة  إ ا دل إال االخت وووووووا 
 التبنيف.".

 12-2الفص    
 :3، معاية التبنيف يف الفئة 2-21-1اجلدول 

" بع ووا ة "أكوورب موو  لوورت يزيوود علووى لوورت وا(وود أو يسوواوية "يسووتعاض عوو  ع ووا   
 وا(د". 

 :21-1التعديل املرتتب على  لك يف من)ق القرا  
" بع وا ة لرت لكل كغوم  2الغاز الل و  يف املرب  ال اين، يستعاض ع  ع ا ة " 

 ".لرت لكل كغم  2لغاز الل و  ا"
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 11-2الفص    
 يلي: كما  املنسق عاملياا ويكون نب يف النظام  21-1يضاف فبل جديد  

  11-2"الفص    
 اليتفج ات منع عة الحسبسبة

 تعا يف واعت ا ات عامة  1-21-2
السواةلة  أو املخالي  املتفجرة البول ة أو  ي املواد املتفجرات املنزوعة احلساسية 1-21-2-2

 انفجوووا اا  وووام ا تنفجووور  ال الوووط سفختوووه (ساسووويت ا حتل)ختوووف  لك ووو  خواصووو ا التفجةيوووة حبيووو 
حانظور  ”Explosives“ كو  اسوت نا  ا مو   ت وة اخل)وو ة "متفجورات" حترت  بسورعة ك وةة وبالتوايل  وال

 . 1ح 1-1-2-1يف الفقرة  1؛ انظر أيضاا امل (ظة 2-1الفبل 
 يلي: ما تشمل  ت ة املتفجرات املنزوعة احلساسية 1-21-2-1

خموووالي  متفجووورة تُر ختوووب  أو ة: و وووي موووواداملتفجووورات البووول ة املنزوعوووة احلساسوووي حأ  
ف مبووووووووواد أخوووووووورى لتشووووووووكيل خملوووووووووط صوووووووولب متجووووووووانس يك وووووووو  سفختوووووووو أو الكحووووووووول أو باملوووووووواء
 التفجةية. خواص ا

 يشمل  لك نزع احلساسية ال ي يتحقق م  خ ل تشكيل  يد ات املواد. مالح ة: 
 متفجووورة تووو ا خموووالي   أو املتفجووورات السووواةلة املنزوعوووة احلساسوووية: و وووي موووواد   ح 

يف مووووواد سوووواةلة أخوووورى لتشووووكيل خملوووووط سوووواةل متجووووانس يك وووو  خواصوووو ا  أو تعلوووق يف املوووواء أو
 التفجةية.

 مةبيب  التصنبف 2-11-2
 إ ا: إال يف   ه الرت ة متفجر منزوع احلساسيةينظر يف تبنيف أي  1-21-1-2

 نا ي؛ أو أو تفجةي أو صن  لتوليد تأةة عملي حأ  

 ح  6 أو حأ 6)ووو ة االنفجووا  الشووامل وفقوواا جملموعووة االخت ووا  كووان يتسووم خب ح   
توصويات األموم املتحودة كان معدل ا(رتاق  املبحح وفقواا الخت وا  معودل اال(ورتا  الووا د يف  أو

__________ 

مسوتقرة مو  خو ل نوزع احلساسوية  2-1 ك  أيضاا جعل املتفجرات غة املستقرة (س ما  ي معرفة يف الفبل   1ح
. 21-1وبالتايل  ك  تبنيف ا كمتفجرات منزوعوة احلساسوية،  وري)ة اسوتيفاء ييو  املعواية الووا دة يف الفبول 

حاجلوزء األول مو  توصويات  3ويف   ه احلالة ين غي اخت ا  املتفجورات املنزوعوة احلساسوية وفقواا جملموعوة االخت وا  
ل ال ضواة  اخل)ورة، دليول االخت وا ات واملعواية  ألن مو  املورجح أن تكوون املعلوموات عو  األمم املتحدة بشأن نقو

(ساسوويت ا للحوووافز امليكانيكيووة  امووة لتحديوود الشووروط ال زمووة للمناولووة واالسووتخدام املووأمونني. وين غووي اإلبوو غ 
 ع  النتاةج يف صحيفة بيانات الس مة.
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 ،2-52اجلووزء اخلووامس، الفقوورة الفرعيووة  ،بشووأن نقوول ال ضوواة  اخل)وورة، دليوول االخت ووا ات واملعوواية
 كغ/دقيقة؛ أو  2 111أكرب م  

 جول/غ. 311ال)ا د للحرا ة أقل م    حتللكان   اقة  حج  
ح   كمتفجوووورات حانظوووور  أو املخووووالي  الووووط تسووووتويف املعيووووا  حأ  أو تبوووونف املووووواد :1اليالح ة  

املخووالي  الووط تسووتويف املعيووا  حج  خووا ج  أو  . وجيوووز أن تقوو  املووواد2-1الفبوول 
 ن)ا   تب خ)و ة فيزياةية أخرى.

كوو  تقوودير  اقووة التحلوول ال)ووا د للحوورا ة باسووتخدام  ريقووة مناسوو ة لقيوواس احلوورا ة     :2اليالح ة  
حانظوووور توصوووويات األمووووم املتحوووودة بشووووأن نقوووول ال ضوووواة  اخل)وووورة، دليوووول االخت ووووا ات 

  .3-3-3-11، الفقرة الفرعية 11واملعاية، اجلزء ال اين، القسم 
لتو يوووود واالسووووتعمال يف تبوووونختف املتفجوووورات املنزوعووووة احلساسووووية و ووووي مع ووووأة ل 1-21-1-1

باسووتخدام "اخت ووا  معوودل  (Ac)إ(وودى الفئووات األ بوو  هلوو ه الرت ووة ت عوواا ملعوودل اال(وورتا  املبووحح 
توصوويات األمووم املتحوودة بشووأن نقوول ال ضوواة  اخل)وورة، دليوول اال(وورتا  حنووا  خا جيووة " الوووا د يف 

 :2-21-1وفقاا للجدول ، و لك 2-52، الفقرة الفرعية اخلامس، اجلزء االخت ا ات واملعاية
  2-21-1اجلدول 

 معاية تبنيف املتفجرات املنزوعة احلساسية
 املعاية الفئة
كغ/دقيقووة   311يزيوود علووى  أو يسوواوي (AC)هلووا معوودل ا(وورتا  مبووحح يكووون متفجوورات منزوعووة احلساسووية  1

 كغ/دقيقة  2111ولك  يقل ع  
كغ/دقيقووة   221يزيوود علووى  أو يسوواوي (AC)هلووا معوودل ا(وورتا  مبووحح يكووون متفجوورات منزوعووة احلساسووية  2

 كغ/دقيقة  311ولك  يقل ع  
كغ/دقيقة ولك    61يزيد على  أو يساوي (AC)هلا معدل ا(رتا  مبحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  3

 كغ/دقيقة  221يقل ع  
 كغ/دقيقة  61أقل م   (AC)هلا معدل ا(رتا  مبحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  4

تنفبوول عوو   وال ين غوي حتضووة املتفجوورات املنزوعووة احلساسووية حبيو  ت قووى متجانسووة :1اليالح ة  
سيما إ ا نزعو  (ساسويت ا بالرت يوب.  وال بعض ا أةناء التخزي  واملناولة العاديني،

وين غووي أن يقوودم املبوون /املو د معلومووات عوو  موودة صوو (يت ا يف صووحيفة بيانووات 
السوو مة وتعليمووات بشووأن التحقووق موو  نووزع احلساسووية. و كوو  حتوو   ووروف معينووة 

عامووووول  أو أن يووووونخفه عامووووول نوووووزع احلساسوووووية حم ووووول املوووووادة اخلافضوووووة للحساسوووووية
املعاجلوووة  أةنووواء التو يووود واالسوووتعمال، وبالتوووايل  كووو  أن يوووزداد ا(تموووال  أو الرت يووب

ين غووي أن تتضووم  صووحيفة  خ)وور املتفجوور املنووزوع احلساسووية. وباإلضووافة إص  لووك،
 بيانوووووات السووووو مة إ  ووووواداا بشوووووأن ثنوووووب تزايووووود ا(تموووووال (ووووودوث خ)ووووور احلريووووووق

املخلووووط منزوعوووة احلساسوووية بشوووكل   أو تكووو  املوووادة مل االنت وووا  إ ا أو االنفجوووا  أو
 كاٍف.
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لووووو عه األغوووووراض التنظيميوووووة حمووووو  ا النقوووووول ،  كووووو  معاملوووووة املتفجووووورات املنزوعووووووة  :2اليالح ة  
، 2-1-2-1، الفقورة الفرعيوة 2-1أسولو  خمتلوف. ويتنواول الفبول احلساسية ب

م  توصيات األموم املتحودة بشوأن نقول ال ضواة  اخل)ورة، الةحوة تنظيميوة منو جيوة، 
-1تبنيف املتفجرات البل ة املنزوعة احلساسوية ألغوراض النقول. ويتنواول الفبول 

تبووووونيف  ، مووووو  ال ةحوووووة التنظيميوووووة النمو جيوووووة2-2-3-1، الفقووووورة الفرعيوووووة 3
 .املتفجرات الساةلة املنزوعة احلساسية

ين غوي حتديوود اخلووواص التفجةيوة للمتفجوورات املنزوعووة احلساسوية باسووتخدام جمموعووة  :3اليالح ة  
الوووا دة يف توصوويات األمووم املتحوودة بشووأن نقوول ال ضوواة  اخل)وورة، دليوول  1االخت ووا  

انوات السو مة. والخت وا  االخت ا ات واملعاية، وين غوي اإلبو غ عن وا يف صوحيفة بي
املتفجوووورات السوووواةلة املنزوعووووة احلساسووووية ألغووووراض النقوووول، جيووووب الرجوووووع إص دليوووول 

. والخت ووا  املتفجوورات 1-3-31، الفقوورة الفرعيووة 31االخت ووا  واملعوواية، القسووم 
البووول ة املنزوعوووة احلساسوووية، جيوووب الرجووووع إص دليووول االخت وووا ات واملعووواية، القسوووم 

   .3-1-33ة ، الفقرة الفرعي33
تقوووو  املتفجوووورات املنزوعووووة احلساسووووية   ال ألغووووراض التخووووزي  والتو يوووود واالسووووتعمال، :4اليالح ة  

 1-1حالسووواةل الل وبووة  و 6-1حاملتفجوورات  و 2-1كوو لك يف ن)ووا  الفبووول 
 حاألجسام البل ة الل وبة .

 تبلبغ مةلومبت الخ ور  2-11-3
معلوموات  ت ليوغ يفبا ورتا ات الوسوم  املتعلقة عت ا ات احملددةاالعت ا ات العامة واال ترد 

جوووداول مووووجزة عووو  التبووونيف والوسوووم.  2 . ويتضوووم  املرفوووق 2-2 حالفبووولاخل)وووو ة: الوسوووم 
لل يانووات التح يريووة والرسوووم التخ)ي)يووة الووط  كوو  اسووتخدام ا (ي مووا  أم لووة 3ويتضووم  املرفووق 

 املختبة. السل)ةتسمح هبا 
  1-21-1اجلدول 

 سم اليتفج ات الينع عة الحسبسبةعنبص  ل بقة   
 الفئة باء  الفئة ألف  1 الفئة 2 الفئة 

 هلب هلب هلب هلب ال مع

 حت ير حت ير خ)ر خ)ر كلية التنببه

 احلريووووووووووووووووووووووووووووق خ)وووووووووووووووووووووووووووو ة الخ ور  لبب 
االنت وووووا ؛  أو العبووووف أو

ا(تمووووال متزايوووود حلوووودوث 
عنووووووووود خفوووووووووه  انفجوووووووووا 

 عامل نزع احلساسية

 احلريووووووووووووووووووووووووووووق خ)وووووووووووووووووووووووووووو ة
ا(تموووووووووووووال االنت وووووووووووووا ؛  أو

 متزايووووود حلووووودوث انفجوووووا 
عنوووود خفووووه عاموووول نووووزع 

 احلساسية

 احلريووووووووووووووووووووووووووووق خ)وووووووووووووووووووووووووووو ة
ا(تموووووووووووووال االنت وووووووووووووا ؛  أو

 متزايووووود حلووووودوث انفجوووووا 
عنوووود خفووووه عاموووول نووووزع 

 احلساسية

ا(تموووال ؛ قيووواحلر  خ)وووو ة
 متزايووووود حلووووودوث انفجوووووا 
عنوووود خفووووه عاموووول نووووزع 

 احلساسية

 من ق الض ار  التوجبه 2-11-4
 اندر  يذوا مواملنسوق، ولكن  مو  نظوام التبونيف جوزءاا  انالتاليو  القورا  والتوجيو من)ق ال   ل 

التبنيف بد اسوة املعواية  ة بأن يقوم الشخص املسؤول ع شد نا كتوجي ات إضافية. ويوصى ب
 من)ق القرا .ق ل وأةناء استخدام 
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 من ق الض ار 2-11-4-1

ومعودل  تفجوةقود ة ال عو  يانوات الين غوي حتديود ، متفجرات منزوعة احلساسية لتبنيف 
توصوويات األمووم املتحوودة بشووأن نقوول ال ضوواة  اخل)وورة، دليوول  ووو وا د يف  كمووا  اال(وورتا  املبووحح
  .2-21-1ملن)ق القرا  . وحيدد التبنيف وفقاا االخت ا ات واملعاية

 لليتفج ات الينع عة الحسبسبة 1-11-2من ق الض ار 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ح  6حأ ، 6االخت ا  

 ال

حتتوي على مادة أو خملوط متفجر خفض  (ساسيت  لك     ل
 خواص  التفجةية 

 جول/غ  033 ل  اقة التحلل ال)ا د للحرا ة أقل م  

 نعم

 ال
 

ال يبنف كمتفجر منزوع 
 احلساسية

 

 ك  أن يق  يف ن)ا   تب 
 خ)و ة فيزياةية أخرى

 

 نعم

املخلوط صلب أو ساةل  ل املادة/  

 

 النتيجة انفجا   امل  ل 

 اخت ا  معدل اال(رتا 
  2-52حاجلزء اخلامس، الفقرة 

  ت ة اخل)و ة "متفجرات"
  2-1حانظر املعاية يف الفبل 

  انفجا   امل   ل النتيجة

Ac < 2111  كغ/دقيقة  

 ال

 نعم

 متفجر
2-2الشع ة   

 

 خ)ر

 نعم

 

 ال

 نعم

 ال

 متفجر
2-2الشع ة   

 

 خ)ر
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 التوجبه  2-11-4-2
يف  املتفجوووووورات املنزوعووووووة احلساسووووووية) ووووووق إجووووووراءات التبوووووونيف علووووووى نتال  1-21-2-1-2

 احلاالت التالية:
املخالي  حتتوي على متفجرات وفقاا للمعاية  أو تك  املواد مل إ ا حأ 

 ؛ أو2-1الوا دة يف الفبل 
 جول/غ. 311إ ا كان   اقة التحلل ال)ا د للحرا ة أقل م   ح  

تفجوور الوو ي ين غووي حتديوود  اقووة التحلوول ال)ووا د للحوورا ة باسووتخدام امل 1-21-2-1-1
تشووكل موو  املتفجوور يالسواةل املتجووانس الوو ي  أو أي املخلوووط البوولبنزعو  (ساسوويت  بالفعوول ح
دير  اقووة التحلوول ال)ووا د للحوورا ة و كوو  تقووخواصوو  التفجةيووة .  ك وو واملووادة حاملووواد  املسووتعملة ل

 1الفئة 

 
 خ)ر

 ال

Ac ≥ 311    2111 ≥كغ/دقيقة ولك  
  كغ/دقيقة

Ac ≥ 221   كغ/دقيقة ولك 

 311  كغ/دقيقة  
 

Ac ≥ 61   كغ/دقيقة ولك 
 221  كغ/دقيقة  

 

Ac  61  كغ/دقيقة  

 نعم

 2الفئة 

 
 خ)ر

 3الفئة 

 
 حت ير

 2الفئة 

 
 حت ير

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 نعم

 نعم

 نعم
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توصيات األمم املتحدة بشأن نقل ال ضاة  اخل)رة،  استخدام  ريقة مناس ة لقياس احلرا ة حانظرب
  ."3-3-3-11ة الفرعي فقرة، ال11القسم اجلزء ال اين،  ،دليل االخت ا ات واملعاية

 3-3الفص    
 يلي: كما  اجلملة ال انية ليب ح نب ا، امل (ظة حد ، تعدل هناية 2-3-3الشكل  
 Bovine Corneal Opacity and Permeabilityح 231االخت وووا   تتوجي ووا"...  

(BCOP) ، ح 238و  حعتاموة ونفا يووة القرنيووة يف املا ويةIsolated Chicken Eye (ICE) حعووني  
ملنظموة التعواون حتسور  الفلو وسويني   (Fluorescein leakage (FL)) 261الدجاجوة املنعزلوة ، و

 .."والتنمية يف امليدان االقتبادي

 5-3الفص    
املتعلقوة بو   2"، واحلا وية (OECD 484)اخت ا  ال قعة يف الفأ  حي ف املرج  " 3-5-1-6
 نيسووووووان/ 1أُلغووووووي توجيوووووو  االخت ووووووا   وووووو ا، ولكوووووو   كوووووو  االسووووووتمرا  يف اسووووووتخدام  (وووووو   2ح"

 ." .1122 أبريل

 1-3الفص    
 ال ين) ق   العنوان، العمود األوليف 2-1-3اجلدول 

" بع وا ة 226و 225توجي وا االخت وا  يف هناية الفقرة، يسوتعاض عو  ع وا ة " 3-1-1-5-2
 ".223و 226و 225"توجي ات االخت ا  

 8-3الفص    
 يلي: كما  ويكون نب ا 6-2-3-8-3تد ج فقرة جديدة  3-8-3-2-6

الوووون ج اجلمعووووي ملكونووووات يف احلوووواالت الووووط يسووووتخدم في ووووا  3-8-3-2-6" 
يف املاةووة حنسوو ة   2كيووز ا  ووي املكونووات املوجووودة برت  املكونووات  ات البوولة"، "3 الفئووة

موووا  وزنيوووة للموووواد البووول ة والسوووواةل واألغوووربة والووور ا  واألخبووورة ونسووو ة (جميوووة للغوووازات ،
يف املاةووووة  ا صوووولة  2يوجوووود سوووو ب للشووووك يف أن يكووووون مكوووووختن موجووووود برتكيووووز >  مل
 ".تأةةات املخد  أو هتيج اجملرى التنفسي فئة يفملخلوط تبنيف اب
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 11-3الفص    
 يلي: كما  تعدل لتب ح 3-3-3-3-21-3إص  3-21-3-3-2 

"املكونووووات  ات البوووولة" ملخلوووووط  ووووي املكونووووات  3-21-3-3-2" 
 .يف املاةة  2 املوجودة برتكيز

 2الفئة  3-21-3-3-1
املخلوووووط الوووو ي يكووووون جمموووووع تراكيووووز مكوناتوووو   2يبوووونف يف الفئووووة  3-21-3-3-1-2

 .س53º /ةا، مقيسة عند1مم 1105 ≥، ولزوجت  احلركية يف املاةة  21 2املبنفة يف الفئة 
 يف (الوووووة تبووووونيف املخلووووووط الووووو ي ينفبووووول إص   قتوووووني متموووووايزتني 3-21-3-3-1-1
إ ا كوان جممووع تراكيوز املكونوات املبونفة يف الفئوة  2أك ر، يبنف املخلووط بأكملو  يف الفئوة  أو
 /ةووووا، مقيسووووة عنوووود1مووووم 1105 ≥، ولزوجتوووو  احلركيووووة يف املاةووووة  21يف أي   قووووة متمووووايزة  2

21ºس. 
 1الفئة  3-21-3-3-3
املخلوووووط الوووو ي يكووووون جمموووووع تراكيووووز مكوناتوووو   1يبوووونف يف الفئووووة  3-21-3-3-3-2

 .س53º /ةا، مقيسة عند1مم 22 ≥، ولزوجت  احلركية يف املاةة  21 1املبنفة يف الفئة 
لوودى تبوونيف املخووالي  يف  وو ه الفئووة، تكووون االسووتعانة بوورأي خ ووة  0-13-0-0-0-2

ود جوة الغليوان، والت)واير، أموراا (اوواا وخباصوة ال وبان يف املاء، قابلية ينظر يف التوتر الس)حي، و 
 خملو ة باملاء. 1عندما تكون مواد الفئة 

 يف (الوووووة تبووووونيف املخلووووووط الووووو ي ينفبووووول إص   قتوووووني متموووووايزتني 3-21-3-3-3-3
إ ا كوان جممووع تراكيوز املكونوات املبونفة يف الفئوة  1أك ر، يبنف املخلووط بأكملو  يف الفئوة  أو
 /ةووووووا، مقيسووووووة عنوووووود1مووووووم 22 ≥، ولزوجتوووووو  احلركيووووووة يف املاةووووووة  21زة يف أي   قووووووة متموووووواي 1

21ºس.". 

 1-4الفص    
 يلي: كما  تعدل هناية اجلملة األوص لتب ح 2-2-2-5

 221 أو 211توجيوووووو  منظمووووووة التعوووووواون والتنميووووووة يف امليوووووودان االقتبووووووادي  قووووووم  "... 
 .".213 أو
يوود ج الوونص "مضووروبة بعواموول التضوواعف  2-5-5-3-2-2إص  2-2-3-5-5-3

 على النحو التايل:و لك املقابلة" يف الفقرات التالية، 
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 اجلملة ال انية بعد كلمة "املكونات" 2-2-3-5-5-3-2 
 "2اجلملة ال انية بعد ع ا ة "احلادة  2-2-3-5-5-3-1 
 "2اجلملة ال انية بعد ع ا ة "احلادة  2-2-3-5-5-3-3 
 اجلملة ال انية بعد كلمة "املكونات" 2-2-3-5-5-2-2 
 "2اجلملة ال انية بعد ع ا ة "املزمنة  2-2-3-5-5-2-1 
 "2اجلملة ال انية بعد ع ا ة "املزمنة  2-2-3-5-5-2-3 

 1الي فق   
 2-1الجد ل  

 1-1حانظر الفبول  "الغازات الل وبة حالقابلة ل  تعال : يلي كما  يعدل العنوان ليب ح 
 ل   ع على معاية التبنيف ".

 يلي: "الغازات الل وبة". كما  يف عمود  ت ة اخل)و ة، يعدل النص يف العمود ليب ح 
   يود ج صوف جديوود للغوازات التلقاةيووة اال وتعال، ق ول البووف "ألوف حغووازات غوة مسووتقرة

  "، و لك على النحو التايل:كيمياةياا 
 الوسم التبنيف

  مز بيانات
 فئة اخل)و ة  ت ة اخل)و ة اخل)و ة

 الرسم التخ)ي)ي

 بيان اخل)و ة كلمة التن ي 

النظوووووووووووووام املنسوووووووووووووق 
 عاملياا 

الةحووووووووووووووة األموووووووووووووووم 
املتحوووودة التنظيميووووة 

حأ النمو جية
 

غازات تلقاةية  الغازات الل وبة
 اال تعال

  

قد يشتعل  خ)ر
تلقاةياا عند 
 تعرض  لل واء

H232 
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 11-1الجد ل  
لرت ووة اخل)ووو ة اجلديوودة "املتفجوورات املنزوعووة احلساسووية"،  21-2جوودول جديوود م يوود ج 

 و لك على النحو التايل:
ل  وووو ع علووووى  21-1حانظوووور الفبوووول  اليتفج     ات الينع ع    ة الحسبس    بة 1-11 "

 معاية التبنيف 
 الوسم التبنيف

 مز بيانات 
 فئة اخل)و ة  ت ة اخل)و ة اخل)و ة

 الرسم التخ)ي)ي

كلمووووووووووة 
 النظام املنسق عاملياا  بيان اخل)و ة التن ي 

الةحوووووووة األموووووووم املتحووووووودة 
  أحالتنظيمية النمو جية

متفج ات 
منع عة 
 الحسبسبة

2 

 

 ال ين) ق

 خ  

 العبووووووف أو احلريووووووق خ)ووووووو ة
ا(تموووووال متزايووووود االنت وووووا ؛  أو

عنوود خفووه  حلوودوث انفجووا 
 عامل نزع احلساسية

H206 

1 

 

 ال ين) ق

االنت ووووووا ؛  أو احلريووووووق خ)ووووووو ة
ا(تمووووووووووال متزايوووووووووود حلووووووووووودوث 

عنووووود خفوووووه عامووووول  انفجوووووا 
 نزع احلساسية

H207 

3 
 

 ال ين) ق

 تحذي 

االنت ووووووا ؛  أو احلريووووووق خ)ووووووو ة
ا(تمووووووووووال متزايوووووووووود حلووووووووووودوث 

عنووووود خفوووووه عامووووول  انفجوووووا 
 نزع احلساسية

H207 

2 
 

 ال ين) ق
ا(تمووووووووووال ؛ احلريوووووووووق خ)وووووووووو ة

عنووود  متزايووود حلووودوث انفجوووا 
 خفه عامل نزع احلساسية

H208 

للنقول بأسولو  خمتلوف. ففوي  ةالتنظيميويعاجل تبنيف ووسم املتفجرات املنزوعة احلساسية يف ال ةحة  )أ(
  وحتمول ب)اقوة حالغوازات الل وبوة 2-2النقل، تبنف املتفجرات البل ة املنزوعة احلساسية يف الشع ة 

حانظووور توصوووويات األموووم املتحووودة بشوووأن نقوووول ال ضووواة  اخل)ووورة، الةحوووة تنظيميووووة  2-2وسوووم الشوووع ة 
 . وتبووونف املتفجووورات السووواةلة املنزوعوووة احلساسوووية يف 2-1-2-1، الفقووورة 2-1منو جيوووة، الفبووول 

 2-2-3-1، الفقوورة 3-1حانظوور الفبوول  3ة وسووم الرت ووة قووحالسووواةل الل وبووة  وحتموول ب)ا 3الرت ووة 
 م  ال ةحة التنظيمية النمو جية ."

  .31-2وم 28-2يب حان اجلدولني م 19-2وم 21-2م اجلدوالن احلاليان 
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 3الي فق   
 :1-1-3، الجد ل  1الضسم 

 :تد ج بيانات اخل)و ة الفيزياةية التالية 

 الرمز
  2ح

 بيانات اخل)و ة الفيزياةية
  1ح

 عاملياا  ت ة اخل)و ة حالفبل م  النظام املنسق 
  3ح

 فئة اخل)و ة
  2ح

H206 ا(تمووال ؛ االنت وا  أو العبووف أو احلريوق خ)وو ة
عنوود خفووه عاموول نووزع  متزايوود حلوودوث انفجووا 

 احلساسية

 2   21-1حالفبل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H207 ا(تموووووووال متزايووووووود االنت وووووووا ؛  أو احلريوووووووق خ)وووووووو ة
عنوووووووود خفووووووووه عاموووووووول نووووووووزع  حلوووووووودوث انفجووووووووا 

 احلساسية

 3، 1  21-1حالفبل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H208 ا(تموال متزايود حلودوث انفجوا ؛ احلريوق خ)و ة 
 عند خفه عامل نزع احلساسية

 2  21-1حالفبل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H232  غووووووواز تلقووووووواةي   1-1حالفبل  الغازات الل وبة لل واء تعرض قد يشتعل تلقاةياا عند
 اال تعال

  الرموووووزي  (الوووووةيف H230 وH231 ليبووووو ح: 3يعووووودل اسوووووم  ت وووووة اخل)وووووو ة يف العموووووود ح  
 . "1-1"الغازات الل وبة حالفبل 

 :2-2-3، الجد ل  2الضسم 
 P210 

 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  
 ".2، 3، 1، 2فئات اخل)و ة "

 P212  

 يد ج ال يان التح يري اجلديد التايل:  

 الرمز
   2ح

 ال يانات التح يرية املتعلقة بالوقاية
  1ح

  ت ة اخل)و ة
  3ح

 فئة اخل)و ة
   2ح

  روط االستخدام
  5ح

P212 ثنوووووب التسوووووخني حتووووو   وووووروف اال(ت ووووواس 
 خفه عامل نزع احلساسية  أو

املتفجووووورات املنزوعوووووة احلساسووووووية 
  21-1حالفبل 

2 ،1 ،3 ،2  

 P222  

 "، فئووووة اخل)ووووو ة 1-1جديوووود لرت ووووة اخل)ووووو ة "الغووووازات الل وبووووة حالفبوووول صووووف يوووود ج  
بوونفس  ووروط االسووتخدام املن) قووة (اليوواا علووى السووواةل التلقاةيووة اال ووتعال"،  ةتلقاةيووال اتغوواز ال"

  .5اال تعال واألجسام البل ة التلقاةية اال تعال يف العمود 
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 P230  

 يلي: كما  ليب ح 5لعمود يعدل  رط االستخدام يف ا 
املعلقوووة مووو  موووادة  أو ال اة وووة أو املخففوووة أو للموووواد واملخوووالي  املر  وووة -" 

 ك   خواص ا التفجةية أو مل)فة حخافضة للحساسية  م  أجل تقليل
 املواد املناس ة". السل)ة املختبة أو ... حيدد البان /املو د 

 تعديل ت عي: 
  3، القسوووووووووم 3يعووووووووودل وفقووووووووواا لووووووووو لك  ووووووووورط االسوووووووووتخدام يف جوووووووووداول املرفوووووووووق  
  .5-2و 3-2إص  2-2 ، املن) ق على املتفجرات، الشعب 5-3-3حالفقرة م

 "، 21-1جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول صووف يوود ج  
: "... حيووووووودد 5" مووووووو   ووووووورط االسوووووووتخدام التوووووووايل يف العموووووووود 2 ،3، 1، 2فئوووووووات اخل)وووووووو ة "

 املواد املناس ة". السل)ة املختبة أو البان /املو د
 P233  

 "، 21-1جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول صووف يوود ج  
  ".2 ،3، 1، 2فئات اخل)و ة "

 P280  
  "، فئووووة اخل)ووووو ة1-1يوووود ج صووووف جديوووود لرت ووووة اخل)ووووو ة "الغووووازات الل وبووووة حالفبوووول  

 حيووودد البوووان /املو د: "5اال وووتعال" مووو   ووورط االسوووتخدام التوووايل يف العموووود  ةتلقاةيووولا اتغووواز ال"
 .نوع املعدات املناسب" السل)ة املختبة أو

 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  
 البوان /املو د حيودد: "5" مو   ورط االسوتخدام التوايل يف العموود 2، 3، 1، 2" فئوات اخل)وو ة

 .نوع املعدات املناسب" السل)ة املختبة أو
 3-2-3، الجد ل  3الضسم 

 P370  
 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  

  ".3 ،1، 2" فئات اخل)و ة
 P371  

 "، فئوة 21-1يد ج صف جديد لرت ة اخل)و ة "املتفجرات املنزوعة احلساسية حالفبل  
 ".2" اخل)و ة
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 P375  
 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  

 ".3، 1، 2" فئات اخل)و ة
 P380 

 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  
  ".2، 3، 1، 2" فئات اخل)و ة

 P375  +P380  +P370  
 "، 21-1ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول يوود   

  ".3، 1، 2" اخل)و ةات فئ
 P375  +P380  +P371  

 "، 21-1يوود ج صووف جديووود لرت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول  
  ".4" اخل)و ةات فئ

 4-2-3، الجد ل  2الضسم 
 P401  

 "، 21-1اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول يوود ج صووف جديووود لرت ووة  
 حيودد البوان /املو د: "5" مو   ورط االسوتخدام التوايل يف العموود 2، 3، 1، 2" فئوات اخل)وو ة

  .احمللية/اإلقليمية/الو نية/الدولية ت عاا للحالة"اللواةح  السل)ة املختبة أو
 5-2-3، الجد ل  3الضسم 

 P501  
 "، 21-1ت ووة اخل)وووو ة "املتفجوورات املنزوعوووة احلساسووية حالفبووول يوود ج صووف جديووود لر  

 :5" م   رط االستخدام التايل يف العمود 2، 3، 1، 2" فئات اخل)و ة

 "... وفقاا للواةح احمللية/اإلقليمية/الو نية/الدولية حجيب حتديد ا . 
تن) ووق  إ ا كانوو  مت)ل ووات الووتخلص من ووا مووا السوول)ة املختبووة أو حيوودد البووان /املو د 

  على كلي ما." أم على الوعاء أم على احملتويات
 5-3-3 الفض   ، 3الضسم 

   يف اجلداول ال  ةة يف (الة "الغازات الل وبة حمبا يف  لوك الغوازات غوة املسوتقرة كيمياةيواا
 يلي: "الغازات الل وبة". كما  ليب ح العناوي  "، يعدل الس)ر األول يف 1-1حالفبل 

 ديدة التالية للغازات التلقاةية اال تعال واملتفجرات املنزوعة احلساسية":تد ج اجلداول اجل 
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 "الغبزات اللهولة )الضبللة لالشتةبل(  

 (2-2)الفص    
  )الغبزات التلضبابة االشتةبل(  

 ال مع   
 هلب

 لبب  الخ ور  كلية التنببه فئة الخ ور 

 
 

 عنوووووود تعرضوووووو  قووووود يشووووووتعل تلقاةيوووووواا  H232 خ)ر غاز تلقاةي اال تعال
 لل واء

 البببنبت التحذي ية
 التخلص التخعين االستجبلة الوقبية

P222 
 ال يسيح لتالمسه مل الهوال.

إ ا اعتُوووووورب الرتكيووووووز علووووووى بيووووووان اخل)ووووووو ة  •
 ضرو ياا.

P280  
تل         بس قف         بزات للحيبي         ة ماللس 

 للحيبية  قبل للةبنبن  قبل للوجه.
السوول)ة املختبووة  أو حيوودد البووان /املو د

 نوع املعدات املناسب.

   

الغواز. ل  وو ع  تلقاةيوة ا وتعالبووالنظر إص  ةاملخببو ةالتح يريو اتي وني  و ا اجلودول سوووى ال يانو ال ة:مالح 
علوووى ال يانوووات التح يريوووة األخووورى املخببوووة اسوووتناداا إص القابليوووة ل  وووتعال، انظووور اجلوووداول اخلاصوووة 

 "لغازات الل وبة.با
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 الحسبسبةاليتفج ات الينع عة 
 (11-2)الفص  

 ال مع   
 هلب

 لبب  الخ ور  كلية التنببه فئة الخ ور 

 
 

ا(تموووال االنت وووا ؛  أو العبوووف أو خ)وووو ة احلريوووق H206 خ)ر 2
عنووود خفوووه عامووول نوووزع  متزايووود حلووودوث انفجوووا 

 احلساسية
ا(تمووووووووال متزايوووووووود االنت ووووووووا ؛  أو خ)ووووووووو ة احلريووووووووق H207 خ)ر 1

 عند خفه عامل نزع احلساسية حلدوث انفجا 
ا(تمووووووووال متزايوووووووود االنت ووووووووا ؛  أو خ)ووووووووو ة احلريووووووووق H207 حت ير 3

 عند خفه عامل نزع احلساسية حلدوث انفجا 
 البببنبت التحذي ية

 التخلص التخعين االستجبلة الوقبية

P210 

يحف      ا لةب      داً ع      ن الح       ار ،  الس       و  
الس    بخنة،  ال      ر،  الله    ب اليك     و ، 

م   ن مص   بدر اإلش   ةبل. مين   و   غب      ل     
 التدخبن

P212 

 تجن       ب التس       خبن ف       ي حب       ع محص       ور
 انخفبض عبم  نع  الحسبسبة. أ 

P230 

 ... يحفا م طببً لبستخدا 
السوووول)ة املختبووووة  أو ... حيوووودد البووووان /املو د

 .املواد املناس ة
P233 

 يحفا الوعبل محكم اإلغالق
P280 

تل                بس قف                بزات للحيبي                ة ماللس 
 للةبنبن  قبل للوجهللحيبية  قبل 

P370+P380+P375 

يل  ع  إخ  الل ف  ي حبل  ة الح ي  ق: 
الين ضة. يلع  مكبفح ة الح ي ق 
 عن لةد لسبب خ   االنفجبر

 

P401 
 ... ليخع   فضًب 

 ... حيووووووووووووووووودد البوووووووووووووووووان /املو د
السووووووووووووووووول)ة املختبوووووووووووووووووة  أو

 اللوووووووواةح احمللية/اإلقليميووووووووة/
الو نيووووووووووة/ الدوليووووووووووة ت عوووووووووواا 

 .للحالة

P501 
 اليحتوي   بت تخل   ص م   ن 
 ... الوعبل في

 ... وفقوووووووواا للووووووووواةح احملليووووووووة/
الدوليوووووووة  اإلقليمية/الو نيوووووووة/
 حجيب حتديد ا .

 أو حيوووووووووووووودد البووووووووووووووان /املو د
إ ا   مووووووووا السوووووووول)ة املختبووووووووة

كانوووو  مت)ل ووووات الووووتخلص 
 من ووا تن) ووق علووى احملتويوووات

علوووووووووى   أم علوووووووووى الوعووووووووواء أم
 كلي ما.
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 اليتفج ات الينع عة الحسبسبة
 (11-2)الفص  

 ال مع   
 هلب

 لبب  الخ ور  كلية التنببه فئة الخ ور 

 
 

عنوود خفووه  ا(تمووال متزايوود حلوودوث انفجووا خ)ووو ة احلريووق؛  H208 حت ير 2
 عامل نزع احلساسية

 البببنبت التحذي ية
 التخلص التخعين االستجبلة الوقبية

P210 

يحف    ا لةب    داً ع    ن الح     ار ،  الس     و  
اليك  و ، السبخنة،  ال   ر،  الله ب 

 غب   ل  م ن مص بدر اإلش ةبل. مين و  
 التدخبن

P212 
 تجن     ب التس     خبن ف     ي حب     ع محص     ور

 انخفبض عبم  نع  الحسبسبة. أ 
P230 

 ... يحفا م طببً لبستخدا 
السوووووووووووووول)ة  أو ... حيوووووووووووووودد البووووووووووووووان /املو د

 .املختبة املواد املناس ة
P233 

 يحفا الوعبل محكم اإلغالق.
P280 

 للحيبية ماللس للحيبي ة تلبس قفبزات 
 . قبل للةبنبن  قبل للوجه

P371+P380+P375 

ف       ي حبل        ة الح ي       ق الكبب          
 الكيب     بت الر     خية: ت خل     ى 
الين ض   ة. يك    بفح الح ي   ق م    ن 
ل ة    د لس    بب احتي    بل ح    د   

 انفجبر.
 

P401 
 ل ...يخع   فضًب 

 ... حيوووووووووووووووووووودد البووووووووووووووووووووان /املو د
السوول)ة املختبووة اللووواةح  أو

احمللية/اإلقليمية/الو نيوووووووووووووووووووة/ 
 .الدولية ت عاا للحالة

P501 
 تخل    ص م    ن اليحتوي    بت 

 ...   الوعبل في

 ... وفقووووووووواا للوووووووووواةح احملليوووووووووة/
الدوليووووووووة  اإلقليمية/الو نيووووووووة/
 حجيب حتديد ا .

 حيوووووووووووووووووووووودد البووووووووووووووووووووووان /املو د
إ ا  مووووا السوووول)ة املختبووووة أو

كانوووو  مت)ل وووووات الوووووتخلص 
 من وووا تن) وووق علوووى احملتويوووات

علووووووووووى   أم الوعوووووووووواءعلووووووووووى  أم
 كلي ما.
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 4الي فق   
 9الضسم 
 يلي: مبا م  النظام املنسق عاملياا  2يف املرفق  9يستعاض ع  القسم احلايل  

 : الخواص الفبعيبابة  الكبيببابة  خصباص السالمة9الضسم  4-3-9" 
إص ُمعودختي صووحيفة بيانووات السوو مة  توجي ووات 2وفر  وو ا القسووم مو  املرفووق يو 2-9-3-2م
ات علوى صوحيفة كيفيوة عورض  و ه املعلوموتبوف   ال اتالتوجي ويرد ألغراض العلوم. و و ه  و و 

  و م ني أدناه. كما  و ي تقسم إص ة ةة جداول بيانات الس مة،
بشوووأن اخلوووواص الفيزياةيوووة والكيمياةيوووة  توجي وووات 2-9-3-2يووووفر اجلووودول م 1-9-3-2م

انوووووووات السووووووو مة أن صوووووووحيفة بي. وعلوووووووى معووووووودخت 1-5-2، اجلووووووودول 5-2ل احملوووووووددة يف الفبووووووو
احلوواالت  ويف .1-5-2يبووف/حيدد بوضوووو اخلووواص الفيزياةيووة والكيمياةيووة احملووددة يف اجلوودول 

 1-5-2اجلوووودول  شوووورت  الووووط ياخلووووواص الفيزياةيووووة والكيمياةيووووة النوعيووووة ا) ووووق في ووووا نت ال الووووط
 ، ين غي أن يشا  إص  لك بوضوو.خاص ان فرعيو حت  عن تتوفر ال أو
اخلواص/خبووواةص السووو مة ونتووواةج االخت وووا ات  3-9-3-2يوووو د اجلووودول م 3-9-3-2م

 عنوووداإلبووو غ عن وووا    قووود يكوووون مووو  املفيووودصوووحيفة بيانوووات السووو مة مووو  أنوووغوووة امل)لوبوووة علوووى 
. وقود يكوون مو  املفيود أيضواا اإلبو غ املعنيوةالفيزياةيوة خلووط يف  ت وة اخل)وو ة امل أو ادةاملوف يتبن

توووؤدي إص تبووونيف  ال رب  ات صووولة برت وووة خ)وووو ة فيزياةيوووة  وووددة ولكن ووواعووو  ال يانوووات الوووط تعتووو
 حم  ا، نتاةج اخت ا  سل ية قري ة م  املعيا  .

املزيوووود موووو  اخلواص/خبوووواةص السوووو مة ونتوووواةج  3-9-3-2م يووووو د اجلوووودول 2-9-3-2م
داا موو  أن اإلبوو غ عن ووا قوود يكووون مفيووصووحيفة بيانووات السوو مة  علووىاالخت ووا ات غووة امل)لوبووة 

خلوط. وقد يكون م  املفيد أيضاا اإلب غ ع  اخلواص الفيزياةية/خباةص السو مة امل أو للمادة
 يف   ا اجلدول.  ينةاملخلوط غة امل أو األخرى للمادة

 3-9-3-2وم 1-9-3-2وم 2-9-3-2 كوو  عوورض اخلووواص الوووا دة يف اجلووداول م مالح ة: 
وجيوووز أيضووواا تعووديل ترتيوووب اخلوووواص إ ا بووودون أي  ووع ة حأي علوووى  ووكل قاةموووة .  أو موو 

 اعترب  لك م ةماا.
القسووووم موووو  صووووحيفة  املعلومووووات الوووووا دة يف  وووو ا كووووونأن ت عووووام ين غووووي بوجوووو  5-9-3-2م

وضوغ   س23ºالظروف املعيا يوة لد جوة احلورا ة والضوغ  حد جوة احلورا ة بيانات الس مة متعلقة ب
إلي وا إص جانوب أن يشا  خرى، ين غي (الة ت) يق  روف أ ويف  .كيلوباسكال  21203م)لق 

 اخلاصية املعنية.
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صووحيفة بيانووات السوو مة بالو(وودات املناسوو ة.  علووىال يانووات  أن تتوووفرين غووي  6-9-3-2م
وإ ا كان  ال يانات تتعلق برت ة اخل)وو ة، ين غوي أن تكوون و(ودات القيواس علوى النحوو احملودد يف 

 تلك. املعاية املتعلقة برت ة اخل)و ة
كموووا  وووو احلوووال يف ال وتقوووة املغ)اة/ال وتقوووة املكشووووفة تووو كر  ريقوووة التحديووود ح 1-9-3-2م

إ ا   موا يو كر أو القيمة الرقميوة املع)واة، أو إ ا كان  لك مفيداا لتفسة املعلومات لنق)ة الوميه 
 كان  القيمة قد ا(تس  .

يف (الة املخلوط، ين غي أن ت كر ال يانات البحيحة املتعلقوة بواملخلوط ككول  8-9-3-2م
املتعلقووة . وإ ا تعوو    كوور ال يانووات املتعلقووة بوواملخلوط ككوول،  كوو   كوور ال يانووات يف (ووال توفر ووا

 ، وين غووووووي أن تشووووووة  وووووو ه ال يانووووووات بوضوووووووو إص املكوووووووناألك وووووور صوووووولة  املكونوووووواتبوووووواملكون ح
 علي ا ال يانات. املكونات الط تن) ق أو
باإلضووووافة إص اخلبوووواةص امل ينووووة أدنوووواه، قوووود توووود ج أيضوووواا يف  وووو ا القسووووم موووو   9-9-3-2م

 متعلقة بالس مة.أخرى خباةص  أو كيمياةية أو فيزياةية با امرتات صحيفة بيانات الس مة
 الخواص الفبعيبابة  الكبيببابة األسبسبة 1-9-3-4الجد ل  
فيزياةيوة والكيمياةيووة األساسوية وخبوواةص السو مة. وين غووي اخلووواص اليوو د  وو ا اجلودول  

وفقواا للمت)ل وات  كور املعلومووات  ات البولة بكول خاصوية موو  اخلوواص الووا دة يف  و ا اجلوودول،  
كالوصف املقتضب، والقيمة حالقيم ، والو(دة، والظروف حكد جة احلرا ة والضوغ  ، وال)ريقوة، 

 (س ما يناسب كل من ا.
ن) قة حاسوتناداا إص املعلوموات غة مخباةص س مة  أو معينة خواص وإ ا كان   نام 

 كر وا أيضواا يف صوحيفة  فإن  ين غي،  ات البلة ع  االن) ا  يف العمود "امل (ظات/التوجي " 
 .ن) قة"غة مأهنا "بيانات الس مة م  بيان 

فإنوو  ة، متا(وو خبوواةص السوو مة أو اخلووواص النوعيووةتكوو  املعلومووات عوو  بعووه  مل وإ ا 
 كر وووا أيضووواا يف صوووحيفة بيانوووات السووو مة مووو  بيوووان أهنوووا "غوووة متا(وووة". ويوصوووى، عنووود  ين غوووي

االقتضووووووووواء، بوووووووووإد اج  ووووووووورو مقتضوووووووووب ألسووووووووو ا  عووووووووودم تووووووووووفر ال يانوووووووووات، م ووووووووول "يووووووووو و "، 
 "يتحلل". "يتفكك"،
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 امل (ظات/التوجي  خاصية املادة
 عند الظروف املعيا ية بشكل عام • احلالة الفيزياةية

  1-2الغاز والساةل واجلسم البلب، انظر الفبل  لتعا يف •

 املخلوط بالشكل ال ي يو ختد في  أو لون املادة ي كر • اللون
يف اخلاالت الط تستعمل في ا صحيفة وا(دة ل يانات الس مة لتغ)ية أ كال خمتلفة للمخلوط قود يكوون  •

موو  أجوول صووحيفة  2-2-3-2هلووا ألوووان خمتلفووة،  كوو  اسووتعمال كلمووة "خمتلووف" لوصووف اللووون حانظوور م
 خمتلفة للمخلوط   بأ كالبيانات الس مة املتعلقة 

 م كو ة يف الكتابات أو وصف نوعي للراةحة إ ا كان  معروفة جيداا  يع)ى • الراةحة
 كمياا  يف (ال توفر ا أو عت ة الراةحة حنوعياا  ت كر •

نق)وووووووووووة ال وبان/نق)وووووووووووة 
 التجمد

 ال تن) ق على الغازات •
 الضغ  املعيا ي عند •
أعلوى موو  ن)ووا   ت (ووحت حتت وا نق)ووة الو وبان إ ا كانوو  نق)وة الوو وبان مل  كور د جووة احلورا ة القبوووى الوط •

 ال)ريقةالقياس يف 
 خ ل  أو التسامي حيدث ق ل ال وبان أو إن كان التحلل ي كر •
 يف (الة الشموع واملعجون  ك   كر نق)ة/ن)ا  التلنيخت بدالا م   لك •
 إ ا كان يتع   حتديد نق)ة ال وبان/التجمد م  النا(ية التقنية  ما يف (الة املخالي  ي كر •

نق)ووووة  أو نق)ووووة الغليووووان
بوووووووودء الغليووووووووان ون)ووووووووا  

 الغليان

كان  نق)ة الغليان مرتفعة  ح ك   كر نق)ة الغليان عند ضغ  أقل إ ا عام   املعيا ي بشكلغعند الض •
 إ ا (دث التحلل ق ل الغليان  أو جداا 

ت (وحت حتت وا نق)وة الو وبان إ ا كانو  نق)وة الو وبان أعلوى مو  ن)وا   مل د جة احلرا ة القبووى الوط ت كر •
 القياس يف ال)ريقة 

 خ ل  أو إ ا (دث التحلل ق ل الغليان ي كر •
تلك احلالة  ويف ن)اق  م  النا(ية التقنية؛ أو إ ا كان يتع   حتديد نق)ة الغليان ما يف خالة املخالي  ي كر •

 غليان املكون ال ي يتسم بأدىن نق)ة للغليان نق)ةت كر أيضاا 

 على الغازات والسواةل واألجسام البل ة تن) ق • القابلية ل  تعال
 اال وتعال (و  ولوو أو املخلووط قابلوة ل  وتعال حأي قواد ة علوى التقواط النوا  أو إ ا كانو  املوادة موا يو كر •

 تبنف يف فئة القابلية ل  تعال  مل
 ك  كر املزيد م  املعلومات إ ا كان  متوفرة وم ةمة، م ل: ك  باإلضافة إص  ل •

 إ ا كان تأةر اال تعال خمتلفاا ع  االعرتا  العادي حم  ا االنفجا   •

 القابلية ل  رتا  يف  ل  روف غة معيا ية •
  كوو   كوور معلومووات أك وور حتديووداا عوو  القابليووة ل  ووتعال اسووتناداا إص تبوونيف اخل)ووو ة  ات البوولة وفقوواا  •

 1-9-3-2للجدول م
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 امل (ظات/التوجي  خاصية املادة
احلوووووووووووود األعلووووووووووووى/األدىن 

لقابليوووووووووة ا أو  نفجوووووووووا ل
 ل  تعال

 ال ين) ق على األجسام البل ة •
 ل نفجا  على األقل:األدىن السواةل الل وبة ي كر احلد  (الةيف  •

تقري اا، قد يتع   حتديد احلد األعلى ل نفجا  عند د جوة احلورا ة  س -15ºإ ا كان  نق)ة الوميه  •
 (را ة مرتفعة ت  ه احلالة يوصى ب كر احلد األعلى ل نفجا  عند د جا ويف املعيا ية؛

، ين) وووق األمووور  اتووو  علوووى كووول مووو  احلووود األدىن واحلووود األعلوووى س +11ºإ ا كانووو  نق)وووة الووووميه  •
 ل نفجا 

مبوو)لح "(وود القابليوة ل  ووتعال" ت عوواا للمن)قووة موو  العووامل،  أو يسوتخدم مبوو)لح "(وود االنفجووا " مالح   ة:
 ولك  يفرتض أهنما يعنيان الشيء  ات .

 ال تن) ق على الغازات واأليروسوالت واألجسام البل ة • نق)ة الوميه
 1-2-6-1، الفقرة 6-1ل   ع على معلومات ع   راةق االخت ا  إخل، انظر الفبل  •

 للمخالي :
ت كر نق)ة حنقاط  الوميه للمواد الط تتسم بنق)ة  وإال قيمة للمخلوط حبد  ات  إ ا كان  متوفرة، ت كر •

 حنقاط  الوميه الدنيا ألهنا املواد الرةيسية الط تس م يف املخلوط 

د جووووة (وووورا ة اال ووووتعال 
 ال ايت

 على الغازات والسواةل فق  تن) ق •
 للمخالي :

ت كر د جة حد جات  (را ة اال تعال الو ايت للموواد  وإال قيمة للمخلوط حبد  ات  إ ا كان  متوفرة، ت كر •
 الط تتسم بأدىن د جة حد جات  (را ة اال تعال ال ايت

ط  كو  على املواد واملخالي   اتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضووية واملوواد واملخوالي  األخورى الو تن) ق • د جة (را ة التحلل
 أن تتحلل

 ت كر •
 إص جانب احلجم ال ي تن) ق في ، أو (SADT)د جة (راة التحلل  ايت التسا ع  •

  3-3-3-11دليل االخت ا ات واملعاية، الفقرة ر أيضاا ظد جة (را ة بدء التحلل حان •
 بدء التحلل د جة (را ة أو إ ا كان  د جة احلرا ة املعينة  ي د جة (را ة التحلل  ايت التسا ع ما ي كر •
ي (وحت حتت وا أي حتلول، مو  ا "مل ي (وحت أي  مل التحلل، تو كر د جوة احلورا ة القبووى الوط ي (حت مل إ ا •

 ف"º/سx ºحتلل (  د جة 

 ال ين) ق على الغازات • د وجيينياألس اهل
تع)ووووي  وال ين) ووووق علووووى السووووواةل واحملاليوووول املاةيووووة حيوووورت   األس اهليوووود وجيين بالوسوووواة  املاةيووووة بووووالتعريف؛ •

 س اهليد وجيين الط ثرى يف الوساة  األخرى األ لقياسات
 ي كر تركيز مادة االخت ا  يف املاء •
للحبول على معلومات عو   3-9-3-2، انظر اجلدول م2205 ≤ أو 1 ≤إ ا كان األس اهليد وجيين  •

 ا(تيا ي احلمه/القلوي
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 امل (ظات/التوجي  خاصية املادة
 تن) ق على السواةل فق  • اللزوجة احلركية

حألن معوواية التبوونيف يف فئووة خ)ووو ة السوومية بالشووف  تقوووم علووى  وو ه  /ةووا1مووميفضوول اسووتخدام الو(وودة  •
 الو(دة 

  ك  إضافة إص  لك  كر اللزوجة الدينامية. ترت   اللزوجة احلركية باللزوجة الدينامية م  خ ل الك افة: •

)/(Density

)( viscosityDynamic
)/(viscosityKinematic

3

2

cmg

smPa
smm


 

 التسيلي أو التميعيللسواةل غة النيوتونية ي كر السلوم  •

 عند د جة احلرا ة املعيا ية بشكل عام • قابلية ال وبان
 ت كر قابلية ال وبان يف املاء •
  ك  أيضاا إد اج قابلية ال وبان يف م ي ات حغة ق) ية  أخرى •
 مع قاب ا ل متزاج  أو يف م يب آخر أو جزةياا يف املاء أو للمخالي  ي كر إن كان قاب ا لل وبان كلياا  •

معامووووووووووول التووووووووووووزختع بوووووووووووني 
األوكتوووانول واملووواء حقيموووة 

 لوغا متية 

 ال ين) ق على السواةل ال عضوية واأليونية •
 ال ين) ق عموماا على املخالي  •
  QSAR ك  (ساب  حباستخدام الع قة الكمية بني الرتكيب والفاعلية  •
 احلسا  أو ي كر إن كان  القيمة م نية على االخت ا  •

 عند د جة احلرا ة املعيا ية بشكل عام • الضغ  ال خا ي
للسواةل ال)يا ة حللوتمك  مو  التمييوز بوني الغوازات  س51ºي كر باإلضافة إص  لك الضغ  ال خا ي عند  •

  1-2والسواةل استناداا إص التعا يف الوا دة يف الفبل 
املختلفوووة للمخلووووط يف احلووواالت الوووط تسوووتخدم في وووا صوووحيفة وا(ووودة ل يانوووات السووو مة لتغ)يوووة األ وووكال  •

 خملوط الغازات املسيختلة ي كر ن)ا  الضغ  ال خا ي  أو الساةل
على األقول الضوغ   أو خمالي  الغازات املسيلة، ي كر ن)ا  للضغ  ال خا ي أو يف (الة املخالي  الساةلة •

)ة ال خا ي للمكون حللمكونات  األك ر ت)ايراا (ي  يتحدد الضغ  ال خا ي للمخلوط يف معظم  بواس
   ا املكون ح  ه املكونات 

خمالي  الغازات املسيلة،  ك  (سا  الضغ  ال خا ي باستخدام معام ت  أو يف (الة املخالي  الساةلة •
 فاعلية املكونات

علوى  (SVC). و ك  تقدير تركيوز ال خوا  املشو   (SVC) ك  باإلضافة إص  لك  كر تركيز ال خا  املش    •
 النحو التايل:

2.987)()/( 3  mbarhPainVPmmlinSVC 

0412.0)()/(  MWmbarhPainVPlmginSVC 

 (ي 
• VP  للضغ  ال خا ي يرمز 

• MW  للوزن اجلزيئي يرمز 
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 امل (ظات/التوجي  خاصية املادة
الك افووووووووة و/أو الك افووووووووة 

 النس ية
 تن) ق على السواةل واألجسام البل ة فق  •
 عند الظروف املعيا ية بشكل عام •
 ي كر (سب االقتضاء  •
 ة امل)لقة و/أوالك اف •

 كمرج  حتسمى أيضاا أ(ياناا ال قل النوعي  س2ºالك افة النس ية بالنس ة إص املاء عند  •
 كوو   كوور الن)ووا  يف احلوواالت الووط حيتموول في ووا (وودوث تغووةات يف الك افووة، موو  ا بسوو ب التبووني  علووى  •

 لموووادةعنووود اسوووتخدام صوووحيفة وا(ووودة ل يانوووات السووو مة لتغ)يوووة األ وووكال املختلفوووة املتعوووددة ل أو دفعوووات،
 املخلوط أو

توخياا للوضوو، ين غي أن تشة صحيفة بيانات الس مة إن كان قد مت اإلبو غ عو  الك افوة امل)لقوة  مالح ة:
 حت كر الو(دات  و/أو الك افة النس ية حبدون و(دات 

 تن) ق على الغازات والسواةل فق  • ك افة ال خا  النس ية
 (MW/29=)كمرج    س11ºيف (الة الغازات، ت كر الك افة النس ية للغاز بالنس ة إص اهلواء عند  •
 (MW/29=)كمرج    س11ºيف (الة السواةل، ت كر ك افة ال خا  النس ية بالنس ة إص اهلواء عند  •
حاهلوواء  س11º يف (الة السواةل،  ك  باإلضافة إص  لك  كر الك افة النس ية ملخلوط ال خا /اهلواء عنود •

 و ك  (ساهبا على النحو التايل:كمرج .   2= 
 )29MW(10VP341D 6

20m   
 (ي 

• Dm  11يرمز للك افة النس ية ملخلوط ال خا /اهلواء عندºس 

• VP20  11يرمز للضغ  ال خا ي عندºبامللي ا  س 

• MW يرمز للوزن اجلزيئي 

 تن) ق على األجسام البل ة فق   • خباةص اجلسيمات
 (جم اجلسيم حاحلجم املتوس  والن)ا  ي كر  •
  ك  باإلضافة إص  لك  كر املزيد م  اخلواص إ ا كان  لك متا(اا ومناس اا  •

 حالن)ا   احلجمتوزي   •

 ال اعية والنس ة الشكل •

 النوعية الس)حيةاملسا(ة  •

  1-9-3-2اجلدول م
 البببنبت  ات الصلة ل تب الخ ور  الفبعيبابة )تكيبلي(

السووو مة ونتووواةج االخت وووا ات غوووة امل)لوبوووة علوووى  خبووواةصص/اجلووودول اخلوايوووو د  ووو ا  
خملووط يف  أو ف موادةيتبون عنود يوداا صحيفة بيانوات السو مة مو  أن اإلبو غ عن وا قود يكوون مف

 ت ووة اخل)ووو ة الفيزياةيووة املعنيووة. وقوود يكووون موو  املفيوود أيضوواا اإلبوو غ عوو  ال يانووات الووط تعتوورب  ات 
خت وا  سول ية قري وة توؤدي إص تبونيف حمو  ا، نتواةج ا ال زياةيوة  وددة ولكن واصلة برت وة خ)وو ة في
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كالوصوف املقتضوب، والقيموة حالقويم ، والو(ودة، تد ج املعلومات  ات البولة،   كما  م  املعيا  .
 والظروف حكد جة احلرا ة والضغ  ، وال)ريقة، (س ما يناسب كل من ا.

أنو  لويس  إال اخل)وو ة الوط تتعلوق هبوا ال يانوات انات  ك   كور اسوم  ت وةوإص جانب ال ي 
موو  صووحيفة  1موو  الضوورو ي القيووام بوو لك نظووراا ألن التبوونيف النوواتج موو كو  بالفعوول يف القسووم 

في وا ال يانوات يف اجلودول  ت كور بونفس ال)ريقوة الوط  ك   كور ال يانوات  علي بيانات الس مة. و 
  .2-9-3-2م

التوصووويات بشوووأن نقووول ال ضووواة  ا يف  ووو ا اجلووودول يف وتووورد  راةوووق االخت وووا  املشوووا  إلي ووو 
حيودد  موا مل  ،بدليل االخت ا ات واملعايةحيشا  إلي ا فيما بعد  اخل)رة، دليل االخت ا ات واملعاية

 خ ف  لك.
 اخلواص/مواصفات الس مة/نتاةج االخت ا /التوجي   ت ة اخل)و ة الفبل

عامة بواس)ة اخت ا  الفجوة الباد  ع  األمم املتحدة: االخت ا  ت كر احلساسية للبدمة، وحتدد  • متفجرات 1-2
م  دليل االخت ا ات واملعاية  حي كر على  2-21 أو 2-22حأ  حالقسم 1حأ  و/أو االخت ا  2

 سال اا  أم إ ا كان موج اا  ما األقل
و/أو  ح  2يوو كر تووأةة التسووخني يف (يووز  بووو ، وحيوودد عامووة بواسوو)ة اخت ووا  كووون : االخت ووا   •

م  دليول االخت وا ات واملعواية  حيفضول  كور الق)ور  5-21 أو 5-22ح   حالقسم 1االخت ا  
 احلدي 

حج  1 حج  و/أو االخت وا 2ي كر تأةة اال تعال يف (يز  بو ، وحيودد عاموة بواسو)ة االخت وا   •
 وج واا إ ا كوان م موا م  دليول االخت وا ات واملعواية  حيو كر علوى األقول 6-21 أو 6-22حالقسم 

 سال اا  أم
م  دليل االخت ا ات  2-23حأ  حالقسم 3ت كر احلساسية للبدم، وحتدد عامة بواس)ة االخت ا   •

 واملعاية  حيفضل  كر  اقة البدم احلدية 
مووو  دليووول  5-23ح   حالقسوووم 3تووو كر احلساسوووية ل (تكوووام، وحتووودد عاموووة بواسووو)ة االخت وووا   •

 احلمل احلدي االخت ا ات واملعاية  حيفضل  كر  اقة 
مووووو  دليووووول  6-23حج  حالقسوووووم 3يووووو كر االسوووووتقرا  احلووووورا ي، وحيووووودد عاموووووة بواسووووو)ة االخت وووووا   •

 سال اا  أم إ ا كان موج اا  ما االخت ا ات واملعاية  حي كر على األقل
يف  1باإلضافة إص  لك، ين) ق   ا ال ند أيضاا على املواد واملخالي  املست ناة بناء على امل (ظة  •

، وعلوووى املوووواد واملخوووالي  األخووورى الوووط تظ ووور توووأةةاا إجيابيووواا عنووود 3-2-1، الفقووورة 2-1الفبووول 
 تسخين ا يف (يز  بو 

 املخلووط  الو ي عينو  علوى أساسو  الشوع ة أو ي كر ال)رد حالنوع واحلجم والكتلة البافية للموادة •
 املخلوط  أو است ني  على أساس  املادة أو
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 اخلواص/مواصفات الس مة/نتاةج االخت ا /التوجي   ت ة اخل)و ة الفبل
 لغازات الل وبة النقية:يف (الة  غازات هلوبة 1-1

 إص اجلووووووودول  اسوووووووتناداا  ال يلوووووووزم بيانوووووووات عووووووو  (ووووووودود االنفجا /القابليوووووووة ل  وووووووتعال ألهنوووووووا تووووووو كر •
 2-9-3-2م
يكوون هلوبواا يف اهلوواء عنود مزجو   ال حأقبوى  تووى مو  الغواز الل وو  الو ي Tcت كر د جة احلورا ة  •

 ISO 10156م  النرتوجني، بالنس ة املئوية  وفقاا للمعيا  
 يف (الة خمالي  الغازات الل وبة:

توووو كر (وووودود االنفجا /القابليووووة ل  ووووتعال إ ا مت اخت ا  ووووا حإ ا اسووووتند التبوووونيف يف فئووووة القابليووووة  •
 إلزامياا  2يكون التبنيف يف الفئة ، ISO 10156ل  تعال إص احلسابات وفقاا للمعيا  

بوصوووووف ا إ ا صووووونف  األيروسووووووالت  إال للمكونوووووات الل وبوووووة تووووو كر النسووووو ة املئويوووووة اإلياليوووووة حبالكتلوووووة  • أيروسوالت 1-3
الوط ت لوغ (وورا ة  أو يف املاةووة 2علوى مكونووات هلوبوة بنسو ة تتجواوز ألهنووا حتتووي  2مو  الفئوة  أيروسووالت
حانظووور سضوو  إلجوووراءات تبووونيف القابليووة ل  وووتعال  مل كيلوووو جوووول/غ علووى األقووول والوووط  11ا(رتاق ووا 

  1-1-3-1قرة ، الف3-1امل (ظة يف الفبل 

دة 1-2 دة النقية: غازات مؤكس   يف (الة لغازات املؤكس 
  ISO 10156وفقاا للمعيا   Ciي كر معامل تكافؤ األكسجني  •

دة:  يف (الة خمالي  الغازات املؤكس 
 " للمخوالي  الوط ISO 10156حمت اخت ا  ا وفقاا للمعيوا   2ت كر ع ا ة "غازات مؤكسدة م  الفئة  •

 ISO 10156ت كر قد ة األكسدة احملسوبة وفقاا للمعيا   أو مت اخت ا  ا

غازات حت    1-5
 الضغ 

 يف (الة الغازات النقية
 ت كر د جة احلرا ة احلرجة •

 يف (الة خمالي  الغازات 
ت كر د جة احلورا ة  و   احلرجوة؛ وتقود  علوى أهنوا متوسو  املووالت املورجح لود جات احلورا ة احلرجوة  •

 التايل:للمكونات على النحو 

 


n

1i iCriti Tx 

  (ي
• xi  الكسر اجلزيئي للمكونi 

• TCriti  د جة احلرا ة احلرجة للمكونi 

 ال تلووووووزم بيانوووووووات إضوووووووافية ألن نق)وووووووة الغليوووووووان ونق)وووووووة الووووووووميه مووووووو كو تان بنووووووواء علوووووووى اجلووووووودول  • سواةل هلوبة 1-6
  2-9-3-2م
يف  L.2معلومووووات عوووو  قابليووووة اال(وووورتا  املسووووتدام إ ا أخوووو  االسووووت ناء امل ووووين علووووى االخت ووووا   توووو كر •

 يف  1 ، وفقووووووووووووواا للم (ظوووووووووووووة 1-5-31، الفقووووووووووووورة دليووووووووووووول االخت وووووووووووووا ات واملعوووووووووووووايةاالعت وووووووووووووا  ح
 1-6-1، الفقرة 6-1الفبل 

أجسام صل ة  1-1
 هلوبة

 N.1معودل اال(وورتا  حأو مودة اال(وورتا  للمسوا(يق الفلزيووة ، وحيودد عامووة بواسو)ة االخت ووا   يو كر •
   2-1-33، الفقرة دليل االخت ا ات واملعايةح
 ال أم إن كان قد مت اجتياز املن)قة امل للة ي كر •



ST/SG/AC.10/42/Add.3 

GE.15-03086 32 

 اخلواص/مواصفات الس مة/نتاةج االخت ا /التوجي   ت ة اخل)و ة الفبل
مواد وخمالي   1-8

  اتية التفاعل
، انظور ال نود املتعلوق ب)اقوة التحلول يف اجلودول (SADT)بالنس ة لد جوة (ورا ة التحلول  ايت التسوا ع  •

  2-9-3-2م
  اقة التحلل حالقيمة و ريقة التحديد  ت كر •
 خواص التفجة حنعم/جزةياا/ال ، وك لك يف الع وات (ي ما كان   ات صلة ت كر •
 خواص اال(رتا  حنعم بسرعة/نعم ب  ء/ال ، وك لك يف الع وات (ي ما كان   ات صلة ت كر •
توووأةة التسوووخني يف (يوووز  بوووو  حعنيف/متوسووو /منخفه/ال يوجووود ، وكووو لك يف الع ووووات  يووو كر •

 (ي ما كان   ات صلة
 ت كر  اقة التفجة (ي ما تن) ق حغة منخفضة/منخفضة/ال توجد  •

سواةل تلقاةية  1-9
 اال تعال

خت ووا  تفحووم لووو   الرت وويح، وحيوودد عامووة بواسوو)ة اال أو ا ووتعال تلقوواةي إ ا كووان حيوودث مووا يوو كر •
N.3 حت كر م  ا ع ا ة "يشتعل الساةل تلقاةياا 5-2-3-33، الفقرة دليل االخت ا ات واملعايةح  

 "تتفحم و قة الرت يح م  الساةل يف اهلواء"  أو يف اهلواء"

األجسام البل ة  1-21
 تلقاةية اال تعال

يف غضووون  وس دقوواةق موو   لووك، وحيوودد  أو ا وتعال تلقوواةي عنوود صوو  ا إ ا كووان حيوودث مووا يو كر •
  حموو  ا "يشووتعل 2-2-3-33، الفقوورة دليوول االخت ووا ات واملعووايةح N.2عامووة بواسوو)ة االخت ووا  

 اجلسم البلب تلقاةياا يف اهلواء" 
إ ا كان م  املمك  تغيوة اخلوواص التلقاةيوة اال وتعال مو  الوقو ، مو  ا عو   ريوق تشوكل  ما ي كر •

 خ ل التأكسد ال )يءواقية م   س)حية  قة 

املواد واملخالي   1-22
  اتية التسخني

ا تعال تلقاةي، وتود ج بيانوات الفحوص احملتملوة و/أو ال)ريقوة املسوتخدمة  حيدث كانإ ا   ما ي كر •
  ويشا  إص أقبى ا تفاع 6-2-3-33، الفقرة دليل االخت ا ات واملعاية، N.4حعموماا االخت ا  
 يف د جات احلرا ة

، إ ا كانووو   ات 1-2-22-1، الفقووورة 22-1نتووواةج اخت وووا ات الفحوووص وفقووواا للفبووول  تووو كر •
 صلة ومتا(ة

املواد واملخالي   1-21
الط تبد  غازات 
هلوبة بالت مس 

 م  املاء 

 الغاز املن ع ، إ ا كان  معروفة  ويةت كر  •
 إن كان الغاز املن ع  يشتعل تلقاةياا  ي كر •
، الفقوورة دليوول االخت ووا ات واملعووايةح N.5عامووة بواسوو)ة االخت ووا   معوودل انت ووا  الغوواز، وحيوودد يوو كر •

 يك  االخت ا  قد اكتمل، م  ا ألن الغاز يشتعل تلقاةياا  مل إ ا إال  ،33-2-2-2
دة 1-23 إ ا كووان اال ووتعال التلقوواةي حيوودث عنوود مووزج السوواةل موو  السوولولوز، وحيوودد عامووة بواسوو)ة  مووا يوو كر • سواةل مؤكس 

  حموووو  ا "املخلوووووط موووو  السوووولولوز 1-2-32، الفقوووورة دليوووول االخت ووووا ات واملعووووايةح O.2االخت ووووا  
   يشتعل تلقاةياا" O.2حاحملضختر ل خت ا  

أجسام صل ة  1-22
دة  مؤكس 

إ ا كووان اال ووتعال التلقوواةي حيوودث عنوود مووزج اجلسووم البوولب موو  السوولولوز، وحيوودد عامووة  مووا يوو كر •
-32 أو 2-2-32، الفقوورة ليوول االخت ووا ات واملعووايةدح O.2االخت ووا   أو O.1بواسوو)ة االخت ووا  

   حم  ا "املخلوط م  السلولوز يشتعل تلقاةياا" 2-3
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 اخلواص/مواصفات الس مة/نتاةج االخت ا /التوجي   ت ة اخل)و ة الفبل
أكاسيد فوقية  1-25

 عضوية
، انظور ال نود املتعلوق ب)اقوة التحلول يف اجلودول (SADT)لد جوة (ورا ة التحلول  ايت التسوا ع  بالنس ة •

  2-9-3-2م
  اقة التحلل حالقيمة و ريقة التحديد  إ ا كان  متا(ة ت كر •
 خواص التفجة حنعم/جزةياا/ال ، وك لك يف الع وات (ي ما كان   ات صلة ت كر •
خواص اال(رتا  حنعم بسرعة/نعم ب  ء/ال توجود ، وكو لك يف الع ووات (ي موا كانو   ات  ت كر •

 صلة
ه/ال يوجووود ، وكووو لك يف الع ووووات توووأةة التسوووخني يف (يوووز  بوووو  حعنيف/متوسووو /منخف يووو كر •

 (ي ما كان   ات صلة
  اقة التفجة (ي ما تن) ق حغة منخفضة/منخفضة/ال توجد  ت كر •

املواد/املخالي   1-26
 األكختالة للفلزات

"أكوووال  أو املخلووووط حمووو  ا "أكوووال ل لومنيووووم" أو تووو كر الفلوووزات الوووط تتعووورض للت كووول مووو  املوووادة •
 توفر ا  (الةللفوال " ، يف 

 C.1األلومنيوم، وحيدد عامة بواس)ة االخت ا   أو إ ا كان يشة إص الفوال  وما معدل الت كل ي كر •
  حموو  ا "املخلوووط موو  السوولولوز يشووتعل تلقاةيوواا" ، يف 2-31، الفقوورة دليوول االخت ووا ات واملعووايةح

 (الة توفره
باملواد املتوافقة واملواد غة  يتعلق فيماإ(الة إص األقسام األخرى م  صحيفة بيانات الس مة  تد ج •

 ، 21املوواد غوة املتوافقوة يف القسوم  أو 1املتوافقة حم  ا التوافق م  موواد صون  الع ووات يف القسوم 
 (سب االقتضاء

املتفجرات املنزوعة  1-21
 احلساسية

 عامل نزع احلساسية املستخدم ي كر •
  اقة التحلل ال)ا د للحرا ة ت كر •
 Acمعدل اال(رتا  املبحح  ي كر •

  3-9-3-2اجلدول م
 معيد من مواصفبت السالمة )تكيبلي(

يو د   ا اجلدول املزيد م  اخلواص/خبواةص السو مة ونتواةج االخت وا ات غوة امل)لوبوة  
وقوود  .املخلوووط أو علووى صووحيفة بيانووات السوو مة موو  أن اإلبوو غ عن ووا قوود يكووون مفيووداا للمووادة
املخلووووط غوووة  أو يكوووون مووو  املفيووود أيضووواا اإلبووو غ عووو  خواص/خبووواةص سووو مة أخووورى للموووادة

، كالوصووووف املقتضووووب، والقيمووووة  ووووددة يف  وووو ا اجلوووودول. وتوووود ج ييوووو  املعلومووووات  ات البوووولة
 حالقيم ، والو(دة، والظروف حكد جة احلرا ة والضغ  ، وال)ريقة، (س ما يناسب كل من ا.
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/أو مواصوووووووووفات السووووووووو مة و
 امل (ظات/التوجي  نتاةج االخت ا 

لوودليل جووول/غ وفقوواا  511 ≤تن) ووق علووى املووواد واملخووالي  الووط تكووون  اقووة حتلل ووا ال)ووا د للحوورا ة  • احلساسية امليكانيكية
 حج  3-3الت ييل السادس، الفقرة  ت ا ات واملعاية،خاال

  2-23الفقوورة  دليول االخت ووا ات واملعوواية،حأ  ح3م، وحتودد عامووة بواسوو)ة االخت ووا  تو كر احلساسووية للبوود •
 حيفضل  كر  اقة البدم احلدية 

، دليوووول االخت ووووا ات واملعووووايةح   ح3م، وحتوووودد عامووووة بواسوووو)ة االخت ووووا  توووو كر احلساسووووية ل (تكووووا •
   حيفضل  كر احلمولة احلدية 5-23 الفقرة

د جوووووووة (ووووووورا ة التمووووووواةر  ايت 
 (SAPT)التسا ع 

واملخالي  الط  ك  أن تتماةر  اتياا وبالتايل تولد كميات خ)رة م  احلرا ة والغازات تن) ق على املواد  •
 واألخبرة

 ي كر احلجم ال ي تع)ى بالنس ة ل  د جة (را ة التماةر  ايت التسا ع •

تشووووكل خموووووالي  مووووو  الغ وووووا  
 واهلواء قابلة ل نفجا  

 ال ين) ق على الغازات والسواةل •
علووى املووواد الووط تتأكسوود متاموواا حم وول ةوواين أكسوويد  إال حتتوووي ال ل ة الووطال ين) ووق علووى األجسووام البوو •

 السليكون 
موو   1يف احلالووة الووط  كوو  في ووا تشووكل خمووالي  موو  الغ ووا  واهلووواء قابلووة ل نفجووا  بنوواء علووى القسووم  •

 صووحيفة بيانووات السوو مة،  كوو  باإلضووافة إص  لووك  كوور خبوواةص السوو مة  ات البوولة، موو  ق يوول
 يلي ما
 احلد األدىن ل نفجا /الرتكيز األدىن القابل ل نفجا  •

  اقة اال تعال الدنيا •

 (Kst)مؤ ر اال(رتا   •

 أقبى ضغ  ل نفجا  •

  توو كر خبوواةص اجلسوويمات الووط تن) ووق علي ووا ال يانووات إ ا كانوو  خمتلفووة عوو  خبوواةص اجلسوويمات •
 2-9-3-2 ي م ينة يف اجلدول م كما

حتديد القد ة على تشكيل خمالي  م  الغ ا  واهلواء قابلة ل نفجا   ك  على س يل امل ال  :1اليالح ة 
 VDI* 2263-1 "Dust Fires and Dust Explosions; Hazards - Assessment - Protective بواسو)ة املعيوا 

Measures; Test Methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts" or by 

ISO/IEC 80079-20-2 "Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible 

dusts test methods" (in preparation). 
غوربة  كو  حتويل وا عوادة أل وال : تكون خباةص االنفجا  خاصة بالغ ا  الو ي مت اخت وا ه.2اليالح ة 

 يول األغوربة الدقيقوة احل ي وات ملوادة معينوة للتفاعول بشوكل أقووى مو أخرى (  ولوو كانو  مشواهبة هلوا. ومت
 األغربة اخلشنة احل ي ات. 

 ≤ أو 1 ≥يوووود وجيين مت)رفوووواا حأس  يوووود وجيين اد واملخووووالي  الووووط يكووووون أسختوووو ا اهلين) ووووق علووووى املووووو  • القلوي أو ا(تيا ي احلمه
2205  

 خل)و ة على اجللد والعنيا القلوي عند استخدام  يف تقييم أو ي كر ا(تيا ي احلمه •

__________ 

* VDI stands for “Verein Deutscher Ingenieure”. 
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 1الي فق   
 يضاف امل ال اجلديد التايل: 
 : مثبل على  سم الةبوات الصغب  8"اليثبل 
 كوو  وووو  اسووتناداا إص الشووكل/احلجم والقيووود املتعلقووة  ال الوعوواء امل ا وور البووغة الوو ي 

امل)لوبووة علووى ب)اقووة ب)ريقووة االسووتخدام، واملوجووود يف ع وووة خا جيووة  كن ووا أن تعوورض املعلومووات 
 .الوسم الط حيدد ا النظام املنسق عاملياا 

صووندو  موو  الووو   املقوووى حيتوووي علووى أم وووالت زجاجيووة للمنووتج املسووتخدم ككا ووف  
 .غ 105خمربي. حتتوي كل أم ولة على 

 

ا ز للكا وووف بنوووزع غ)ووواء األم ولوووة ووضووو  النبوووف األسوووفل حالووو ي اجلوووحيضووور احمللوووول  
 كو  وضو  ب)اقوات  ال  الكمية ال زمة م  املاء املزال التوأيخت . وت عواا لو لكحيتوي على املنتج  يف

قووود يوووؤةر علوووى التفووواع ت  موووا ا ز،اجلوووالوسوووم علوووى األم ووووالت الفعليوووة ألهنوووا قووود تلووووث احمللوووول 
الوووط حيووودد ا النظوووام املنسوووق عامليووواا علوووى  ال (قوووة. ويسوووتحيل وضووو  ييووو  عناصووور ب)اقوووة الوسوووم

  كل . أو  األم ولة الزجاجية  بس ب (جم الوعاء امل ا ر حأي
يكفووي  مبووا وتكووون املسووا(ة املتا(ووة علووى البووندو  اخلووا جي موو  الكرتووون املقوووى ك ووةة 

 الط حيدد ا النظام املنسق عاملياا. لوض  نسخة مقروءة م  العناصر امل)لوبة ل )اقة الوسم
موزود بلسوان  وريف خمبوص  غمود مو  ال ووليتنيتلحم األم ولة الزجاجية غة املوسومة يف  

يف املكوان املقور  ل سوتخدام، أي حتضوة  إال تنزع األم ولوة مو  غمود ال ووليتني ال -ل )اقة الوسم 
 تكوون املسوا(ة املتا(وة ل )اقوة الوسوم علوى اللسوان ال)وريف كافيوة إلد اج ييو  وال احمللول اجلا ز.

 يلي: ام العناصر امل)لوبة ل )اقة الوسم. ويشمل الوسم على األقل
  تعريف املنتج، وكلمات التن يو ، واسوم املوو ختد و قوم  اتفو  علوى جانوب وا(ود مو  اللسوان

 ال)ريف؛
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 .الرسوم التخ)ي)ية للخ)و ة على اجلانب اآلخر للسان 

يضم   لك أن يكون املستخدم مد كاا هلوية املنوتج حو كختو  مو  حتديود صوحيفة بيانوات  
أن املنتج خ)ر وجيب مناولت /سزين  ب)ريقة م ةمة ، واسوم الس مة املرت )ة ب  ، وخ)و ت  حي ني 

توضووو  كلموووات التن يووو   وال بيانوووات االتبوووال اخلاصوووة بووو  حإ ا لزمووو  يف (الوووة  ا ةوووة . أو املوووو د
السو مة علوى كو  املتعلقوة ب علومواتامل أن تكوونلضومان والرسوم التخ)ي)ية علوى اجلانوب نفسو  

 جانيب اللسان ال)ريف.
غموووود مووووو  العناصوووور امل)لوبوووووة ل )اقووووة الوسوووووم الووووط حيووووودد ا النظوووووام  خلب     ة:الةب    و  الدا 
 عاملياا  املنسق

  
: تظ ر يي  العناصر امل)لوبة ل )اقة الوسم الط حيدد ا النظام املنسوق الةبو  الخبرجبة 

 عاملياا حمبا يف  لك بيانات اخل)و ة وال يانات التح يرية  على الع وة اخلا جية
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 هوية اليبد 
 )د((2-5-11-4-1)ان   

 كلية تنببه
 )أ((2-5-11-4-1)ان   

 لببنبت الخ ور 
 )ب((2-5-11-4-1)ان   

 البببنبت التحذي ية
 )ج((2-5-11-4-1)ان   

 معلومات إضافية ت)ل  ا السل)ة املختبة (سب االقتضاء
 )ه(( 2-5-11-4-1تحديد هوية اليورد )ان   
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 9الي فق   
 يلي: كما  األخةتان وتدجمان ليب ح نب ماتعدل اجلملتان  2-5-3-9م

التعوواون والتنميووة يف امليوودان االقتبووادي عوو  اخت ووا  السوومية  نظمووةالوةيقووة التوجي يووة ملو " 
حيظول القسوم املت قوي مو  الفقورة  ..." مبد  جيد للمعلومات وي  املاةية للمواد واملخالي  البع ة

  بدون تغية .
باإلضوووافة إص  ريقوووة األوص مووو  الفقووورة األوص، حتووو ف ع وووا ة "يف هنايوووة اجلملوووة  1-2-1-5-9م

 .".اإلعداد  د وجيين حتوجي  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتبادي قيديقياس األس اهل
حتوجيوو  منظمووة التعوواون والتنميووة يف امليوودان يف اجلملووة السادسووة، يسووتعاض عوو  ع ووا ة " 

االقتبووادي  قوووم  وجيووو  منظمووة التعووواون والتنميووة يف امليووودانتاإلعوووداد " بع ووا ة "ح االقتبووادي قيوود
 "، وحتووووو ف ع وووووا ة "حمشوووووروع توجيووووو  منظموووووة التعووووواون والتنميوووووة يف امليووووودان االقتبوووووادي، 213

2998."  
 DoE, 1996; ECETOC 1996; and)“يف اجلملوة األوص، يسوتعاض عو  الونص  2-1-3-5-9م

US EPA 1996)”  بالنص“(DoE, 1996; ECETOC 1996; US EPA 1996; OECD, 2000)”. 
 ...وتعكووووف منظمووووة التعوووواون والتنميووووة يف امليوووودان االقتبووووادي حتوووو ف اجلملووووة ال انيووووة " 

(OECD, 2000)." 
التعوواون  نظمووةالوةيقووة التوجي يووة ملو يلووي: " كمووا  تعوودل بدايووة اجلملووة ال ال ووة ليبوو ح نبوو ا 

 ,OECD) اةيووة للمووواد واملخووالي  البووع ةوالتنميووة يف امليوودان االقتبووادي عوو  اخت ووا  السوومية امل

حيظول ...".  الوط تفيود أيضواا يف د اسوات الورتاكم األ(يواةي مبود  جيود للمعلوموات ي  (2000
 القسم املت قي م  الفقرة دون تغية .

 األ ل، التذيب  9الي فق   
األسوووواس ... ال يوجوووود يف الوقوووو  الوووورا   "ححتوووو ف اجلملتووووان األوص وال انيووووة  2-2-1القسم 

 " .لتوجي  مرتقب.
"ووفقواا للتعوا يف املوضووعة يف  و ه الوةيقوة يلوي:  كموا  تعدل بداية اجلملوة ال ال وة لتبو ح 
ملنظموووة التعووواون والتنميوووة يف امليووودان االقتبوووادي بشوووأن التحلووول الضووووةي املووواةي امل ا ووور  التوجي يوووة

(OECD, 1997)ت قوي مو  الفقورة بودون حيظول القسوم امل ...". ،  ك  أن يأخ  التحول الضوةي
 تغية .
يف املووووواء بواسووووو)ة ضووووووء  يلوووووي: "... كموووووا  تعووووودل هنايوووووة اجلملوووووة األوص لتبووووو ح 1-2-1القسم 

التحوول الضووةي ملنظموة التعواون والتنميوة يف امليودان االقتبوادي  326توجيو  االخت وا  الشمس، 
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اخت ووا  فحووص للتحلوول  OPPTS 835.5270، وحتلوول ضوووةي م ا وور -للمووواد الكيمياةيووة يف املوواء 
 الضوةي غة امل ا ر.".

" بعووود ع وووا ة OPPTS 835.2210"فضووو ا عووو  اخت وووا  يف اجلملوووة ال انيوووة، تووود ج ع وووا ة  
 "التوجي  األول".

ن ملنظموة ويعواجل توجي وا اخت وا  جديودا"يلوي:  كما  تعدل اجلملة األوص لتب ح 2-1-3القسم 
الرتسوو ات املاةيووة  ويف يف الرتبووةاهلووواةي وال  ووواةي التعوواون والتنميووة يف امليوودان االقتبووادي التحووول 

  .".على التوايل 318و 311حتوجي ا االخت ا  

 ، التذيب  الثبلث9الي فق   
 ”OECD Draft Guideline, 1998“يسوتعاض عو  ع وا ة يف هناية اجلملوة ال ال وة،  2-1-1القسم 

 .”OECD Guideline 123“ ع ا ةب

ح"وجيري يف الوق  احلاضر اخت ا  داةري ل)ريقة التقليب ال )ويء حت ف اجلملة األخةة  
 مت يداا لوض  توجي  هناةي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتبادي" .

 ، التذيب  الخبمس9الي فق   
 OECD Test“بعود ع وا ة  ”(in preparation)“ حتو ف ع وا ة "حقيود اإلعوداد " 1القسم 

Guideline 221”  واإل ا ة إصOECD Test Guideline 204 (1998) . واحلا ية املتعلقة ب 
 Draft update“، حتو ف ع وا ة ”OECD Test Guideline 303A (1981)“يف  3القسم 

available 1999”. 

 ”OECD (1998b)”, “OECD (1999)” and “OECD (2000)“يستعاض ع  اإل(الوة إص  
 يلي: مبا

 “OECD Test Guideline 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic 

Sediment Systems. OECD guidelines for testing of chemicals.”  

 “OECD Test Guideline 307: Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil. 

OECD guidelines for testing of chemicals.” 
 “OECD Test Guideline 309: Aerobic Mineralisation in Surface Water - 

Simulation Biodegradation Test. OECD guidelines for testing of chemicals.” 

 OECD draft Test Guideline, 1998. Partition“يسووتعاض عوو  ع ووا ة  2القسم 

Coefficient n-Octanol/Water Pow. Slow-stirring method for highly hydrophobic 

chemicals. Draft proposal for an OECD Guideline for Testing of Chemicals”  بع ووا ة
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“OECD Test Guideline 123: Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring 

Method. OECD guidelines for testing of chemicals”. 

 ، التذيب  السبدس9الي فق   
 OECD 2000. Guidance“يلوي:  كما  لتب ح OECD 2000إص  (الةتعدل اإل 2القسم 

Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures, Series on 

Testing and Assessment No.23, OECD, Paris”. 
    


