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 التوعيال  

 ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend 1 and"، يسبببلعان اببب  اةببن  8يف اةلوصببيط  

Amend 2"   لاةن"ST/SG/AC.10/11/Rev.6"  

 العئحة التنظيمية النموذجية  

 1-1الفصل   

لعبببببببببببببببد انبببببببببببببببوان اة ةببببببببببببببب ، يسبببببببببببببببلعان اببببببببببببببب  اابببببببببببببببانة اةبببببببببببببببن   2يف املالحظبببببببببببببببط  
"ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend 1 and Amend 2"   لاةن"ST/SG/AC.10/11/Rev.6"  

 جديدة ويكون نةها كما ي ي: 3قدنج  الحظط  2-2-2-1

اةنقبببب  اةبببب  ققببببوم  )ن( ناببببال  إال ا بببب  وسببببا   1-2-2-2ال قنطاببببا اة قببببرة  :3المعحظة "
  "لعم يط اةنق  

: 7-2-2-2قضببببام ا م ببببط ا ديببببدة اةلاةيببببط يف لايببببط اة قببببرة  ببببن اةانببببد  2-2-2-7
وقطاا اشرتاتات املعيان اة  ال قلعانن ال يلعانن  ب   ب   اةال  بط، ا ب  اةن بو  بو ا بدد، "

ان إةيهبببا فيببب  لولبببا مببببا يف  ةبببا االشبببرتاتات امللع قبببط لبببو   عيبببان اربببر، نو  ببب    ببب   عيبببان، يشببب
  " عيانيط 

 2-1الفصل   

، قببدنج "األيروسببوالت )االببالالت ايوا يببط( ون ا ات األيروسببوالت" يف قعريببف 2-1-2
  " ي"لعد ك مط  "س عط  كونط   "ااانة 

، يعببببدل اةعنببببوان داربببب  اةقوسببببني ةيةببببا  نةبببب   "GGA"يف قعريببببف املرلةببببر  2-1-2
 CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, Unitedي بي: ) كمبا

States of America)"  
 .ECE/TRANS/225 (Sales No"، يسببلعان ابب  اةببن  "اةسببا  "يف قعريبف  2-1-2

E.12.VIII.1)"   لاةن"ECE/TRANS/225 (Sales No. E.14.VIII.1)"   

طاعبببط اسا سبببط اة"يسبببلعان اببب  اابببانة  ،"دةيببب  االرلابببانات واملعببباير" يف قعريبببف 2-1-2
 ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend"ويسبلعان اب  اةبن   "اةطاعط اةسادسبط املنق بط"لعاانة  "املنق ط

1 and Amend 2"   لعاانة لاةن"ST/SG/AC.10/11/Rev.6"  

 "نو املسبببر لط"، يسبببلعان اببب  اابببانة "اةعابببوات االحلياتيبببط اةكابببرة" يف قعريبببف 2-1-2
   "غر املطالقط ة مواص اتنو املسرلط نو "األوىل لعاانة 
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 "2111"، يسببلعان ابب  اةببر م "واببا  اةضببغر ألغببران اإلنقببا "يف قعريببف  2-1-2
   "3111"لاةر م 

 "نوايبط غبغر غبر    و بط نقاةبط"، يسلعان ا  اابانة "األناليب" يف قعريف 2-1-2
   "نوايط غغر نقاةط غر    و ط نو  ركاط"لعاانة 

 اةلاةيط لاةرتقيب األ د :قضام اةلعانيف ا ديدة  2-1-2

ةألسببطوانات واألناليببب املركابببط يعببأل اةعمببر األ ةبب  )لعببدد اةسبببنوات(  امببر اةلةببميم" 
  "اة   قةمم    نج   األسطوانط نو األناو  ويعلمد وفقاً ة معيان املنطاا؛

قعببأل ندد دنجببط حببرانة  كبب  نن  ببد   "(SAPTدنجببط حببرانة اةلمبباثر  اا اةلسببانع )" 
ةلماثر )اةا مرة( ملادة يف اةعاوة نو االاويط اةوسيطط ة سوا ب نو اةةبهري  اةنقبال لاةشبك  اند ا ا

اة   ققبدم فيب  ة نقب   و بدد دنجبط حبرانة اةلمباثر  اا اةلسبانع وفقباً إلجبرا ات االرلابان املقبرنة 
انات ةبببدةي  االرلاببب( ة مبببواد  اقيبببط اةل ااببب  وفقببباً SADTةدنجبببط حبببرانة اةل  ببب  اةببب اا اةلسبببانع )

  "؛18ا    اةثاين، اة رع  واملعاير،

ةألسبببطوانات واألناليبببب املركابببط قعبببأل ابببدد اةسبببنوات اةببب  يسبببم  راليبببا   بببدة اسد بببط" 
  "لوغ  األسطوانط نو األناو  يف اسد ط؛

 0-2الفصل   

  2-1-1-1قةا  اة قرة ا ديدة  1-1-1

 ويكون نةها كما ي ي: 1-1-1-1قضام فقرة جديدة  

جيوز ة مرس  )اةشاح (، اة   حدد ا   نسبا  ليانبات االرلابان نن املبادة املدنجبط  1-1-1-1"
قسببببلويف  عبببباير اةلةببببنيف  1-3 بببب   ا مببببط اةاضببببا   اسطببببرة اةببببواندة يف اة ةبببب   1لاالسببببم يف اةعمببببود 

 اساصط لرقاط نو شعاط خماتر غر حمددة يف اةقا مط، نن يش   املادة مبوافقط اةس طط املرلةط:

 غ م ن( اةبب   يعببرب   ببن اةانببد اةنببواي األنسببب نو غببر ا ببدد ا بب   ببو ارببر(
 ا  مجي  املراتر؛ نو

  ن ن س االسم ون م األ م املل دة وةكب   ب   ع و بات إغبافيط اب  اإللبالغ 
ابب  األرطببان حسبباما يقلضببي  اةلعاببر ابب  املربباتر اإلغببافيط )اةوثببا ا، اةوسببم، 

نقابط املرباتر األوةيبط ونن قاقب  شبروق اةنقب  ةوحط اإلابالن( شبريطط نن ال قلغبر 
األررى ) ث  اةنق  لكميات حمدودة، واألحكبام امللع قبط لباةعاوات واةةبهاني ( 
اة  قنطاا اادة ا   املواد اة  ختض  ي   اجملموابط  ب  األرطبان  بي اةشبروق 

  اهتا املنطاقط ا   املادة املدنجط 

ملوافقط، يلعني ا يها وفقاً ة ةا نن قا غ  نط اسربا  حني متن  اةس طط املرلةط     ا  عحظة:
اة رايبببط اةلالعبببط ةأل بببم املل بببدة واملعنيبببط لنقببب  اةاضبببا   اسطبببرة ونن ققبببدم  قرتحببباً  ا صببب ط لببب جرا  
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طط املرلةببط نن قسبب ب  وافقلهببا يف حببال  قعببدي  يف  ا مببط اةاضببا   اسطببرة  ويلعببني ا بب  اةسبب
  "نفو اةلعدي  املقرتح

وقنقببب  املبببواد "نج يف لايبببط اة قبببرة مج بببط جديبببدة ويكبببون نةبببها كمبببا ي بببي: قبببد 1-1-1-1
وفقباً ةلةبني ها  1-3 ا مبط اةاضبا   اسطبرة اةبواندة يف اة ةب    ب  1املدنجط لاالسم يف اةعمبود 

  " 1-1-1-1يف اةقا مط نو مبوجب اةشروق ا ددة يف 

 1-2الفصل   

 قعدل اة قرة  ا  املالحظط ةيةا  نةها كما ي ي:  )و(1-2-2-2

قشبم   بب   اةشببعاط اةسبب   اةبب   لببو  يف  عظمهببا ا ب   ببواد   ي ببط االساسببيط ة غايببط واةبب  ققبب  "
  "احلماالت لد  اشلعايا نو انلشان ا ارغاً إىل حد ال ي كر 

 عظمهبا  سب عط  لبو  يف"يعدل وصف جممواط اةلوافا نون ةيةا  كما ي ي:  1-2-1-2-2
   "ا    واد   ي ط االساسيط ة غايط

ويسببلعان ابب  اة اصبب ط  "وةكبب ،"يببط، قببدنج اال ببط و ببف لعببد نيف ا م ببط اةثا 1-2-3-5-2
  ويةبببببا  لبببببا ي ا م بببببط اة قبببببرة اة رايبببببط ا ديبببببدة ) (  وقبببببدنج فقبببببرة فرايبببببط ":"لاةعال بببببط  "،"

 )ن( ويكون نةها كما ي ي: جديدة

اةبب  قعطببي نليجيببط إجياليببط انببد ارلاان ببا يف ارلاببان قةببنف اةشببالالت اةنانيببط  )ن(" 
زا   2-2 ببب  دةيببب  االرلابببانات واملعببباير يف اةرقابببط  7اةبببواند يف اةلببب يي   HSLاملكبببون اةو ضبببي 

   "؛6لغو اةنظر ا  نلا   جممواط االرلاان 

،  ببب م ك مبببط "يشبببم :/ رادفات"يف اةعمبببود  "نبببافونة"يف ا بببدول، يف اةانبببد  1-2-3-5-5
 ويف لايط اةعمود اةثاةث، قضام املالحظط اةلاةيط:  "وال "

قعلببرب اةنببافونات املعببدة ةلوةيببد شببالل نو سببلان امببود   بب  اةشببرن مبثالببط شببالالت   عحظة:"
  "نانيط )انظر اةةف ندنا ( 

 ، يدنج صف جديد ويكون نة  كما ي ي:"اةنافونات"لعد صف  

 قةنيف املواص ات اةلعريف يشم :/ رادفات: اةنوع
نببببافونات نانيببببط  عببببدة  شالل، وال  شالل نان 

ةلوةيد شالل نو سبلان 
 امود     اةشرن

 لو  ا ب   بادة نانيبط قعطبي نليجيبط إجياليبط انبد ارلاان با 
 ببب   7اةبببواند يف اةلببب يي   HSLلارلابببان املكبببون اةو ضبببي 

دةيب  االرلابانات واملعبباير لغبو اةنظبر ابب  نلبا   جممواببط 
 )ن((-2-5-3-2-1)انظر  6االرلاان 

 زا  2-2

 لببو  ا بب   ببادة نانيبببط قعطببي نليجيببط سبب ايط انبببد    
اةببواند يف  HSLارلاان ببا لارلاببان املكببون اةو ضببي 

    دةي  االرلاانات واملعاير 7اةل يي  

 زا  2-3
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 ويكون نةها كما ي ي: 7-3-2-1قضام فقرة جديدة  1-2-3

 وثا ا اةلةنيف 1-2-3-7"

نن قؤكبببد  2املرلةبببط اةبب  قبببدنج سبب عط نو  بببادة يف اةرقاببط يلعببني ا ببب  اةسبب طط  1-2-3-7-2
 ا    ةا اةلةنيف رطياً     قدم اةط ب 

جيوز نن يكون  سلند اةلةنيف اةةادن ا  اةس طط املرلةبط لبو  شبك  ونن  1-2-3-7-1
يضم نكثر    ص  ط واحدة، شبريطط نن قبر  م اةةب  ات لاةرتقيبب  ويلعبني نن يكبون ة مسبلند 

  ن م  رجعي فريد

 قكون املع و ات املقد ط سه ط اةلميي  و قرو ة وثاللط  1-2-3-7-3

 فيما ي ي ن ث ط ا   املع و ات اة   ك  ققد ها يف  سلندات اةلةنيف: 1-2-3-7-2

اسببببم اةسبببب طط املرلةببببط واألحكببببام اةببببواندة يف اةلشببببري  اةببببوتأل اةبببب   ن ببببن  ( )ن 
 س طلها؛ مبوجاها

  جيط نو اةوتنيط اة  يطاا فيها  سلند اةلةنيف؛اةال  ط اةلنظيميط اةنمو  ( )  

قوكيببد لببون اةلةببنيف  ببد االمببد نو وغبب  نو اق ببا ا يبب  وفقبباً ةلوصببيات األ ببم  )ج( 
 املل دة لشون نق  اةاضا   اسطرة نو اةال  ط اةلنظيميط اةنمو جيط  ات اةة ط؛

ركط اسببم وانببوان اةشببر  اةقببانوين اةبب   اببني  ةبب  اةلةببنيف ون  قسببجيي  ةشبب )د( 
  دد لشك  فريد اةشركط نو اييئط األررى مبوجب اةلشريعات اةوتنيط؛

 االسم اة   سلوغ   ل  املل جيرات يف اةسوق نو ققدم ة نق  رالم  ةا؛ )ه( 

االسببم اةر ببي ة نقبب ، ون ببم األ ببم املل ببدة، واةرقاببط، وشببعاط املربباتر، وجممواببط  )و( 
 اةلوافا املقال ط ة مل جيرات؛

 لضا ، اةكل ط اةل جيريط اةةافيط اةقةوى ة طرد نو اةس عط؛اند اال  )ز( 

يكون اسم اةشر  اة   جتيب  ةب  اةسب طط املرلةبط إصبدان  سبلند اةلةبنيف  )ح( 
  نو قو يع  نو رلم  نو ن  قعريف ارر ة   قرو اً لوغوح؛

انببد ا ققببي م اةسببال ط نثنببا  اةنقبب  نو شببعاط املربباتر لولببا قعلمببد ا بب  اةعاببوة،  )ق( 
 اال ط اةعاوة نو وصف  ا  و  سموح ل    :

 ؛ااوات دار يط 

 ؛ااوات  لوسطط 

 ااوات رانجيط  
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يبب كر يف  سببلند اةلةببنيف ن ببم اةقطعببط نو ن ببم املربب ون نو ن   رجبب  قعريببف  ) ( 
   ارر يوغ   ل  املل جير يف اةسوق نو يقدم ة نق  رالم  ةا؛

املل جيبببرات ون  قسبببجيي  ةشبببركط اسبببم وانبببوان اةشبببر  اةقبببانوين اةببب   صبببن   )ك( 
  دد لشك  فريد اةشركط نو اييئط األررى مبوجب اةلشريعات اةوتنيط؛

 ع و ببات إغببافيط قلع ببا للوجيهببات اةلعائببط املنطاقببط واألحكببام اساصببط امللع قببط  )ل( 
 لاةلعائط اند اال لضا ؛

ك  نسببا  قعيببني اةلةببنيف، ن  إ ا كببان ا بب  نسببا  نلببا   االرلاببان، نو لشبب )م( 
افرتاغببي يف حاةببط األةعببا  اةنانيببط، نو قشببال   بب   ل جيببر  ةببنف، نو قعريببف  سببلمد  بب   ا مببط 

  اةاضا   اسطرة و ا إىل  ةا؛

ن  شببببروق نو ققييببببدات راصببببط حبببببددت اةسبببب طط املرلةببببط نلببببا  ات صببببب ط  )ن( 
 لسال ط نق  املل جيرات واإللالغ ا  اسطر واةنق  اةدويل؛

يط  سلند اةلةنيف اند ا قعلرب اةس طط املرلةط نن يعط  قانيخ انلها  صالح ( ) 
    " ةا  ناسب 

  2-2الفصل   

 ويكون نةها كما ي ي: 2-1-1قدنج فقرة جديدة  1-1

 الغازال التي ال تقبل لانقل 2-2-4"

غبر املسبلقرة كيميا يباً ة نقب   با ذ قلرب  اةلبدالر اةضبرونيط ملنب   1ال ققا  غبازات اةرقابط  
 ب  نو متباثر رطبر يف لب  اةظبروم اةعاديبط ة نقب  نو  با ذ قنقب  وفقباً ة  كبم إ كانيط حبدو   

، حسبب اال لضبا   2-2-2-2اةبواند يف  P200 (4)يف قوجيب  اةلعائبط  rاسبا  امللع با لاةلعائبط 
  3-3اةواند يف اة ة   386ولاةنساط ة لدالر اةو ا يط اةالز ط ملن  اةلماثر، انظر االكم اسا  

جيب قوري اةعنايط اساصبط ةضبمان ابدم احلبوا  األوايبط واةةبهاني  ا ب  ن   بادة  وي ا اةغرن
  " سؤوةط ا  قع ي      اةل ااالت 

  3-2الفصل   

 قعدل اة قرة اة رايط )ن( ويةا  نةها كما ي ي: 1-3-1-1

 ونقطط اةو يو وفقاً ة جيدول اةلايل: (2)نن قكون دنجط اة  وجط )ن(" 
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)انبببد  νاملسببلقرنة( اة  وجببط االركيببط )
  عدل     ريب    اةة ر( 

  (ºلوققط  غ قط )  يو،و نقطط اة االناثاق ) م( طر  ز )ثانيط( ز   اةلدفا  º 13/ثانيط اند  1 م

11  <ν  81 11  ز < 61 2       27نا 

81  <ν  235 61  ز < 211 2       21نا 

235  <ν  111 11  ز < 31 6       5نا 

111  <ν  311 31  ز < 22 6       2-نا 

311  <ν  711 22  ز < 211 6       5-نا 

711  <ν 211 لدون حدود 6 > ز 

 كما ي ي:  2ويكون ن  االاشيط  

، نو انبببد ا  ديبببد دنجبببط اة  وجبببط: انبببد ا قكبببون املبببادة املعنيبببط غبببر نيوقونيبببط (2)" 
قكببون تريقببط كببو  اةلببدفا ةل ديببد دنجببط اة  وجببط غببر  ناسبباط ةسبباب ارببر، يسببلعم   قيببا  

 ، وةعببدد º 13ة وجببط  و  عببدل  بب   لغببر ةل ديببد  عا بب  اة  وجببط اةدينا يببط ة مببادة، انببد 
    عدالت اةق   وقرسم اةقيم اة  يلم االةول ا يها  قال   عبدل اةقب  وقسبلكم  لعبد 

اةقببب  اةةببب ر   ويبببلم االةبببول ا ببب  اة  وجبببط االركيبببط اةظا ريبببط انبببد  عبببدل   ةبببا إىل  عبببدل
اةقريبببب  ببب  اةةببب ر لقسبببمط اة  وجبببط اةدينا يبببط اةببب  يبببلم االةبببول ا يهبببا  ببب   اةطريقبببط  اةقببب 
  "اةكثافط  ا  

  (1)ةلةا  االاشيط  2-3-1يف  (2)يعاد قر يم االاشيط االاةيط  

 ا ي ي:يسلعان ا  ا م ط اةلمهيديط مب 1-3-1-5

 السوائل الازجة 2-3-2-5"

  "، اةسوا   اة  جط اة :1-5-1-3-1لاسلثنا   ا وند يف  1-3-1-5-2

 ويكون نةها كما ي ي: 1-5-1-3-1قدنج فقرة جديدة  

اةسببببوا   اة  جببببط اةبببب  قشببببك  نيضبببباً رطببببراً ا بببب  اةايئببببط، وةكنهببببا  1-3-1-5-1" 
، ال ختضبببب  أل  حكببببم ارببببر  بببب  2-5-1-3-1قسببببلويف مجيبببب  املعبببباير األرببببرى اةببببواندة يف 

نحكببام  بب   اةال  ببط انببد ا قنقبب  يف ااببوات   ببردة نو جممعببط  لببو  ا بب  كميببط صببافيط يف كبب  
ةببرتات، شبريطط نن قسببلويف اةعابوات األحكببام اةعا بط اةببواندة يف  5نو دار يببط ال قلعبدى اابوة   بردة 

  " 8-2-2-2إىل  2-2-2-2و 1-2-2-2و 2-2-2-2

 ويكون نةها كما ي ي: 5-3-1قدنج فقرة جديدة  1-3
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 المواد التي ال تقبل لانقل 2-3-5"

غر املسلقرة كيميا ياً ة نق   ا ذ قلر  اةلدالر اةضرونيط ملن  إ كانيط  3ال ققا   واد اةرقاط  
حببدو    بب  نو متبباثر رطببر يف لبب  اةظببروم اةعاديببط ة نقبب   ولاةنسبباط ة لببدالر اةو ا يببط اةالز ببط ملنبب  

  ويببب ا اةغبببرن جيبببب قبببوري اةعنايبببط 3-3اةبببواند يف اة ةببب   386انظبببر االكبببم اسبببا  اةلمببباثر، 
  "اساصط ةضمان ادم احلوا  األوايط واةةهاني  ا   ن   ادة  سؤوةط ا  قع ي      اةل ااالت 

  4-2الفصل   

إشبببعاة  لاالحلكببباك؛ واملبببواد "لعبببد اابببانة  "املبببواد املسبببااط ة لمببباثر"قبببدنج اابببانة  )ن(1-2-2-2
  "ة اقيط اةل اا ا

 قدنج فقرة فرايط جديدة )ج( ويكون نةها كما ي ي: 1-2-2-1

  "(؛2-2املواد املسااط ة لماثر )اةشعاط  )ج(" 

 يعاد قر يم اة قرات اة رايط )ج( إىل )و( ةلةا  )د( إىل )ز( ا   اةلوايل  1-2-2-1

 "واد املسببااط ة لمبباثرواملبب"يف ا م ببط األرببرة لعببد اة قببرات اة رايببط، قببدنج ااببانة  1-2-2-1
  "املواد  اقيط اةل اا "لعد ااانة 

  "، واملواد املسااط ة لماثر"يف لايط اةعنوان، قدنج ااانة  1-2-1

  قضبام "(؛1-1-2-1انظبر )    "قعدل لايط اة قرة اة رايبط )ج( ةلةبا   1-2-1-2
 فقرة فرايط جديدة )د( ويكون نةها كما ي ي:

  "( 5-1-2-1ة لماثر )انظر واملواد املسااط  )د(" 

 ويكون نةها كما ي ي: 5-1-2-1قدنج فقرة جديدة  

 المواد والمخاليط المسببة لاتماثر ) ستقرة( 1-4التعبة  2-4-2-5"

 اةلعانيف واسوا  1-2-1-5-2

 بببي املبببواد اةببب   كنهبببا، إ ا ذ قكببب   سبببلقرة، نن  بببد  ق ببباااًل  املبببواد املسبببااط ة لمببباثر 
لشببدة يببؤد  إىل قكببوي  ج يئببات كاببرة نو إىل قشببك  لببوةيمرات يف لببروم اةنقبب   تببانداً ة  ببرانة

 يف االاالت اةلاةيط: 2-2اةعاديط  وقعلرب     املواد  واد  سااط ة لماثر    اةشعاط 

  نو ن بببببب  يف 75º (SAPT)إ ا كانببببببن دنجببببببط حببببببرانة متاثر ببببببا  اا اةلسببببببانع  ( )ن 
يف اةشببك  اةبب   ققببدم فيبب  ة نقبب ( ويف اةعاببوة نو  لببروم اةنقبب  ) بب  نو لببدون اسببلقران كيميببا ي

 االاويط اةوسيطط ة سوا ب نو اةةهري  اةنقال اة   سلنق  في  املادة نو املر وق؛

 جول/غ؛ 311وإ ا ندت إىل حرانة ق اا  نكرب     ( )  



ST/SG/AC.10/42/Add.1 

9 GE.15-04329 

  8إىل  2وإ ا ذ قسلوم ن   عيان ارر     عاير اإلدناج يف اةرقب     )ج( 

اةبب   يسببلويف  عبباير  ببادة  سببااط ة لمبباثر كمببادة  سببااط ة لمبباثر  بب   ويةببنف املر ببوق 
  2-2اةشعاط 

ط االببرانة نثنببا  اةنقبب  إ ا كانببن دنجببط جببختضبب  املببواد املسببااط ة لمبباثر ةضببار دن  1-2-1-5-1
 (:SAPTحرانة متاثر ا  اا اةلسانع )

ن ببب  يف   نو 51ºانبببد ا ققبببدم ة نقببب  يف اابببوة نو حاويبببط وسبببيطط ة سبببوا ب،  ( )ن 
 اةعاوة نو االاويط اةوسيطط ة سوا ب اة  سلنق  فيها املادة؛ نو

  نو ن   يف اةةهري  اةنقال اةب   25ºاند ا ققدم ة نق  يف صهري  نقال،  ( )  
 سلنق  في  املادة 

 بن اةانبد  3-2-1قرس  املواد املسااط ة لماثر اة  قسلويف املعاير اةواندة يف  1-2-1-5-3
  "ادة املسااط ة لماثر املناسب ة م

ةببرت  2ويسبباو  املعببدل األ ةبب  الناعببا  اةغبباز اة هببو  "يسببلعان ابب  ااببانة  1-2-2-3-3
وي يبد املعبدل األ ةب  "لعابانة  "كي وغرام    املادة يف اةسااط اةواحدة نو ي يد ا    ةبا  2ةك  

   "حدةكي وغرام    املادة يف اةسااط اةوا  2ةرت ةك   2الناعا  اةغاز اة هو  ا   

  5-2الفصل   

 يف ا دول، قعدل اةانود اةواندة ندنا  كما  و  اني: 1-5-3-1-2

 اةلعدي  اةعمود عضو اةكسيد األفوق 

" 211-52< يسبببببببببببلعان اببببببببببب  " )يف املا ط(اةرتكي   األول( ةف)اة فوق نكسيد ثنا ي لن وي 
 "211-51< "  ل

" لاةر م 3217يسلعان ا  اةر م " )اةاند اةنواي(اةر م  )اةةف األول( فوق نكسيد كو ي  لوقي  ثاةثي
"3212" 

فببببوق نكسببببي ثبببباين كرلونببببات ثنببببا ي 
 نسلي 

" لاةر   7يسلعان ا  اةر   "ق ع  تريقط اةلعائط )اةةف األول(
 "8"ق ع 

فببببوق نكسببببي ثبببباين كرلونببببات ثنببببا ي 
 نسلي 

" لاةر م 3226يسلعان ا  اةر م " اةر م )اةاند اةنواي( األول( ةف)اة
"3211" 

ثالثبببببببي  -5،5،3- فبببببببوق نكسبببببببي
  ثي   كسانوات لوقي  ثاةثي

" 211-31< يسبببببببببببلعان اببببببببببب  " )يف املا ط(اةرتكي   األول( ةف)اة
 "211-37< "  ل

ثالثبببببببي  -5،5،3- فبببببببوق نكسبببببببي
  ثي   كسانوات لوقي  ثاةثي

 "37 ≥"  " ل31 ≥يسلعان ا  " )يف املا ط(اةرتكي   (ةثاةثا ةف)اة

ثالثبببببببي  -5،5،3- فبببببببوق نكسبببببببي
  ثي   كسانوات لوقي  ثاةثي

 ادة اةلر يف اةنوع  (ةثاةثا ةف)اة
 )يف املا ط(لا  

 "63 ≤"  " ل68 ≤يسلعان ا  "
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 6-2الفصل   

 ويكون نةها كما ي ي: 5-1-6-1قدنج فقرة جديدة  

 المواد التي ال تقبل لانقل 2-6-2-5"

غببر املسببلقرة كيميا يبباً ة نقبب   ببا ذ قلربب  اةلببدالر اةضببرونيط  2-6ال ققابب   ببواد اةشببعاط  
ملن  إ كانيط حدو      نو متاثر رطر يف ل  اةظروم اةعاديط ة نق   ولاةنساط ة لدالر اةو ا يط 

  ويببب ا اةغبببرن جيبببب 3-3اةبببواند يف اة ةببب   386اةالز بببط ملنببب  اةلمببباثر، انظبببر االكبببم اسبببا  
ي اةعنايبط اساصبط ةضبمان ابدم احلبوا  األوايبط واةةبهاني  ا ب  ن   بادة  سبؤوةط اب  قع يب  قور

  "    اةل ااالت 

 7-2الفصل   

 ال ينطاا  ) (1-7-1-2-2-3

 ال ينطاا  ) (1-7-1-2-2-2

 8-2الفصل   

 ويكون نةها كما ي ي: 3-8-1قدنج فقرة جديدة  

 المواد التي ال تقبل لانقل 2-8-3"

غر املسبلقرة كيميا يباً ة نقب   با ذ قلرب  اةلبدالر اةضبرونيط ملنب  إ كانيبط  8 واد اةرقاط ال ققا   
حبببدو    ببب  نو متببباثر رطبببر يف لببب  اةظبببروم اةعاديبببط ة نقببب   ولاةنسببباط ة لبببدالر اةو ا يبببط اةالز بببط ملنببب  

ساصببط   ويب ا اةغببرن جيبب قبوري اةعنايبط ا3-3اةبواند يف اة ةب   386اةلا بر، انظبر االكبم اسببا  
  "ةضمان ادم احلوا  األوايط واةةهاني  ا   ن   ادة  سؤوةط ا  قع ي      اةل ااالت 

 9-2الفصل   

المررواد والسررراع الترري يمكررن في تتررركل، فرري حالررة الحرائرررق،  ببن انببوان  1-2-1
 ديوكسينال

، يضام لند جديد ويكبون "ثالثي فني   لعدد اي جينط، سا  ، نو 3252"لعد ااانة  
  "نحاد   يثي  ثنا ي فيني  امليثان امله جي ، سا  ، نو 3252"نة  كما ي ي: 

يضبام لنبد جديبد ويكبون نةب   "ثنا ي فني   لعبدد اي جينبط، صب ب، نو 3251"لعد  
   "نحاد   يثي  ثنا ي فيني  امليثان امله جي ، ص ب، نو 3251"كما ي ي: 
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السرراع األىرررت الترري تترركل ىطررراً ىررعل النقررل، المررواد فو  ببن انببوان  1-2-1
 ،   م اةانود اةلاةيط:... ولكن

 حمرك احرتاق دار ي، نو 3266"

 حمرك راليا و وديط، يعم  لاةغازات اة هولط، نو 3266

  "حمرك راليا و وديط، يعم  لاةسوا   اة هولط، نو 3266

ىررعل النقررل،  المررواد فو السرراع األىرررت الترري تترركل ىطررراً   ببن انببوان 1-2-1
 :، قضام اةانود اةلاةيط... ولكن

 حمرك احرتاق دار ي، نو 3351"

   "االت احرتاق دار ي، نو 3351

    وفقباً "قعدل لايط ا م ط األوىل    اة قرة اةثانيط ويةبا  نةبها كمبا ي بي:  1-2-3-1-5
واةلعبباون يف  اةعا ببدة ملنظمببط اةلنميببط 213نو  227نو  217ةلوجيهببات االرلاببان  ات األن ببام 

   "امليدان اال لةاد 

 1-3الفصل   

لعابانة  "لطا بات قعريبف اةعابوات"يف لايط ا م بط األوىل، يسبلعان اب  اابانة  3-2-1-1
  "اال ات اةعاوات"

لعابانة  "لطا بات قعريبف اةعابوات"يف لايط ا م بط األوىل، يسبلعان اب  اابانة  3-2-1-3
  "اال ات اةعاوات"

يف لايط ا م ط اةلمهيديط،  ا  اة قرقني اة رايلني )ن( و) (، قدنج لعد اابانة  3-2-1-6
نو إتالق حرانة زا دة، نو اند ا يسلعم  االسلقران اةكيميبا ي  ب  "ااانة  "غغر إغايف رطر"

  "غار دنجط االرانة،

 قعدل ةلةا  كما ي ي: )ن( 3-2-1-6

اةبببواند يف  386االكبببم اسبببا  لاةنسببباط ة سبببوا   واألجسبببام اةةببب اط: ينطابببا  )ن(" 
إ ا كانبببببن دنجبببببط حبببببرانة اةلمببببباثر  اا اةلسبببببانع  6-2-7 واألحكبببببام اةبببببواندة يف 3-3اة ةببببب  

(SAPT ن بب   بب  دنجببط االببرانة )قيسببط  بب  نو لببدون  ثببار، انببد قطايببا االسببلقران اةكيميببا ي ( )
   "نو قساويها؛ 1-5-1-2-1املنةو  ا يها يف 

 خطرة، قائمة البضائع ال2-3الفصل   

   6يف اةعمود  "372"يدنج اةر م  ،3526، و2115يف حاةط ن مي األ م املل دة  
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، 2165، و2156، و2126، و2123، و2116يف حاةبببط نن بببام األ بببم املل بببدة  
  6يف اةعمود  "378"، يدنج اةر م 1136، و2256، و2166و

، 2181، و2182، و2161، و2152، و2121يف حاةبببط نن بببام األ بببم املل بببدة  
، 2285، و2267، و2223، و2123، و2121، و2187، و2186، و2185و
، 2312، و2313، و2311، و2312، و2152، و2127، و2126، و2128و
، 2222، و2227، و2861، و2812، و2712، و2622، و2582، و2525و
، 1177، و1152، و1117، و1128، و1111، و1155، و2222، و2212و
، 1517، و1512، و1251و ،1326، و1383، و1351، و1328، و1183و
، يبببببببببدنج اةبببببببببر م 3172، و3173، و3111، و1838، و1628، و1617، و1532و
  6يف اةعمود  "386"

)مجي  اةانود(،  2168، و2113، و2113، و2111يف حاةط نن ام األ م املل دة  
  6   اةعمود  "363"،   م اةر م 3275)مجي  اةانود(، و 2863و

  ويبدنج اةر ب ان 21يف اةعمبود  "T9"، يبدنج اةر ب  2225يف حاةط ن م األ م املل دة  
"TP7" و"TP33"  22يف اةعمود  

لبباةر    "LP02"، يسببلعان ابب  اةر بب  8، اةعمببود 2251يف حاةببط ن ببم األ ببم املل ببدة  
"LP200"  6يف اةعمود  "382"ويدنج اةر م  

  22   اةعمود  "TP23"،   م اةر   2266يف حاةط ن م األ م املل دة  

  6يف اةعمود "383"، يدنج اةر م 1111يف حاةط ن م األ م املل دة  

يف اةعمبود  "381"لباةر م  "117"، يسبلعان اب  اةبر م 1122يف حاةط ن بم األ بم املل بدة  
6  

  6يف اةعمود "113"، يدنج اةر م 1123يف حاةط ن م األ م املل دة  

  2    اةعمود "PP83"ةر   ، مجي  اةانود،   م ا1823يف حاةط ن م األ م املل دة  

-6" ، يبببدنج اةبببر م2، اةعمبببود 1278، و1277، و1825يف حاةببط نن بببام األ بببم املل بببدة  
2"  

، 6، اةعمبببود 3282، و3281، و3122، و3121يف حاةبببط نن بببام األ بببم املل بببدة  
  "P910"، يدنج اةر   8، ويف اةعمود "382"يدنج اةر م 

  6يف اةعمود  "321"، يدنج اةر م 3282، و3122يف حاةط ن مي األ م املل دة  
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ثنببا ي "ةيةببا  نةبب  كمببا ي ببي:  1، يعببدل اةعمببود 3252يف حاةببط ن ببم األ ببم املل ببدة  
فينيبب   لعببدد اي جينببط، سببا  ، نو نحبباد   يثيبب  ثنببا ي فينيبب  امليلببان امله جيبب ، سببا  ، نو ثالثببي 

  "فيني   لعدد اي جينط، سا  

ثنببا ي "ةيةببا  نةبب  كمببا ي ببي:  1، يعببدل اةعمببود 3251يف حاةببط ن ببم األ ببم املل ببدة  
فينيبب   لعببدد اي جينببط، صبب ب، نو نحبباد   يثيبب  ثنببا ي فينيبب  امليلببان امله جيبب ، صبب ب، نو ثالثببي 

  "فيني   لعدد اي جينط، ص ب

  كما ، يعدل االسم اةر ي ة نق  ةيةا1، اةعمود 3266يف حاةط ن م األ م املل دة  
 ركابببات قعمببب  لاةغبببازات اة هولبببط نو  ركابببات قعمببب  لاةسبببوا   اة هولبببط نو  ركابببات راليبببا "ي بببي: 

  يببدنج اةببر م "و وديبط قعمبب  لاةغببازات اة هولببط، نو  ركاببات راليببا و وديبط قعمبب  لاةسببوا   اة هولببط
  6يف اةعمود  "385"واةر م  "381"

،  ب م 21، اةعمبود ‘3‘و ‘1‘ط ، جمموالبا اةلعائب3271يف حاةط ن م األ م املل دة  
  "BK1"اةر   

، قضببام 1، اةعمببود ‘3‘و ‘1‘، جمموالببا اةلعائببط 3162يف حاةببط ن ببم األ ببم املل ببدة  
  "،  ادة نسا  سا  ط"اةعاانة اةلاةيط يف لايط اةوصف 

-6"لبباةر م  "8"، يسببلعان ابب  اةببر م 3، اةعمببود 3517يف حاةببط ن ببم األ ببم املل ببدة  
لببببباةر    "P805"، يسبببببلعان اببببب  اةر ببببب  8  يف اةعمبببببود "8"، يبببببدنج اةبببببر م 2ويف اةعمبببببود  ،"2
"P603"  

 قضام اةانود اةلاةيط: 

 (22) (21) (2) (8) ( 7) ن(7) (6) (5) (2) (3) (1) (2)

ناقبببن  اةاوةيسبببرت،  بببادة نسبببا  حقيابببط  3517
 ص اط

2-2  ‘1‘ 136 
321 

       E0 P412 كغ  5

اةاوةيسبببرت،  بببادة نسبببا   ناقبببن حقيابببط  3517
 ص اط

2-2  ‘3‘ 136 
321 

       E0 P412 كغ  5

 E0 P130 ص ر    ج2-2 †حمركات صانوريط 1521

LP101 

PP67 
L1 

  

حمركبببببببببات احبببببببببرتاق دار بببببببببي، قعمببببببببب   3518
لاةسببببوا   اة هولببببط، نو حمركببببات راليببببا 
و وديببببط، قعمبببب  لاةسببببوا   اة هولببببط، نو 
االت احبببببببببببببببرتاق دار بببببببببببببببي، قعمببببببببببببببب  

اة هولبببببببط، نو االت راليبببببببا لاةسبببببببوا   
 و وديط، قعم  لاةسوا   اة هولط

    E0 P005 ص ر 363   3
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 (22) (21) (2) (8) ( 7) ن(7) (6) (5) (2) (3) (1) (2)

حمركبببببببببات احبببببببببرتاق دار بببببببببي، قعمببببببببب   3512
لاةغببببازات اة هولببببط، نو حمركببببات راليببببا 
و وديببببط، قعمبببب  لاةغببببازات اة هولببببط، نو 
االت احبببببببببببببببرتاق دار بببببببببببببببي، قعمببببببببببببببب  
لاةغبببببببازات اة هولبببببببط، نو االت راليبببببببا 

 اة هولطو وديط، قعم  لاةغازات 

    E0 P005 ص ر 363   1-2

حمركبببببببات احبببببببرتاق دار بببببببي، نو االت  3531
 احرتاق دار ي

    E0 P005 ص ر 363   2

 ببواد  سببااط ة لمبباثر، صبب اط،  سببلقرة،  3532
 غ م ن 

2-2  ‘3‘ 172 
386 

 E0 P002 ص ر

IBC07 

PP92 
B18 

T7 TP4 TP6 

TP33 

 ببواد  سببااط ة لمبباثر، سببا  ط،  سببلقرة،  3531
 غ م ن 

2-2  ‘3‘ 172 
386 

 E0 P001 ص ر

IBC03 

PP93 
B19 

T7 TP4 TP6 

 واد  سااط ة لمباثر، صب اط،  ب  غبار  3533
 دنجط االرانة، غ م ن 

2-2  ‘3‘ 172 
386 

 E0 P002 ص ر

IBC07 

PP92 
B18 

T7 TP4 TP6 

TP33 

 واد  سااط ة لماثر، سا  ط،  ب  غبار  3532
 دنجط االرانة، غ م ن 

2-2  ‘3‘ 172 
386 

 E0 P001 ص ر

IBC03 

PP93 
B19 

T7 TP4 TP6 

 3-3الفصل   

وانببد ا يلضببم  حكببم رببا  اشببرتاتاً يلع بببا "قضببام ا م ببط اةثانيببط اةلاةيببط:  3-3-2
)ن( إىل )د(  وإ ا كانبن 1-2-1-5لوىف األحكام اةواندة يف لوغ  اةعال ات ا   اةطرود، قس

لطانيبات ةيثيبوم "اةعال ط املط ولط ا   شك  ااانة حمددة  وغواط غم  اال ات ا لابا ،  ثب  
ببر إىل رببالم  ةببا يف االكببم  21، جيببب نن ال يقبب  حجيببم اةعال ببط ابب  "قاة ببط  ببم،  ببا ذ ي شىل

  "اسا  نو يف  كان ارر        اةال  ط 

 ي ي: يعدل ةيةا  كما )و(288االكم اسا  

 ؛2-2-1-5قوغ  ا   ك  ترد اةعال ط املال مط ةاطانيط اة يثيوم، كما  و  اني يف  )و("

لوغببببب  اةعال بببببات اةبببببواندة يف االكبببببم   كببببب  االسبببببلمران للطايبببببا األحكبببببام امللع قبببببط  عحظة:
 ببب  اةطاعبببط املنق بببط اةثا نبببط اشبببرة ةلوصبببيات األ بببم املل بببدة لشبببون نقببب  اةاضبببا    288 اسبببا 
  1128كانون األول/ديسمرب   32اةال  ط اةلنظيميط اةنمو جيط حىت اسطرة، 

 ال ينطاا   ا االشرتاق ا  : 

اةطببرود اةبب   لببو  فقببر ا بب  لطانيببات راليببا نزنان كهرلا يببط  ركاببط يف املعببدات  '2'
 )مبا يف  ةا ةوحات اةدوا ر اةكهرلا يط(؛
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ت نو نكثببر  بب  راليبا  ركاببط يف املعبدا 2واةطبرود اةبب  ال  لبو  ا بب  نكثبر  بب   '1'
  "لطانيلني  ركالني يف املعدات، اند ا ال يوجد نكثر    تردي  يف اةش نط 

    م )ز(288االكم اسا  

 يعاد قر يم اة قرقني ةلةا ا )ز( و)ح( ا   اةلوايل  )ح( و)ق(288االكم اسا  

 قضام اة قرة اةلاةيط يف اةنهايط: 288االكم اسا  

، كمبا  بي "ر يبط"ألغران   ا االكم اسا ، قعلرب اةاطانيط املكونط    ر يط واحبدة " 
، وقنقبببببب  وفقبببببباً 3-1-3-38، ا بببببب   اةثاةببببببث، اة قببببببرة دةيبببببب  االرلاببببببانات واملعبببببباير عرفببببببط يف 

  " "اساليا"الشرتاتات نق  

 يف لايط االكم، قضام فقرة جديدة ويكون نةها كما ي ي:  112االكم اسا  

   اةبببب   لببببو  ا بببب   ببببادة ) ببببواد(  نلجيببببط ة ببببدران وقعلببببرب سببببا ط وفقبببباً ملعبببباير اةسبببب" 
، 2-6، )اةنمبو ج ن بم "TOXIC" "سبا ط"، جيب نن  م  لطا ط اسطبر اإلغبايف 2-6 اةشعاط
 1126كانون األول/ديسبمرب   32(، لاسلثنا  نن املواد اة  صنعن  ا  1-1-1-1-5انظر 

 "سبببببا ط" ببببب  دون لطا بببببط اسطبببببر اإلغبببببايف  1122كبببببانون اةثاين/ينببببباير   2 كببببب  نق هبببببا حبببببىت 
"TOXIC""  

  "حاياات وخماةير اةاوةيمرات و"  م ااانة  117االكم اسا  

 لعد ا م ط اةثانيط، قدنج املالحظط اةلاةيط: 115االكم اسا  

األحكببام املطاقببط يف ل ببد اةةببن  نو ق ببا  "وفقبباً ألحكببام ل ببد اةةببن "يقةببد لعاببانة   عحظة:"
   "املطاقط يف ل د االسلردام 

 يف لايط اة قرة، قدنج املالحظط اةلاةيط: 115كم اسا  اال

ات ق سبببلردم يف نجهببب ة إت بببا  االريبببا قسبببلويف نوايبببط اةضبببغر اةببب   لبببو  ا ببب  غببباز   عحظة:"
ومجيببب   1-6املببب كونة نابببال  نو يف جتهيببب ات إت بببا  االريبببا اةثاللبببط االشبببرتاتات اةبببواندة يف اة ةببب  

  "االشرتاتات املطاقط ا   اةاضا   اسطرة  ات اةة ط اند ا قنق  نوايط اةضغر      ن ة ط 

 يعدل ةيةا  نة  كما ي ي: 136 االكم اسا 

 3قلبببببوةف حقا بببببب ناقبببببن  اةاوةيسبببببرت  ببببب   كبببببونني:  بببببادة األسبببببا  )اةرقاببببببط  136" 
( و ببادة  نش ببطط )نكسببيد فببو ي اضببو (  وجيببب ‘3‘نو  ‘1‘، جممواببط اةلعائببط 2-2 اةشببعاط نو
يكبببون األكسبببيد اة بببو ي اةعضبببو   ببب  اةنبببوع دال نو  بببا  نو واو، ونال يلط بببب غبببار دنجبببط  نن

 3، وفقببباً ة معبببباير املوغبببواط ة رقاببببط ‘3‘نو  ‘1‘ بببا االبببرانة  وجيبببب نن قكببببون جمموابببط اةلعائببببط إ
، حسب اال لضا ،    قطايقها ا    ادة األسا   وقنطاا ا    ادة األسا  2-2اةشعاط  نو

  " 1-3ن     ا مط اةاضا   اسطرة اةواندة يف اة ة  7االدود اةكميط املاينط يف اةعمود 
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 يعدل ا   اةن و اةلايل: 121االكم اسا  

 ايط اة قرة األوىل، قدنج ا م ط اةلاةيط:يف ل 

،  ببا ذ قببن  2-2-1وقسببلويف لطانيببات اة يثيببوم االشببرتاتات اةببواندة يف " 
 ب   اةال  ببط ا ب  رببالم  ةبا ) ببثاًل يف حاةبط اةنمببا ج األوةيبط ة اطانيببات ورطببوق 

نو اةاطانيبببات اةلاة بببط مبوجبببب االكبببم  321اإلنلبباج اةةبببغرة مبوجبببب االكبببم اسبببا  
  "( 376اسا  

   األ ث ط ا       املركاات اةسيانات "يف اة قرة اةثانيط، يسلعان ا  ااانة  
اةببدناجات اةنانيببط نو اةببدناجات  ات ا ببرك، نو املركاببات نو اةببدناجات اةنانيببط  ات  نو

اةعجيبببالت اةبببثال  نو األنلببب ، نو اةبببدناجات اةكهرلا يبببط، نو اةكراسبببي  ات اةعجيبببالت، 
 بب  "لعاببانة  "اةسبب   نو اةطببا رات اةبب  قعمبب  لاةطا ببط اةكهرلا يببط  جببر انات املببروج، نو نو

األ ث ببط ا بب   بب   املركاببات اةسببيانات نو اةببدناجات اةنانيببط نو اةببدناجات  ات ا ببرك، 
املركاببببات نو اةببببدناجات اةنانيببببط  ات اةعجيببببالت اةببببثال  نو األنلبببب ، نو اةشبببباحنات،  نو
واسببببات واملبببب ودة مب ببببرك كهرلببببا ي( اةقبببباترات، نو اةببببدناجات )اةببببدناجات  ات اةد نو

واملركاببات األرببرى  بب   بب ا اةنببوع ) ثبب  املركاببات امللوازنببط  اقيبباً نو املركاببات غببر املبب ودة 
مبقعد واحد ا   األ  (، نو اةكراسبي  ات اةعجيبالت، نو جبر انات املبروج، نو املعبدات 

  "اةكهرلا يط  اة ناايط نو  عدات اةانا ، نو اةس   نو اةطا رات اة  قعم  لاةطا ط

 يف لايط اة قرة اةثانيط، قدنج ا م ط اةلاةيط: 

يشببم   ةببا املركاببات املنقوةببط يف ااببوات  ويف  بب   االاةببط  كبب  فببا  لعببو " 
  "نج ا  املركاط ا   يك ها ةكي قس  يف اةعاوة 

 يف اةنهايط، قدنج اة قرة ا ديدة اةلاةيط: 

نربببرى غببر اةاطانيبببات ) ثببب   و كبب  نن  لبببو  املركاببات ا ببب  لضبببا   رطببرة" 
نجهبب ة إت ببا  االريببا، نو جمم عببات اةغبباز املضببغوق، نو نجهبب ة اةسببال ط( قكببون غببرونيط 
ةعم هببا نو قشببغي ها اد بب  دون نن ختضبب  أل   بب  االشببرتاتات اإلغببافيط امللع قببط  بب   

   "اةاضا   اسطرة األررى،  ا ذ قن      اةال  ط ا   رالم  ةا 

 قضام اة قرات اةلاةيط يف اةنهايط: 122االكم اسا  

 ابببب  اةل ميبببب ، قببببرب د  بببب   املنلجيببببات ا انايببببط إىل دنجببببط االببببرانة ا يطببببط، إال إ ا متببببن  " 
ك سببنلها إلزاةببط اةرتولببط  نهببا  و ببب نن قببوفر ةوحببدات نقبب  اةاضببا   اةبب   لببو  ا بب  محببوالت 

 سا اط هتويط كافيط ومحايط    درول املا  تي ط اةرح ط 

،  ك  اسلردام حاويات سوا ب 1-1-3-2اةنظر ا  األحكام اةواندة يف ولةرم  
  "( يف اةنق  اةدار ي BK1 غطاة لة ا   )
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 يعدل ةيةا  كما ي ي: 321االكم اسا  

ال قنطاببببا اشببببرتاتات االرلاببببان اةببببواندة يف دةيبببب  االرلاببببانات واملعبببباير، ا بببب    321" 
ر يبببط  211قلكبببون  ببب   بببا ال ي يبببد ا ببب   ، ا ببب  رطبببوق اإلنلببباج اةببب 3-38اةثاةبببث، اة بببرع 

ولطانيط وال ا   اةنمبا ج األوةيبط اةب  قسباا إنلباج اساليبا واةاطانيبات انبد ا قنقب   ب   اةنمبا ج 
  2-2-2-2اةواند يف  P910األوةيط الرلاان ا و ي  عاوة وفقاً ةلوجي  اةلعائط 

  "321م اسا  اةنق  وفقاً ة  ك"وجيب نن يلضم   سلند اةنق  اةايان اةلايل:  

وجيببب نن قنقبب  اساليببا واةاطانيببات اةلاة ببط نو املعياببط، نو اساليببا واةاطانيببات ا لببواة يف  
-2-2-2اةبواند يف  P908ونن قعاو وفقباً ةلبوجيهي اةلعائبط  376 عدات، وفقاً ة  كم اسا  

 ، حسب اال لضا  3-2-2-2اةواند يف  P904و 2

ات نو اساليا واةاطانيات ا لبواة يف  عبدات واةب  قنقب  وجيوز نن قعاو اساليا نو اةاطاني 
اةببواند  P909وقوجيبب  اةلعائببط  377 بدم اةببلر    نهببا نو إاببادة قببدوير ا وفقبباً ة  كببم اسببا  

  " 2-2-2-2 يف

 يعدل ا   اةن و اةلايل: 321االكم اسا  

 قعدل ا م ط األوىل ةيةا  نةها كما ي ي: 

قةببببببنف املركاببببببات اةبببببب  قعمبببببب  مب ركببببببات راليببببببا و وديببببببط  ببببببن لنببببببد  ن ببببببم األ ببببببم " 
 ركابببات راليبببا  3266 ركابببات راليبببا و وديبببط، قعمببب  لاةغبببازات اة هولبببط نو  3266 املل بببدة

   "و وديط، قعم  لاةسوا   اة هولط، حسب اال لضا  

 قضام يف اةنهايط فقرة جديدة ويكون نةها كما ي ي: 

،  با ذ قبن   ب   اةال  بط 2-2-1 يثيبوم االشبرتاتات اةبواندة يف قسلويف لطانيات اة" 
ا بب  رببالم  ةببا ) ثبب  اةنمببا ج األوةيبببط ة اطانيببات ورطببوق اإلنلبباج اةةببغرة مبوجببب االكبببم 

  "( 376نو اةاطانيات اةلاة ط مبوجب االكم اسا   321اسا  

  "محايلها   "انة لعد اا "االركط و"يف ا م ط اةثانيط، قدنج ااانة  317االكم اسا  

  "LP200"لاةر    "LP02"يف ا م ط اةثاةثط، يسلعان ا  اةر    317االكم اسا  

 قعدل اة قرة اة رايط )ه( ةيةا  نةها كما ي ي: 362االكم اسا  

كببببببببانون   32وجيببببببببب نن قوغبببببببب  اال ببببببببط ا بببببببب  املكث ببببببببات املةببببببببنواط لعببببببببد  )ه(" 
  "سااط  - لاةواتقشر إىل سعط خت ي  اةطا ط  1123األول/ديسمرب 

 يعدل ةيةا  كما ي ي: 363االكم اسا  

ينطاببا  بب ا اةانببد ا بب  ا ركببات نو ادالت اةبب  قعمبب  لو ببود  ةببنف  )ن( 363" 
لوصببب   لضبببا   رطبببرة اببب  تريبببا ننظمبببط االحبببرتاق اةبببدار ي نو اساليبببا اةو وديبببط ) ثببب  حمركبببات 
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 ةلسبرني، إ. (، لاسبلثنا  ق با اةب االحرتاق، واملوةدات، واةضاغطات، واةلونلينات، ووحدات ا
  3263نو  3266يعني ق دنج  ن لند  يا ن ما األ م املل دة 

ال ختضببب  يببب   اةال  بببط ا ركبببات نو ادالت اةببب  قكبببون راةيبببط  ببب   ) (  
 اةو ود اةسا   نو اةغاز  وال  لو  ا   لضا   رطرة 

يعلبببرب ا بببرك نو ادةبببط راةيببباً  ببب  اةو بببود اةسبببا   إ ا كبببان رببب ان اةو بببود  :1المعحظرررة 
اةسببا     رغبباً وال  كبب  قشببغي  ا ببرك نو ادةببط لسبباب نقبب  اةو ببود  وال ي بب م قنظيببف 

ن ح نو ق ريغ  كونات ا رك نو ادةط،  ث  رطوق اةو ود و رش ات اةو ود وا ا    نو
  لاإلغافط إىل  ةا، ال ي  م قنظيبف نو إفبراغ رب ان ةكي قعلرب فانغط    اةو ود اةسا  

 اةو ود اةسا   

يعلببرب ا ببرك نو ادةبط راةيبباً  ب  اةو ببود اةغبباز  إ ا كانبن ر انببات اةو ببود  :2المعحظرة 
اةغبببببباز    رغببببببط  بببببب  اةسببببببا   )ة غببببببازات املسببببببي ط(، وذ يلجيبببببباوز اةضببببببغر املوجببببببب يف 

 ود  غ قاً و ؤ ناً لان، وكان صمام إغالق نو ا ل اةو  1 اس انات

ا ركبات وادالت اةب   لببو  ا ب  و بود يسببلويف  عباير اةلةببنيف يف  قةنف  )ج( 
حمركات احرتاق دار بي، قعمب  لاةسبوا   اة هولبط،  3518 ن لنود ن م األ م املل دة  3اةرقاط 

 ببم حمركببات راليببا و وديببط، قعمبب  لاةسببوا   اة هولببط، نو ن ببم األ 3518نو ن ببم األ ببم املل ببدة 
 3518االت احرتاق دار بي، قعمب  لاةسبوا   اة هولبط، نو ن بم األ بم املل بدة  3518املل دة 

 االت راليا و وديط، قعم  لاةسوا   اة هولط، حسب اال لضا  

ا ركبات وادالت اةب   لببو  ا ب  و بود يسببلويف  عباير اةلةببنيف يف  قةنف  )د( 
حمركببات احببرتاق دار ببي، قعمبب  لاةغببازات  3512 ببن لنببود ن ببم األ ببم املل ببدة  2-1اةشببعاط 

حمركبات راليبا و وديبط، قعمب  لاةغبازات اة هولبط، نو ن بم  3512اة هولط، نو ن بم األ بم املل بدة 
االت احببرتاق دار ببي، قعمبب  لاةغببازات اة هولببط، نو ن ببم األ ببم املل بببدة  3512األ ببم املل ببدة 

 ال لضا  االت راليا و وديط، قعم  لاةغازات اة هولط، حسب ا 3512

قةببنف ا ركببات وادالت اةبب  قعمبب  لاةغببازات اة هولببط واةسببوا   اة هولببط  عبباً  ببن لنببد  
  3512ن م األ م املل دة املناسب 

قةنف ا ركات وادالت اة   لو  ا   و ود سا   يسلويف  عاير اةلةنيف  )ه( 
ويف  عاير قةنيف ن     اةرقب وامللع قط لاملواد اسطرة ا   اةايئط، وال يسل 3-2-1اةواندة يف 

حمركببات احببرتاق دار ببي، نو ن ببم  3531نو اةشببعب األرببرى،  ببن لنببد  ن ببم األ ببم املل ببدة 
 االت احرتاق دار ي، حسب اال لضا   3531األ م املل دة 

جيوز نن  لو  ا ركات نو ادالت ا   لضا   رطرة نررى غر اةو ود ) ثب   )و( 
  االريا، نو جمم عات ايوا  املضغوق، نو نجه ة اةسال ط( ق  م ةعم ها اةاطانيات، نو نجه ة إت ا

نو قشببغي ها اد بب  دون نن ختضبب  أل  اشببرتاتات إغببافيط قلع ببا  بب   اةاضببا   اسطببرة األرببرى، 
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ذ قن      اةال  بط ا ب  ربالم  ةبا  و ب   ةبا، قسبلويف لطانيبات اة يثيبوم االشبرتاتات   ا
ال  بببط ا ببب  ربببالم  ةبببا ) بببثاًل اةنمبببا ج األوةيبببط ةقبببن   ببب   ا إال انبببد ا 2-2-1اةبببواندة يف 

نو اةاطانيببات اةلاة بط مبوجببب  321ة اطانيبات ورطببوق اإلنلباج اةةببغرة مبوجبب االكببم اسبا  
 ( 376االكم اسا  

ال ختضببب  ا ركبببات نو ادالت إىل ن  اشبببرتاتات نربببرى يف  ببب   اةال  بببط إ ا  )ز( 
 اسلوفين االشرتاتات اةلاةيط: 

يكون ا رك نو ادةط، مبا يف  ةبا وسبي ط االحلبوا  اةب   لبو  ا ب  لضبا   نن  '2'
 رطرة،  سلوفيط الشرتاتات اةلةني  اة  ق رغها اةس طط املرلةط؛

 ونن قكون ن  صما ات نو فل ات ) ث  وسا   اةلن يس(  غ قط نثنا  اةنق ؛ '1'

اضببا   ونن قكببون ا ركببات نو ادالت  وجهببط لشببك   نبب  اةلسببر  اةعرغببي ة  '3'
اسطببرة، ونن قكببون  ؤ نببط لوسببا    ببادنة ا بب  ققييببد ا ركببات نو ادالت ملنبب  

 نيط حركط نثنا  اةنق     شولا نن قغر اجتا ها نو قساب اطااً يا؛

 :3531و 3518يف حاةط ن مي األ م املل دة  '2'

ةبرتاً  ب  اةو بود  61حيثما كان ا برك نو ادةبط  لبو  ا ب  نكثبر  ب   
ةبرتاً، قطابا اشبرتاتات اةوسبم اةبواندة  251اةسعط ال ق يد ا    اةسا   وكانن

  1-1-5يف اة قرة 

ةبرتاً  ب  اةو بود  61وحيثما كان ا رك نو ادةط  لو  ا   نكثبر  ب   
ةبببرت، قوغببب   3 111ةبببرتاً ون ببب   ببب   251اةسبببا   وكانبببن اةسبببعط نكبببرب  ببب  

  1-1-5لطا ات اةوسم ا   جاناني  قال ني وفقاً ة  قرة 

ةبرتاً  ب  اةو بود  61يثما كان ا رك نو ادةط  لو  ا   نكثبر  ب  وح 
ةرت، قوغ  ةوحات اإلاالن اسانجي  3 111اةسا   وكانن اةسعط نكرب    
 ؛1-2-2-3-5ا   جاناني  قال ني وفقاً ة  قرة 

 :3512يف حاةط ن م األ م املل دة  '5'

 251 بب  حيثمببا كببان سبب ان و ببود ا ببرك نو ادةببط سببعط  ا يببط نكببرب  
  1-1-5ةرتاً، قطاا اشرتاتات اةوسم اةواندة يف اة قرة 

ةرتاً  251وحيثما كان س ان و ود ا رك نو ادةط سعط  ا يط نكرب     
ةبببرت، قوغببب  لطا بببات اةوسبببم ا ببب  جببباناني  قبببال ني وفقببباً  2 111ون ببب   ببب  

  1-1-5 ة  قرة
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وحيثمببببببببا كببببببببان سبببببببب ان و ببببببببود ا ببببببببرك نو ادةببببببببط سببببببببعط  ا يببببببببط ق يببببببببد  
ةرت، قوغ  ةوحات اإلاالن اسانجي ا   جاناني  قال ني وفقاً  2 111 ا  

 ؛1-2-2-3-5ة  قرة 

 3518، لاسببلثنا  ن مببي األ ببم املل ببدة 2-5ي بب م  سببلند ة نقبب  وفقبباً ة  قببرة  '6'
حيببث ال ي بب م  سببلند اةنقبب  إال انببد ا  لببو  ا ببرك نو ادةببط ا بب   3531و

ب نن يلضببم   سببلند اةنقبب  اةايببان ةببرتاً  بب  اةو ببود اةسببا    وجيبب 61نكثببر  بب  
  " "363اةنق  وفقاً ة  كم اسا  "اإلغايف اةلايل: 

 نةها كما ي ي: قعدل اة قرة األوىل ةيةا  362االكم اسا  

، قةبببنف  ببب   املبببادة املشبببعط املعابببوة يف تبببرد  سبببلث  يلسبببم 1-3-1-1وفقببباً ة  قبببرة " 
 " بادة  شببعط"يببف لباسطري  اإلغببافيني  بب  لطا بط اةلعر  2-6خبةبا   سبا ط ونكاةببط يف اةشبعاط 

  " سااط ة لآك "و

 قعدل اة قرة اةثاةثط ةيةا  نةها كما ي ي: 362االكم اسا  

 ات اسطببر اإلغببايف  2-6وإغببافط إىل األحكببام اةبب  قنطاببا ا بب  نقببب   ببواد اةشببعاط " 
-2-5-2-5و 1-1-5-2-5و 1-3-2-5 ، قنطاببببببا األحكببببببام اةببببببواندة يف" سببببببااط ة لآكبببببب "
  " 2-6-8-2-7و 2-5-8-2-7إىل  2-5-8-2-7و ) (2

واةب  ال قكبون شبديدة االساسبيط "سلعان ا  اابانة ييف اةنقطط اةثانيط،  371االكم اسا  
  "واة  قعطي نليجيط إجياليط"لعاانة  "2ةكي ققا  يف اةرقاط 

 قعدل اة قرة اة رايط )ج( ةلةا  كما ي ي: 371االكم اسا  

 كبببببببانون األول/  32املكثبببببببف اةببببببب   صبببببببن  لعبببببببد  ونن قوغببببببب  اال بببببببط ا ببببببب  )ج(" 
  "سااط  - قشر إىل سعط خت ي  اةطا ط لاةوات 1125 ديسمرب

  " اصط"لعد ك مط  "نو ممل ة"قدنج ااانة  ‘1‘و)ج(‘2‘) (373االكم اسا   
  "ال لةا "لعد ك مط  "نو ا ل از"وقدنج ااانة 

 قضام األحكام اساصط ا ديدة اةلاةيط: 

جيوز نقب  كاشب ات اإلشبعاع اةب   لبو  ا ب   ب ا اةغباز يف نوايبط غبغر غبر  378" 
اةببواند  P200وقوجيب  اةلعائبط  1-6 ال بط إلابادة املب   وال قسببلويف االشبرتاتات اةبواندة يف اة ةبب  

  ن   ا اةاند شريطط: 2-2-2-2يف اة قرة 

 لان؛ 51نن ال ي يد غغر اةلشغي  يف ك  واا  ا    ( )ن 

 ةرتاً؛ 21ال ق يد سعط اةواا  ا   ونن  ( )  
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نغببببعام غبببببغر  3ونن ال يقبببب  غبببببغر االن جيببببان األدد يف كببببب  واببببا  اببببب   )ج( 
نغببعام غبببغر اةلشببغي  انبببد ا  2اةلشببغي  انبببد ا يكببون  ببب وداً لوسببي ط خت يبببف اةضببغر واببب  

  ا؛ اً يكون   ود ال

 ونن يةن  ك  واا      ادة ال قلشظ  اند اةلم ق؛ )د( 

   كاشف إشعاع وفا لرنا    سجي  ةضمان ا ودة؛ونن يةن  ك )ه( 

 ي ا اةغرن  ISO 9001:2008 ك  اسلردام املعيان   عحظة:

ونن قنق  اةكواشف يف ااوات رانجيط  لينبط  وجيبب نن قكبون اةعابوة اةكا  بط  )و( 
دون نن ينكسبر اةكاشبف نو قلمب ق اةعابوة  رت ب 2.1 ادنة ا    م  ارلاان سقوق  ب  انق باع 

اسانجيط  وجيبب نن قكبون املعبدات اةب   لبو  ا ب  كاشبف  عابوة يف اابوات رانجيبط  لينبط إال 
 إ ا قوفرت ة كاشف محايط  كافئط    املعدات اة   لوي ؛

  "378اةنق  وفقاً ة  كم اسا  "ونن يلضم   سلند اةنق  اةايان اةلايل:  )ز( 

كاشبببب ات اإلشببببعاع، مبببببا يف  ةببببا اةكاشبببب ات املوجببببودة يف ننظمببببط كشببببف   وال ختضبببب  
اإلشبببعاع، أل  اشبببرتاتات نربببرى يف  ببب   اةال  بببط إ ا كانبببن اةكاشببب ات قسبببلويف االشبببرتاتات 

  "    51اةواندة يف اة قرات )ن( إىل )و( ناال  وكانن سعط نوايط اةكاش ات ال قلجياوز 

ةببط نو اململببب ة ا بب  جسبببم صبب ب  وجبببود يف ال ختضبب  األ ونيببا اةال ا يبببط اململ 372" 
ن ا ات األ ونيببا نو األوايببط املعببدة ةكببي قشببك  جبب  اً  بب   بب   اةببر ا ات أل  نحكببام نرببرى يف 

     اةال  ط إ ا نواين اةشروق اةلاةيط:

 ياد  اال ل از نو اال لةا  اسوا  اةلاةيط:  ( )ن 

 لان؛ . 1  ن      11ºيكون اةضغر يف اةواا  اند دنجط االرانة  '2'

 لان؛ 2  ن      35ºيكون اةضغر يف اةواا  اند دنجط االرانة  '1'

 لان  21  ن      85ºيكون اةضغر يف اةواا  اند دنجط االرانة  '3'

 ؛8إىل  2رطرة  دنجط يف اةرقب  اً املادة اململ ة نو اململةط رواصوال قاد   ( )  

 كغ    األ ونيا؛  21ويكون ا لوى األ ة  ة واا   )ج( 

 وقسلويف األوايط اة   لو  ا   ن ونيا ممل ة نو مملةط اةشروق اةلاةيط:  )د( 

جيب نن قكون األوايط  ةنواط     ادة  لوافقط    األ ونيا كما  و حمدد يف  '2'
 ؛ISO 11114-1:2012املعيان 

وجيب نن قكون األوايط ووسا   إغال هبا حمكمبط اإلغبالق و بادنة ا ب  احلبوا   '1'
 األ ونيا امللوةدة؛
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  للمبدد 85ºوجيب نن يكون ك  واا   ادناً ا    م  اةضغر امللوةد انبد  '3'
 ؛يف املا ط 1.2حجيمي ال يلعدى 

وجيببب نن يكببون كبب  واببا   بب وداً  هبباز يسببم  لبب رال  اةضببغر حاملببا يلجيبباوز  '2'
 لان    دون مت ق انيف نو ان جيان نو انلثان؛ 25اةضغر 

ان دون حبببدو  لببب 11وجيبببب نن يكبببون كببب  وابببا   بببادناً ا ببب   مببب  غبببغر  '5'
 قسر  اند إلطال   عول وسي ط خت يف اةضغر 

واند ا قنق  األوايط يف ن ا ة ن ونيا، جيبب نن قكبون  لةب ط لباةر ا ة لطريقبط قك ب  نن  
 يكون ة مجيمواط امللانط ن سها اة  ة واا  اةواحد  

نويل وختلرب روا  اةقوة امليكانيكيط امل كونة يف   ا االكم اسا  لاسلردام منو ج  
ة وابببببا  و/نو ن ا ة مم بببببو ة لاةسبببببعط اال يبببببط، ول يبببببادة دنجبببببط االبببببرانة حبببببىت نةببببب  إىل  ببببببيم 

 ا ددة   اةضغر

وجيببب نن قوث بببا نلببا   االرلابببان، ونن قكببون  ال بببط ة للابب  ونن قا  بببغ إىل اةسببب طات  ات  
  "اةة ط لنا  ا   ت اها 

سبا   يبو  وغباز يبو  قدنج املركاط اة  قعم  مب رك احرتاق دار بي يعمب  ل 381" 
  " ركاات قعم  لاةغازات اة هولط  3266 ن ن م األ م املل دة 

 IIIجيوز اسلعمال اةعاوات اةكارة اة  قلطالا     سلوى ندا  جممواط اةلعائبط  382" 
، كمببا  ببو  نةببو  ا بب   ةببا يف 3-2-2-2اةببواند يف  LP02وقسببلعم  وفقبباً ةلوجيبب  اةلعائببط 

نبببط اشبببرة ةلوصبببيات األ بببم املل بببدة امللع قبببط لنقببب  اةاضبببا   اسطبببرة، ال  بببط اةطاعبببط املنق بببط اةثا 
  " 1111كانون األول/ديسمرب   32قنظيميط منو جيط، حىت 

 ك  نن قةن  االاياات امللا مرة    اةاوةيسرتي ، نو لبويل ) يثيب   يلباكريالت(،  381" 
مللا مببرة اةقال ببط ة لمببدد  ببن نو ن   ببادة  لا مببرة نرببرى  وةببيس  بب  اةضببرون  قةببنيف االاياببات ا

)تريقبببط ارلابببان املبببواد اةقال بببط  U1األ بببم املل بببدة  ببب ا إ ا  بببا ن كببب  اإلثابببات، وفقببباً ةالرلابببان  ن بببم
، لعببدم 2-2-38ةلكببوي  نخبببرة يولببط( اةببواند يف دةيبب  االرلاببانات واملعبباير، ا بب   اةثاةببث، اة ببرع 

م إجبرا   ب ا االرلابان إال انبد اةنظبر يف نشو  خبان يو  يبؤد  إىل قكبوي  جبو يبو   ويناغبي ابد
  "خت يو نقاط املادة 

ال ختضبب  كببرات اةطاوةببط املةببنواط  بب  اةسبب وةويد إىل  بب   اةال  ببط إ ا كانببن  383" 
غ وكانببن اةكل ببط اةةبببافيط اإلمجاةيببط ةكببرات اةطاوةبببط  3.1اةكل ببط اةةببافيط ةكبب  كبببرة ال قلجيبباوز 

  "غ يف اةطرد اةواحد  511قلجياوز  ال

  1-1-1-1-5نةف، انظر  2لطا ط اةوسم املقرن اسلردا ها  ي اةنمو ج ن م  382" 
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  32 نةببف( حببىت 2)منببو ج ن ببم  2 كبب  االسببلمران يف اسببلردام لطا ببط وسببم اةرقاببط   عحظة:
  " 1128كانون األول/ديسمرب 

ينطابببا  ببب ا اةانبببد ا ببب  املركابببات  ات حمركبببات االحبببرتاق اةبببدار ي نو اساليبببا  385" 
 يط اة  قعم  لاةسوا   اة هولط نو اةغازات اة هولط اةو ود

وقنقببب   بببن  ببب ا اةانبببد املركابببات اةكهرلا يبببط املرل طبببط اةببب  قعمببب   عببباً مب بببرك احبببرتاق  
نو لطانيبببات  دار بببي ولاةاطانيبببات اةسبببا  ط نو لطانيبببات اةةبببوديوم نو لطانيبببات  ببب  ف ببب  اة يثبببوم

نيونات اة يثيوم واملنقوةط و    اةاطانيات  ركاط فيها  ن ا املركابات اةب  قعمب  لاةاطانيبات اةسبا  ط 
نو لطانيببات اةةببوديوم نو لطانيببات  بب  ف بب  اة يثببوم نو لطانيببات نيونببات اة يثيببوم واملنقوةببط و بب   

 "، قعمببب  لاةاطانيبببات ركابببات" 3272اةاطانيبببات  ركابببط فيهبببا فلنقببب   بببن ن بببم األ بببم املل بببدة 
 ( 121)انظر االكم اسا  

وألغبببران  ببب ا االكبببم اسبببا ، ي قةبببد لاملركابببات نجهببب ة  اقيبببط اةبببدف   ةبببممط المببب   
شر  واحد نو نكثر نو لضااط واحدة نو نكثر  و ب  األ ث بط ا ب   ب   املركابات اةسبيانات نو 

رك، نو املركابببببببات نو اةبببببببدناجات اةنانيبببببببط نو اةشببببببباحنات نو اةقببببببباترات نو اةبببببببدناجات  ات ا ببببببب
اةدناجات اةنانيط  ات اةعجيالت اةثال  نو األنل ، نو اةدناجات اةكهرلا يط، نو جر انات املروج، 

 نو املعدات اة ناايط و عدات اةانا   اقيط اةدف ، نو اةس   نو اةطا رات 

م عبات ن ا اةاضا   اسطرة     اي  اةاطانيات، و  ر  ايبوا ، ونجهب ة إت با  االريبا، وجم 
ايببوا  املضببغوق، ونجهبب ة اةسببال ط وغر ببا  بب  املكونببات اةبب  قشببك  جبب  اً ال يلجيبب ن  بب  املركاببط 
وقعلرب غرونيط ةعم  املركاط نو ةسال ط  شغ ها نو نكا ا، فيجيب نن قكون  رك اط لو ان يف املركابط 
م وال ختضبببب  رببببالم  ةببببا الشببببرتاتات  بببب   اةال  ببببط  و بببب   ةببببا، قسببببلويف لطانيببببات اة يثيببببو 

،  بببا ذ قبببن   ببب   اةال  بببط ا ببب  ربببالم  ةبببا ) بببثاًل 2-2-1االشبببرتاتات اةبببواندة يف اة بببرع 
نو اةاطانيبات  321اةنما ج األوةيط ة اطانيات ورطبوق اإلنلباج اةةبغرة مبوجبب االكبم اسبا  

  " 376اةلاة ط مبوجب االكم اسا  

ضبببار دنجبببط إ ا كانبببن املبببواد  سبببلقرة ل 6-2-7قنطابببا األحكبببام اةبببواندة يف  386" 
االببرانة  وانببد اسببلردام االسببلقران االببران ، جيببب ا بب  اةشببر  اةبب   يقببدم اةعاببوة نو االاويببط 
اةوسيطط ة سوا ب نو اةةبهري  ة نقب  نن يضبم  نن  سبلوى االسبلقران يك بي ملنب  حبدو  متباثر 
)قا مبببر( رطبببر ة مبببادة يف اةعابببوة نو االاويبببط اةوسبببيطط ة سبببوا ب نو اةةبببهري  انبببد دنجبببط حبببرانة 

  يف حاةببط اةةببهري  اةنقببال  ويشببرتق غببار دنجببط االببرانة إ ا 25º ، نو 51ºلوسببطط  ببدن ا  
نصببا  االسببلقران اةكيميببا ي غببر فعببال رببالل اة ببرتة امللو عببط ة نقبب   وقشببم  اةعوا بب  اةبب  يناغببي 
نر  ا يف االالاان اند اختا      اةقران، ا   سباي  املثبال ال االةبر، اةسبعط واةشبك  ايندسبي 

وة نو االاويبط اةوسببيطط ة سبوا ب نو اةةببهري ، وقبوثر ن   ببادة اازةبط  وجببودة، ودنجبط حببرانة ة عاب
املادة اند ا ققدم ة نق ، و دة اةرح ط ولروم دنجط االرانة ا يطبط اةب   بد  ابادة نثنبا  اةنقب  
) ببب   رااببباة اة ةببب   ببب  اةعبببام نيضببباً(، وفعاةيبببط  بببادة اةلثايبببن املسبببلرد ط ورواصبببها األربببرى، 
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اةضوالر اةلشغي يط اة  ق رغبها اةال  بط )كاشبرتاتات االمايبط  ب   ةبادن االبرانة، مببا يف  ةبا و 
االموةببط األرببرى املنقوةببط ا بب  دنجببط حببرانة نا بب   بب  اةدنجببط ا يطببط(، ون  اا بب   بب  اةعوا بب  

  "األررى  ات اةة ط 

 4-3الفصل   

   ال ينطاا 3-2-7-2

   ال ينطاا 3-2-7-1

  ال ينطاا 3-2-8-2

  ال ينطاا 3-2-8-1

  ال ينطاا 3-2-2

  ال ينطاا 3-2-21

 قعدل اة قرة ةلةا  كما ي ي: 3-2-22

 استختام العبوال التا اة 3-4-11"

 يف حاةط ااوة شا  ط  لو  ا   لضا   رطرة  عاوة لكميات حمدودة، يطاا  ا ي ي: 

اةعاببوة اةشببا  ط لببا رة  ببا ذ قكبب  اةعال ببات املمث ببط  ميبب  اةاضببا   اسطببرة اةبب   لويهببا  
 ة عيان، قوغ  ا   اةعاوة اةشا  ط:

  ااببوة شببا  ط"اال ببط  مبب  ااببانة" "OVERPACK" وجيببب نن ال يقبب  انق بباع  
  م؛ 21ا   "OVERPACK" "ااوة شا  ط"نحرم ك مط 

   واةعال ات املط ولط مبوجب   ا اة ة 

إال  2-1-2-5دة يف ولاسببلثنا  حاةببط اةنقبب  ا ببو ، ال قنطاببا األحكببام األرببرى اةببوان  
إ ا كانبن اةاضبا   اسطببرة األربرى غببر املعابوة لكميبات حمببدودة  عابوة يف اةعاببوة اةشبا  ط وال يببلم 

  " ةا إال فيما يلة      اةاضا   اسطرة األررى 

 5-3الفصل   

 لعد ا م ط األوىل، يعدل لا ي اة قرة اة رايط ) ( ةيةا  كما ي ي: ) (3-5-1

وفيمبا يلع با لاةاضبا   اسطببرة اةسبا  ط،  بب نن  لبو  اةعاببوة اةوسبطيط نو اسانجيبط ا بب  " 
 ادة  اصط قك ي ال لةبا  كا ب  حملويبات اةعابوات اةدار يبط  وجيبوز نن قكبون املبادة املاصبط  بي 
 املادة املوسبدة ة عابوة إ ا كانبن  وغبواط يف اةعابوة اةوسبيطط  وجيبب نال قل ااب  اةاضبا   اسطبرة  ب 
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 واد اةلوسيد نو اال لةا  نو اةلعائط لةونة رطرة نو قق ب   ب  سبال ط نو ولي بط املبواد  ويف حاةبط 
 االنكسان نو اةلسر ، جيب نن  لو  اةطرد ا   ا لويات لشك  قام لغو اةنظر ا  اجتا   

  " مي "لك مط  "ةوغ  مجي "يسلعان ا  ااانة  )ه(3-5-1

  ال ينطاا 3-5-2-1

 ةلةا  كما ي ي: قعدل 3-5-2-3

 استختام العبوال التا اة 3-5-4-3"

 يف حاةط ااوة شا  ط  لو  ا   لضا   رطرة  عاوة لكميات  سلثناة، يطاا  ا ي ي: 

 ببا ذ قكبب  اةعال ببات املمث ببط  ميبب  اةاضببا   اسطببرة اةبب   لويهببا اةعاببوة اةشببا  ط لببا رة  
 ة عيان، قوغ  ا   اةعاوة اةشا  ط:

  ااببوة شببا  ط"اال ببط  مبب  ااببانة" "OVERPACK" وجيببب نن ال يقبب  انق بباع  
  م؛ 21ا   "OVERPACK" "ااوة شا  ط"نحرم ك مط 

   واةعال ات املط ولط مبوجب   ا اة ة 

إال إ ا كانببببن اةاضببببا   اسطببببرة  2-1-2-5وال قنطاببببا األحكببببام األرببببرى اةببببواندة يف  
يف اةعابوة اةشبا  ط وال يبلم  ةبا إال فيمبا يلةب   ب    األررى غر املعاوة لكميات  سبلثناة  عابوة

 اةاضا   اسطرة األررى 

 التليل األبجتي بالمواد والساع  

 قعدل اةرقب ونن ام األ م املل دة ة انود اةلاةيط ةلةا  كما ي ي: 

 3512 2-1 حمركات راليا و وديط، قعم  لاةغازات اة هولط

 3518 3 اة هولطحمركات راليا و وديط، قعم  لاةسوا   

 3531 2 حمركات احرتاق دار ي

 ةيةا  كما ي ي: "حقياط ناقن  اةاوةيسرت"يعدل اةاند  

316 3 حقياط ناقن  اةاوةيسرت،  ادة نسا  سا  ط
2 

351 2-2 حقياط ناقن  اةاوةيسرت،  ادة نسا  ص اط
7 

واةبر م  "جبيم 3-2"لعبد اةر ب   "جيم 2-2"، يدنج اةر   "حمركات صانوريط"يف اةاند  
  "1286"لعد  "1521"

 قضام اةانود ا ديدة اةلاةيط لاةرتقيب األ د : 
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 3518 3 حمركات احرتاق دار ي، قعم  لاةسوا   اة هولط

 3518 3 االت احرتاق دار ي، قعم  لاةسوا   اة هولط

 3518 3 االت راليا و وديط، قعم  لاةسوا   اة هولط

 3512 2-1 حمركات احرتاق دار ي، قعم  لاةغازات اة هولط

 3512 2-1 االت احرتاق دار ي، قعم  لاةغازات اة هولط

 3512 2-1 االت راليا و وديط ، قعم  لاةغازات اة هولط

 3531 2 االت احرتاق دار ي

 3252 2 نحاد   يثي  ثنا ي فيني  امليثان امله جي ، سا  

 3251 2 نحاد   يثي  ثنا ي فيني  امليثان امله جي ، ص ب

 1111 2-2 كرات اةطاوةط، انظر

 1-4الفصل   

 ال ينطاا 2-2-2-5

ختضب  نيبط اابوة  عبدحة الحلبوا  "قعدل ا م ط اةلمهيديط ةيةا  نةبها كمبا ي بي:  2-2-2-21
 قاو لهبا ة لسبر   ويعلبرب ، الرلابان  ناسبب خبةبو  2-6سوا  ، ا   اةن و املاني يف اة ةب  

 2-2-2-6 ب ا االرلاببان جبب  اً  بب  لرنببا   غببمان ا بودة حسبباما  ببو  نةببو  ا يبب  يف اة قببرة 
  ":3-2-5-2-6اة  قاني اةقدنة ا   اةوفا  مبسلوى االرلاان املناسب املاني يف 

اسببلردام اةعاببوات االحلياتيببط واةعاببوات " يعببدل اةعنببوان ةيةببا  كمببا ي ببي: 2-2-2-28
  "لياتيط اةكارةاالح

-2-5-2-6"لعبببببد اةبببببر م  "2-2-5-6-6و"يف ا م بببببط األوىل، قبببببدنج اابببببانة  2-2-2-28-2
 و  ا ال  ن  اسلردام ااوات نكبرب حجيمباً، نو"وقعدل ا م ط اةثانيط ةلةا  كما ي ي:   "22

 1-28-2-2-2ااوات كارة    نوع  ناسبب و سبلوى ندا   ال بم، لاةشبروق املاينبط يف 
  " 3-28-2-2-2و

جيبب نن "لعابانة  "جيب وغب  اةعال بات"يف املالحظط، يسلعان ا  ااانة  2-2-2-22-2
  "قكون اةعال ات

ويكبون االجيبم األ ةب  ةوابا  "قضام مج ط ثانيط ويكبون نةبها كمبا ي بي:  2-2-2-22-1
يكبون وقضام مج ط  ا  اب  األربرة و  "ةرت  2 111اةضغر املوغوع حمدوداً لسعط  ا يط  دن ا 

ويف  ببب   االاةبببط جيبببب نن ال يلجيببباوز اجملمبببوع اةك بببي ة سبببعات املا يبببط ألوايبببط "نةبببها كمبببا ي بببي: 
  "ةرت  2 111اةضغر املوغواط 

 ال ينطاا 2-2-1-2
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، يضببام حكببم جديببد رببا  يلع ببا لاةلعائببط P001يف حاةببط قوجيبب  اةلعائببط  2-2-2-2
"PP93"  :ويكون نة  كما ي ي 

"PP93 قةببمم اةعاببوات وقةببن  3532و 3531ل ببدة يف حاةببط ن مببي األ ببم امل ،
لوس و  يسم  للسريب اةغاز نو اةاران ملن  ق ايد اةضغر اة    د يبؤد  إىل متب ق اةعابوات يف 

  "حاةط فقدان االسلقران 

، يضببام حكببم جديببد رببا  يلع ببا لاةلعائببط P002يف حاةببط قوجيبب  اةلعائببط  2-2-2-2
"PP92"  :ويكون نة  كما ي ي 

"PP92  قةببمم اةعاببوات وقةببن  3533و 3532ن مببي األ ببم املل ببدة يف حاةببط ،
لوس و  يسم  للسريب اةغاز نو اةاران ملن  ق ايد اةضغر اة    د يبؤد  إىل متب ق اةعابوات يف 

  "حاةط فقدان االسلقران 

يف اةلوجيببببببببب  اسبببببببببا   P406) ( و P114)ج( و P112قوجيهات اةلعائط  2-2-2-2
ن ببببا اةعاببببوات "، قضببببام مج ببببط نرببببرة جديببببدة ويكببببون نةببببها كمببببا ي ببببي: PP48امللع ببببا لاةلعائببببط 

املةنواط     ادة نررى  ات  دن   ي     املعدن،  ث  وسا   اإلغالق املعدنيط نو اةلجيهي ات 
  "، فال قعلرب ااوات  عدنيط 2-2-6املعدنيط األررى كل ا امل كونة يف اة قرة 

، يسلعان PP70ا  امللع ا لاةلعائط يف اةلوجي  اس 237قوجي  اةلعائط  2-2-2-2
لعابببانة  ""THIS SIDE UP" " ببب ا ا انبببب إىل فبببوق"وقوغببب  ا ببب  اةعابببوة اال بببط "اببب  اابببانة 

  "2-7-2-1-5وقوغ  ا   اةعاوة اال ط وفقاً ة  قرة "

 يعدل ةيةا  كما ي ي: P200 (2)قوجي  اةلعائط  ،2-2-2-2

(، واةغبازات املسبي  ط واة ا ابط 2ضبغوتط )ا بدول قغطي ا داول اةثالثط اةلاةيط اةغازات امل (1)"
 (  و ي قلضم : 3)ا دول  1(، واملواد غر املدنجط يف اةرقاط 1)ا دول 

 ن م األ م املل دة واسم املادة ووص ها وقةني ها؛ )ن( 

 (، يف حاةط املواد اةسميط؛51)ت ق LC50اةرتكي  اةنة ي اةقاق   ) ( 

 ؛"X"موح لاسلردا ها ةنق  املادة، اة  ير   يا لاالرم ننواع نوايط اةضغر املس )ج( 

  دة االرلاان اةقةوى ة ل ليش اةدون  ألوايط اةضغر؛ )د( 

فيمببا يلع ببا لووايببط اةضببغر اةبب  قسببلردم يف صببنعها املببواد املركاببط، قا ببغ  ببدة   عحظررة:
 سبببنوات  وجيببوز متديبببد  بببدة االرلابببان إىل ق بببا 5االرلاببان اةقةبببوى ة   ببب  اةبببدون  

سببنوات(، إ ا وافقببن اةسب طط املرلةببط ةا ببد  21)ن  حبىت  1و 2ا بددة يف ا ببدوةني 
 االسلردام 

 غغر االرلاان األدد ألوايط اةضغر؛ ( ) 
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غغر اةلشغي  األ ة  ألوايط اةضبغر ة غبازات املضبغوتط )ال يلجيباوز غبغر  )و( 
 ايحنببط( نو نسبباط )نسببب( اةلشببغي  ث ثببي غببغر االرلاببان يف االبباالت اةبب  ال قكببون فيهببا اةقيمببط 
 امل   اةقةوى حسب غغر )غغوق( االرلاان ة غازات املسيح ط وامل الط؛

  "األحكام اساصط امللع قط لاةلعائط، املنطاقط ا    ادة لعينها  )ز( 

 قدنج فقرة فرايط جديدة )ه( ويكون نةها كما ي ي: P200 (3)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

 -ملسبببي  ط ا م  بببط لغبببازات  ضبببغوتط، يناغبببي نرببب  املكبببونني يف حاةبببط اةغبببازات ا )ه(" 
 يف االالاان اند حسا  اةضغر اةدار ي يف واا  اةضغر  -اةطون اةسا   واةغاز املضغوق 

 1.25ات ةكببب  ةبببرت  ببب  اةسبببعط املا يبببط يبببنن ال قلجيببباوز اةكل بببط اةقةبببوى ة م لو  وجيببب 
ةببا، جيببب نن ال  ببأل اةطببون اةسببا    ؛ ولاإلغببافط إىل  °51غببع اً كثافببط اةطببون اةسببا   انببد 

   °61واا  اةضغر لشك  كا   اند ن  دنجط حرانة حىت 

  °65يكبببون وابببا  اةضبببغر مم بببو اً، جيبببب نن ال يلجيببباوز اةضبببغر اةبببدار ي انبببد  وانبببد ا 
غغر االرلاان يف واا  اةضغر  وجيب نن قؤر  يف االالابان اةضبغوق اةارانيبط واةلمبددات االجيميبط 

 نوايط اةضغر  وإ ا ذ قك  اةايانات االرلاانيط  لاحط، قن   اسطوات اةلاةيط:   مي  املواد يف

حسببببا  غببببغر اةارببببان ة مكببببون اةسببببا   واةضببببغر ا   ببببي ة غبببباز املضببببغوق  '2'
   )دنجط حرانة امل  (؛°25 اند

  °25حسبببا  اةلمبببدد االجيمبببي ة طبببون اةسبببا   اةنببباجم اببب  اةلسبببرني  ببب   '1'
 اةغاز ؛  وحسا  االجيم امللاقي ة طون °65 إىل

     نر  اةلمدد االجيمي °65حسا  اةضغر ا   ي ة غاز املضغوق اند  '3'
 ة طون اةسا   يف االالاان؛

   يف االالاان °65  و°25يؤر  اا   انضغاق اةغاز املضغوق اند  : عحظة

  ؛°65حسا  غغر اةاران ة مكون اةسا   اند  '2'

ا   ي ة غاز اةضغر اةك ي  و جمموع غغر اةاران ة مكون اةسا   واةضغر  '5'
  ؛°65املضغوق اند 

   يف االالاان؛°65نر   ال يط  ولان اةغاز املضغوق يف اةطون اةسا   اند  '6'

نن ال يقبببب  غببببغر االرلاببببان يف واببببا  اةضببببغر ابببب  اةضببببغر اةك ببببي ا سببببو   وجيببببب 
 لان(  2كي ولاسكال )  211 نا  

فببببببط  بببببب  نجبببببب  ذ قكبببببب   ال يببببببط  ولببببببان اةغبببببباز املضببببببغوق يف املكببببببون اةسببببببا    عرو  وإ ا 
( ‘6‘االسالات،  ك  حسا  غغر االرلاان    دون نر   ال يط  ولان اةغاز )اة قرة اة رايبط 

  "يف االساان 
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 ( ويكون نةها كما ي ي:2قدنج فقرة جديدة ) P200، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

ببر  ام يببط  بب   واببا  اةضببغر  ول ببون  وو  ببؤ الت لاسببلردام  (2)"  جيببب نن جي 
 را ات املناساط املعدات واإلج

 ويناغي نن قلضم  اإلجرا ات ام يات اةلد يا اةلاةيط: 

 ا لثال األوايط وامل  قات ألحكام     اةال  ط؛ 

 ا لثايا ة منل  املقرن نق  ؛ 

 ادم وجود ق ف  د يؤثر ا   اةسال ط؛ 

 اةلقيد لدنجط امل   نو غغط ، حسب اال لضا ؛ 

  اةعال ات واةلعريف 

 ات  سلوفاة إ ا تاقن املعاير اةلاةيط:وقعلرب     االشرتات 

ISO 10691: 2004   نسبطوانات فوال يبط    و بط  ال بط إلابادة املب   ةغباز اةابرتول املسبي    -نسطوانات اةغاز
(LPG) -   إجرا ات اةل قا  ا  امل   ورالة  ولعد 

ISO 11372: 2011  امل   شروق امل   وف    -نسطوانات األسيلي ني  -نسطوانات اةغاز 

ISO 11755: 2005  ح م األسطوانات ة غازات املضبغوتط واملسبي  ط )لاسبلثنا  االسبيلي ني(  -نسطوانات اةغاز
 اة    و ن امل    -

ISO 13088: 2011  شروق امل   وف   امل    -ح م نسطوانات األسيلي ني  -نسطوانات اةغاز 

ISO 24431:2006  املضبببغوتط واملسبببي  ط )لاسبببلثنا  االسبببيلي ني(  نسبببطوانات اةغبببازات -نسبببطوانات اةغببباز- 
 اة    و ن امل   

( وقعببببدل  بببب   5( ةلةببببا  )2يعبببباد قببببر يم اة قببببرة االاةيببببط ) P200، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
 اة قرة ا   اةن و اةلايل:

نو املعيبببان "، يف اة قبببرقني األوةيبببني، يسبببلعان اببب  اابببانة pيف االكبببم اسبببا   
ISO 3807-2:2000"  نو املعيان "لعاانةISO 3807-2:2000  نو املعيانISO 3807:2013" ،

 "ISO 3807-2:2000املسبلوفيط ة معيبان " رقان  ويف اة قرة األررة، يسبلعان اب  اابانة 
  "ةالنةهان  طامل ودة لسدادة  ال"لعاانة 

لعاببببببانة  "ISO 7866:1999"، يسببببببلعان ابببببب  ااببببببانة uيف االكببببببم اسببببببا   
"ISO 7866:2012 + Cor 1:2014"  

يف اةنهايببببط،  بببب م اةانببببد اسببببا  لببببر م األ ببببم  3، ا دول P200، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
  1283املل دة 
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  ال ينطاا P205 (6)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

 يف اةنهايط، قضام اة قرة اةلاةيط:  P206 (3)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

اةطبببون اةسبببا    -يناغبببي نرببب  املكبببونني يف حاةبببط اةسبببوا   ا م بببط لغبببازات  ضبببغوتط، " 
يف االالاببان انببد حسببا  اةضببغر اةببدار ي يف واببا  اةضببغر  وإ ا ذ قكبب   -واةغبباز املضببغوق 

 اةايانات االرلاانيط  لاحط، قن   اسطوات اةلاةيط:

  °25حسا  غغر خبان املكون اةسا   واةضبغر ا   بي ة غباز املضبغوق انبد  )ن( 
 )دنجط حرانة امل  (؛

  °25حسبببا  اةلمبببدد االجيمبببي ة طبببون اةسبببا   اةنببباجم اببب  اةلسبببرني  ببب   ) ( 
   وحسا  االجيم امللاقي ة طون اةغاز ؛°65 إىل

   ببببب  نرببببب  اةلمبببببدد °65حسبببببا  اةضبببببغر ا   بببببي ة غببببباز املضبببببغوق انبببببد  )ج( 
 االجيمي ة طون اةسا   يف االالاان؛

 لاان   يف االا°65  و°25يؤر  اا   انضغاق اةغاز املضغوق اند  : عحظة

  ؛°65حسا  غغر اةاران ة مكون اةسا   اند  )د( 

اةضبببغر اةك بببي  بببو جممبببوع غبببغر اةاربببان ة مكبببون اةسبببا   واةضبببغر ا   بببي  )ه( 
  ؛°65ة غاز املضغوق اند 

   يف االالاان؛°65نر   ال يط  ولان اةغاز املضغوق يف اةطون اةسا   اند  )و( 

نن ال يقبب  غببغر االرلاببان يف األسببطوانات نو نسببطوانات اةضببغر ابب  اةضببغر  وجيببب 
 لان(  2كي ولاسكال )  211اةك ي ا سو  نا   

ذ قكبببببب   ال يببببببط  ولببببببان اةغبببببباز املضببببببغوق يف املكببببببون اةسببببببا    عروفببببببط  بببببب  نجبببببب   وإ ا 
ط )و(( االسالات،  ك  حسا  غغر االرلاان    دون نر   ال يط  ولان اةغباز )اة قبرة اة رايب

  "يف االساان 

يف ا م ط األررة  ا  االكبم اسبا  امللع با لاةلعائبط، قبدنج  P207، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
  " ن "لعد ك مط  "االركط اة ا دة و"ااانة 

 يعدل ةيةا  كما ي ي: P208 (1)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

يبببرر  لببباةعاوات اةلاةيبببط شبببريطط اسبببلي ا  االشبببرتاتات اةعا بببط امللع قبببط لاةلعائبببط  (2)" 
  1-6-1-4اةواندة يف 

ووفقببببباً  1-1-6نن قكببببون األسببببطوانات  ةببببنعط كمبببببا  ببببو حمببببدد يف اة قببببرة  ( )ن 
 ؛ISO 9809-1:2010نو املعيان  ISO 11513:2011ة معيان 
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وفقبببباً  1126ثاين/ينبببباير كببببانون اة  2ونن قكببببون األسببببطوانات  ةببببنواط  ابببب   ( )  
  "وة مواص ات املعلمدة    اةس طات املرلةط يف ل دان اةنق  واالسلردام  3-1-6ة  قرة 

 "PP83" بببب م اةلوجيبببب  اسببببا  امللع ببببا لاةلعائببببط   P410و P403، قوجيها اةلعائط 2-2-2-2
  "حم وم PP83"وقدنج ااانة 

ةيةببببببا    "PP28"يعببببببدل االكببببببم اسببببببا  امللع ببببببا لاةلعائببببببط  P502، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
 ي ي: كما

 "PP28  قةن  نج ا  اةعاوات اة   ي ا   متا  2873يف حاةط ن م األ م املل دة ،
   " ااشر    محو فوق اةك ونيا    اة جاج نو اةاالسليا 

  ال ينطاا P650 (10)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

 ويعاد قرقيب األن ام وفقاً ة ةا  "P603"عاد قر يم  ةيةا  ي P805، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2

يف حاةببط اةسببوا   واملببواد "يعببدل ةيةببا  كمببا ي ببي:  P906 (1)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
( نو ثنببا ي فينيبب  نو ثالثببي PCBاةةبب اط اةبب   لببو  ا بب   ركاببات ثنببا ي فينيبب  امللعببدد اةك ببونة )

  ثنببا ي فينيبب  امليلببان امله جيبب ، نو اةبب  قكببون   وثببط  بب   فينيبب  امللعببددة اي جينببط نو نحبباد   يثيبب
  "، حساما يناسب P002نو  P001: يسم  لاسلردام اةعاوات اجمله ة وفقاً ةلوجي  اةلعائط ملوادا

قعببببببدل لايببببببط ا م ببببببط األوىل ةلةببببببا  كمببببببا ي بببببببي:  ) ( P906 (2)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
( نو ثنببا ي فينيبب  نو نلببااي فينيبب  امللعببددة اي جينببط PCB ركاببات ثنببا ي فينيبب  امللعببدد اةك ببونة )"
  "نحاد   يثي  ثنا ي فيني  امليلان امله جي   نو

قعببببدل لدايبببببط ا م بببببط األرببببرة ةلةبببببا  كمبببببا ي بببببي:  P909 (3)، قوجي  اةلعائط 2-2-2-2
   يظ  ا    امللاقي لدون قغير "    و ك  نيضاً ققدمي املعدات ة نق "

 قوجيهات اةلعائط ا ديدة اةلاةيط:قضام  2-2-2-2

P005 توجيه التعبئة P005 

  3531و 3512و 3518  ا اةلوجي  ا   نن ام األ م املل دة  ينطاا 

مت لنببا  وقةبببميم ا ركبببات نو ادالت ليبببث ق ك ببب  ةوسبببي ط االحلبببوا  اةببب   لبببو  ا ببب  اةاضبببا   اسطبببرة محايبببط كافيبببط،  إ ا 
 رانجيط يشرتق نن قكون  ناك ااوة  ال

وجان قعائط اةاضا   اسطرة املضم نط يف ا ركات نو ادالت يف ااوات رانجيط  ةبنواط  ب   بادة  ناسباط قكبون  ات  بوة  وإال   
، نو 2-2-2-2وقةبببميم  ال مبببني يلناسببباان  ببب  سبببعط اةعابببوة واالسبببلردام املقةبببود  نهبببا وقسبببلويف االشبببرتاتات املنطاقبببط اةبببواندة يف 

 يف لروم اةنق  اةعاديط، كون قثان  ثالً يف محا الت نو صناديا ش   نو وسا    ناوةط نررى  سا اطال جتع ها وجب قثايلها لطريقط 

اببب   ةبببا، يبببلم احلبببوا  وسبببي ط االحلبببوا  دارببب  ا ركبببات نو ادالت ليبببث ال يبببرج  حبببدو  اطبببب يف وسبببي ط  وفضبببالً  
االحلوا  اة   لبو  ا ب  اةاضبا   اسطبرة يف لبروم اةنقب  اةعاديبط، نو حبدو  قسبر  ة اضبا   اسطبرة  ب  ا ركبات نو ادالت 
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ا   اسطببرة اةسببا  ط، ) كبب  اسببلردام لطانببط  انعببط ة لسببر  اةاضبب  يف حاةببط حببدو  اطببب يف وسببي ط االحلببوا  اةبب   لببو  ا بب
 السلي ا    ا اةشرق( 

قركيبب وسبي ط االحلبوا  اةب   لبو  ا ب  اةاضبا   اسطبرة وقو ينهبا نو قوسبيد ا لطريقبط قك ب   نب  كسبر ا نو قسببر   ويبلم 
م اةنقببب  اةعاديبببط  وجيبببب نال قكبببون  بببادة اةاضبببا   اسطبببرة  نهبببا، وقك ببب   را ابببط حركلهبببا دارببب  ا ركبببات نو ادالت نثنبببا  لبببرو 

وسبي ط االحلبوا   كمبا جيبب نال يبؤد  ن  قسبر  ة م لويبات إىل االنلقبا    ويباتاةلوسيد  ال ط ة ل اا  ا    بو رطبر  ب  حمل
 كثراً    اسوا  اةو ا يط ملادة اةلوسيد 

 إضافي: اشتراط

قركيب اةاضا   اسطرة األررى ) ث  اةاطانيات نو نجه ة إت ا  االريا نو جمم عات اةغاز املضغوق نو نجه ة األ بان(  يلم 
 اةالز ط ةعم  ا ركات نو ادالت نو قشغي ها اد  ، لطريقط  و ونط يف ا ركات نو ادالت  

 

P412  توجيه التعبئة P412 

  3517  ا اةلوجي  ا   ن م األ م املل دة  ينطاا 

 : 3-2-2و 2-2-2لاسلردام اةعاوات اةلاةيط شريطط اسلي ا  األحكام اةعا ط اةواندة يف  يرر  

 اةعاوات اسانجيط: (2) 

 ؛(1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2 ،1N1 ،1N2،1H1  ،1H2 ،1D ،1G) نسطوانات  

 ؛(4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2) صناديا  

 ؛(3A1 ،3A2 ،3B1 ،3B2 ،3H1 ،3H2) قنكات  

 اةعاوات اةدار يط: (1) 
  ي برتاً ةكب  اابوة دار يبط إ ا كانبن  215قكون اةكميط اةقةوى ة مادة اال  ازة )نكسبيد فبو ي اضبو (  )ن( 

 غرام ةك  ااوة دار يط إ ا كانن ص اط  511سا  ط، و

 قعاو املادة األساسيط واملادة اال  ازة لةونة  ن ة ط يف ااوات دار يط  ) (  

 وغ  املكونات يف ن س اةعاوة اسانجيط شريطط نال قل اا  ق اااًل رطراً يف حال حدو  قسر   جيوز 

لطايقهبببا ا ببب  ، ل2-2وفقببباً ة معببباير اساصبببط لاةشبببعاط  IIIنو  IIنن قسبببلويف اةعابببوات  سبببلوى ندا  جمموابببط اةلعائبببط  جيبببب 
 األساسيط   املادة

 

P910 توجيه التعبئة P910 

واملؤة بط  ب   3282و 3281و 3122و 3121  ا اةلوجي  ا   رطوق اإلنلاج اساصط لون ام األ بم املل بدة  ينطاا 
ر يط ولطانيط وا   اةنما ج األوةيط اةسالقط ةإلنلاج ة راليا واةاطانيات اند ا قنق   ب   اةنمبا ج األوةيبط  211 ا ال ي يد ا   

 ألغران االرلاان  

 : 3-1-2و 1-1-4لاسلردام اةعاوات اةلاةيط شريطط اسلي ا  األحكام اةعا ط اةواندة يف  يرر  
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P910 توجيه التعبئة P910 

 يف حاةط اساليا واةاطانيات مبا يف  ةا اند ا قعاو    املعدات: (2) 

 ؛(1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G) نسطوانات   

 ؛(4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2) صناديا   

 (3A2 ،3B2 ،3H2) قنكات   

 ونن قسلويف االشرتاتات اةلاةيط:  IIنن قكون اةعاوات  طالقط ملسلوى ندا  جممواط اةلعائط  وجيب  

قعاو اةاطانيات واساليا  ات األحجيام واألشكال واةكل  املرل  ط، مبا يف  ةبا املعبدات، يف اابوة رانجيبط  )ن( 
شبببريطط نن ال قلجيببباوز اةكل بببط اإلمجاةيبببط اةك يبببط ة عابببوة اةكل بببط   ببب  اةنبببوع اةلةبببميمي املرلبببرب اةبببواند نابببال 

 ؛رلرب ا   نساسها اةنوع اةلةميمياإلمجاةيط اة  ا

 قعاو ك  ر يط نو لطانيط لشك  إفراد  يف ااوة دار يط وقوغ  دار  ااوة رانجيط؛ ) ( 

وغبر  وصب ط قك بي المايلهبا  ب   اق ك  ااوة دار يط لشك  قام مبادة اب ل حبران  غبر  ال بط ةالحبرتاق  )ج( 
 اناعا  رطر ة  رانة؛

قلر  قدالر  ال مط ة لق ي     قبوثر االنجتاجبات واةةبد ات وملنب   برك اساليبا واةاطانيبات دارب  اةعابوة  )د( 
مما  د يؤد  إىل اةل ف ونشو  لروم رطرة نثنا  اةنق   وجيوز اسبلردام  بادة قوسبيد غبر  ال بط ةالحبرتاق 

 ؛ ط ة وفا    ا االشرتاقوغر  وص

 ققي م ادم  ال يط االحرتاق وفقاً ملعيان  عرتم ل  يف اةا د اة   قةمم في  اةعاوة نو قةن ؛ )ه( 

كببغ ا بب  ر يببط نو لطانيببط واحببدة يف اةعاببوة   31ققلةببر اس يببط نو اةاطانيببط اةبب  ق يببد كل لهببا اةةببافيط ا بب   )و( 
  اسانجيط 

 املركاط يف املعدات: يف حاةط اساليا واةاطانيات  (1) 

 ؛(1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G) نسطوانات   

 ؛(4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2) صناديا   

  (3A2 ،3B2 ،3H2) قنكات   
 ونن قسلويف االشرتاتات اةلاةيط: IIنن قكون اةعاوات  طالقط ملسلوى ندا  جممواط اةلعائط  جيب 

قعاو املعدات  ات األحجيام نو األشكال نو اةكلب  املرل  بط يف اابوة رانجيبط  ب  اةنبوع اةلةبميمي املرلبرب  )ن( 
اةبواند نابال  شببريطط نن ال قلجيباوز اةكل ببط اإلمجاةيبط اةك يببط ة عابوة اةكل بط اإلمجاةيببط اةب  ارلببرب ا ب  نساسببها 

 اةنوع اةلةميمي؛

 ويلم صن  نو قعائط املعدات لطريقط  ول دون اةلشغي  اةعرغي يف نثنا  اةنق ؛ ) ( 

وقلربب  قببدالر  ال مببط ة لق يبب   بب  قببوثر االنجتاجببات واةةببد ات وملنبب   ببرك املعببدات داربب  اةعاببوة ممببا  ببد  )ج( 
الشرتاق، جيبب يؤد  إىل اةل ف ونشو  لروم رطرة نثنا  اةنق   واند اسلردام  ادة قوسيد ة وفا    ا ا

 نن قكون غر  ال ط ةالحرتاق وغر  وص ط؛
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P910 توجيه التعبئة P910 

 ققي م ادم  ال يط االحرتاق وفقاً ملعيان  عرتم ل  يف اةا د اة   قةمم في  اةعاوة نو قةن ؛ )د( 

جيبببوز نقببب  املعبببدات نو اةاطانيبببات و بببي غبببر  عابببوة لاةشبببروق اةببب   بببدد ا اةسببب طط املرلةبببط  وقشبببم  اةشبببروق  (3) 
   ك  نر  ا يف االالاان يف ام يط املوافقط، ا   ساي  املثال ال االةر:اإلغافيط اة 

جيب نن قكون املعبدات نو اةاطانيبط  ويبط لقبدن كبام ةل مب  اةةبد ات وام يبات اةل ميب  اةب  ابادة  با  )ن(  
اةنقب  واملربازن، وكب ةا نيبط  د  نثنا  اةنق ، مبا فيها ام يات قن يب  و ميب  اةشب   فيمبا لبني وحبدات اةنقب ، ولبني وحبدات 

 يف و ن الحا؛ اً ام يط نق      نةط اةل مي  ملناوةلها يدوياً نو اةي

قثابببن املعبببدات نو اةاطانيبببات ا ببب  محببباالت نو يف صبببناديا شببب   نو نيبببط وسبببي ط نربببرى ة مناوةبببط لطريقبببط  ) (  
 جتع ها سا اط يف لروم اةنق  اةعاديط  ال

 إضافية: اشتراطال

 نن  م  اساليا واةاطانيات    حدو   ةر دانة كهرلا يط؛ جيب 

 االمايط    حدو   ةر دانة كهرلا يط ا   ساي  املثال ال االةر: قشم  

 محايط إفراديط ةقطيب اةاطانيط، •

 نو ااوة دار يط ملن  اةلال س لني اساليا واةاطانيات، •

 دانة كهرلا يط،نو لطانيات  ات ن طا  غا رة ملن  حدو   ةر  •

 نو اسلردام  ادة قوسيد غر  وص ط وغر  ال ط ةالحرتاق مل   االي  لني اساليا نو اةاطانيات يف اةعاوة  •

 "B19"يضببببببام حكببببببم رببببببا  جديببببببد يلع ببببببا لاةلعائببببببط  IBC03، قوجي  اةلعائط 2-2-2-1
 ويكون نة  كما ي ي:

"B19  االاويببات اةوسبيطط ة سببوا ب ، قةبمم 3532و 3531يف حاةبط ن مبي األ ببم املل بدة
لوسبب و  يسببم  للسببريب اةغبباز ملنبب  ق ايببد اةضببغر اةبب    ببد يببؤد  إىل متبب ق االاويببات اةوسببيطط 

  "فقدان االسلقران  ة سوا ب يف حاةط

ويكبون  "B18"يضام حكم را  جديد يلع ا لاةلعائط  IBC07، قوجي  اةلعائط 2-2-2-1
 نة  كما ي ي:

"B18 قةبمم االاويببات اةوسبيطط ة سببوا ب 3533و 3532 بدة يف حاةبط ن مبي األ ببم املل ،
لوسبب و  يسببم  للسببريب اةغبباز ملنبب  ق ايببد اةضببغر اةبب    ببد يببؤد  إىل متبب ق االاويببات اةوسببيطط 

  "فقدان االسلقران  ة سوا ب يف حاةط

 قضام اةانود ا ديدة اةلاةيط: IBC520قوجي  اةلعائط  2-2-2-1
ن م األ م 
 ةعضويطاألكاسيد اة و يط ا املل دة

اويط نوع اال
 اةوسيطط

 اةقةوى اةسعط
 )لاة رت(

 دنجط حرانة
 اةضار

 دنجط حرانة
 اةطوانئ
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   31HA1 111 2 ثاةثيكو ي  فوق نكسي لوقي    3212
نقيبببببببببببب   - 1 - نلبببببببببببااي  يليبببببببببببب  لوقيبببببببببببب  فبببببببببببوق نكسببببببببببببي - 3، 3، 2، 2 3222

يف املا بببببط يف  بببببادة خت يبببببف  ببببب  اةنبببببوع  67 كسبببببانوات، لرتكيببببب  ال يلجيببببباوز 
 "نةف"

31HA1 111 2 +25°  +11°  

، يف اةانبببببد 3222يف حاةبببببط ن بببببم األ بببببم املل بببببدة  IBC520قوجي  اةلعائط  2-2-2-1
يف املا ط،  شلن  61إثي   كسي (، لرتكي  ال يلجياوز  - 1فوق نكسي ثاين كرلونات ثنا ي )"

 اةلايل:، يضام اةةف ا ديد " سلقر يف املا 

 اويط اةوسيططنوع اال
  اةقةوى اةسعط
 اةطوانئ دنجط حرانة اةضار دنجط حرانة )لاة رت(

31HA1 111 2 -11°  -21°  

ويببدنج  L2 بب م اةلوجيبب  اسببا  امللع ببا لاةلعائببط  LP02قوجي  اةلعائط  2-2-2-3
  "حم وم L2" ا ي ي: 

، يسبببلعان L1يف اةلوجيببب  اسبببا  امللع بببا لاةلعائبببط  LP101قوجي  اةلعائط  2-2-2-3
  "1521و 1511و"لعاانة  "1511و"ا  ااانة 

 يضام قوجي  اةلعائط اةلايل: 2-2-2-3

LP200 توجيه التعبئة LP200 
  2251  ا اةلوجي  ا   ن م األ م املل دة  ينطاا 

 :3-1-4و 1-1-4شريطط اسلي ا  األحكام اةعا ط اةواندة يف  لاسلردام اةعاوات اةكارة ةأليروسوالت يرر  

 ، املةنواط   :IIاةكارة اةة اط املطالقط ملسلوى ندا  جممواط اةلعائط  اةعاوات 

 ( 50A) فوال   

 (50B) نةو نيوم  

 (50Nارر غر اة وال  نو األةو نيوم )  عدن  

 (50Hجا د ) لالسليا  

 (50Cتايعي ) رشب  

 (50Dن ا قي ) رشب  

 (50F عاد قكوين  ) رشب  

 (50Gةي ي ص ب ) كرقون  

 ىاص يتعاق بالتعبئة: حكم
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L2  يببلم قةببميم وقةببني  اةعاببوات ا بب   ببو  نبب  حركببط األيروسببوالت وق ريغهببا ابب  غببر  ةببد يف لببروم اةنقبب  اةعاديببط  ويف
، قببب ود اةعابببوات اةكابببرة لوسبببي ط احلابببا  أل  سبببا   317اةببب  قنقببب  وفقببباً ة  كبببم اسبببا   حاةبببط ن ايبببات األيروسبببوالت

 ادة  اصبط  وقبوفر هتويبط كافيبط ة عابوات اةكابرة ملنب  قكبوي  جبو  اسلردامت يا االركط  ك  نن يلسر  نثنا  اةنق ،  ث  
 يو  وق ايد اةضغر 

  "ISO 11114-2:2013"لاةر    "ISO 11114-2:2000"يسلعان ا  اةر    2-2-6-2-1

امل  ببا نةببف مبعيببان املنظمببط اةدوةيببط ة لوحيببد "يف اة قببرة  ببا  ابب  األرببرة، لعببد  2-2-6-2-8
نو امل  با نةبف مبعيبان املنظمبط اةدوةيبط ة لوحيبد "، قبدنج اابانة "ISO 10297:2006اةقياسبي، ن بم 
  "ISO 10297:2014اةقياسي، ن م 

  ال ينطاا )ج(2-2-6-2-21

   ال ينطاا )د(2-2-6-2-23

   ال ينطاا 2-2-8-2

 2-4 الفصل  

  ال ينطاا 2-1-2-23-22

  ال ينطاا )ج(2-1-2-5-6

  ال ينطاا )د(2-1-2-6

  "حم وم TP23"وقدنج ااانة  TP23  م اةر    2-1-5-3

 3-4 الفصل  

  " واد غرياط"لعد ااانة  "نو املا "يف ا م ط األررة، قدنج ااانة  2-3-2-26-1

 1-5 الفصل  

 قعدل ةلةا  كما ي ي: 5-2-1-2

 ببا ذ قكبب  اةعال ببات ولطا ببات اةوسببم املمث ببط  ميبب  اةاضببا   اسطببرة  5-2-1-2"
 اة   لويها اةعاوة اةشا  ط لا رة ة عيان، جيب نن  م  اةعاوة اةشا  ط:

  ااوة شا  ط"اال ط  لو  ا   ااانة" "OVERPACK" وجيب نال يق  انق اع  
 م؛  21ا   "OVERPACK" "ااوة شا  ط" ط حروم اال

   وةك  س عط رطرة  لويها لطا ط وسم واال ط  لو  ا ب  االسبم اةر بي ة نقب
  1-5ون م األ م املل دة واةعال ات األررى املط ولط ة طرود املاينط يف اة ة  



ST/SG/AC.10/42/Add.1 

37 GE.15-04329 

نن يكببببون وسببببم اةعاببببوات اةشببببا  ط اةبببب   لببببو  ا بببب   ببببواد  شببببعط وفقببببًا  وجيببببب 
   " 21-2-1-1-5 ة  قرة

 ينطاا اةلعدي  ا   املالحظط  وال 

  ال ينطاا 5-2-1-1

  ال ينطاا 5-2-1-3

 2-5 الفصل  

  ال ينطاا 5-1-2-2

  ال ينطاا  5-1-2-1

  ال ينطاا 5-1-2-3

  ال ينطاا 5-1-2-5-2

  ال ينطاا 5-1-2-5-7

  ال ينطاا 5-1-2-6-1

  ال ينطاا 5-1-2-6-3

 ويكون نةها كما ي ي: 2-2-1-5فقرة جديدة  قضام 

 عع ة بطاريال الاينيوم 5-2-1-9"

قوغبب  ا بب  اةطببرود اةبب   لببو  ا بب  راليببا نو لطانيببات اة يثيببوم املعببدة وفقبباً  5-1-2-2-2
  5-1-5اةعال ط املاينط يف اةشك   288ة  كم اسا  

ساليبببببا  "3121املل بببببدة ن بببببم األ بببببم "قابببببني اةعال بببببط ن بببببم األ بببببم املل بببببدة،  5-1-2-2-1
ساليببا نو لطانيببات نيونببات اة يثيببوم   "3281ن ببم األ ببم املل ببدة "لطانيببات ف بب  اة يثيببوم نو  نو

 األ بببمن ببم "وحيثمببا قكببون راليبببا نو لطانيببات اة يثيببوم  ركابببط يف املعببدات نو  عاببوة  عهبببا، ياببني 
 لبو  اةطبرد ا ب   ، حساما يناسب  واند ا"3282ن م األ م املل دة "نو  "3122 ةاملل د

راليبا نو لطانيبات اة يثيبوم اةب  ختةب  يبا نن بام ن بم  ل بدة خمل  بط، جيبب نن قابنيح مجيب  نن ببام 
 األ م املل دة املنطاقط ا   اال ط واحدة نو نكثر 
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 5-2-5 التكل  

 
 
 األ م املل دة كان كلالط ن م )نن ام(  *
  كان كلالط ن م اياقف ملع و ات إغافيط **

 ببم  211اةعال بط  سببلطي ط اةشبك   ات حببوام  ظ  بط  وال يقب  ارغببها اب   وقكبون 
 ببم  ويكببون اةر بب  )جممواببط اةاطانيببط،  5 ببم وال يقبب   ببا اةلظ يبب  ابب   221وانق ااهببا ابب  

ةبط لطانيبات نو راليبا نيونبات اة يثيبوم إحدا ا قاة ط وقةبدن ياباً، فبوق ن بم األ بم املل بدة يف حا
اة يثيببوم( نسببود ا بب  ر  يببط ليضببا   ويكببون اةلظ يبب  لبباة ون األمحببر   ف بب نو لطانيببات نو راليببا 

 بم ةالنق باع إ ا قط بب حجيبم  72 م ة عرن و 215و ك  ر و األلعاد إىل  ا ال يق  ا  
األلعباد حمبددة، جيبب نن قكبون اةطرد  ةا، شريطط نن قظ  اةعال ط لا رة ة عيبان  وإ ا ذ قكب  

  "مجي  اةعناصر للناسب ققرييب    اةعناصر املاينط 

  ال ينطاا 5-1-1-2

  ال ينطاا )ن( و) (5-1-1-2-6

  ال ينطاا 5-1-1-2-21-2

  6-1-5ةيةا   5-1-5يعاد قر يم اةشك   5-1-1-1-2-2

(، يف اةببببن  اسببببا  مبالحظببببط 5-1-5)سببببالقا   6-1-5اةشببببك   5-1-1-1-2-2
  "اةن /األن ام"لعد ااانة  "/اةر وز"ةشك  **، قدنج ااانة ا

 يف اةنهايط، قضام  الحظط جديدة ويكون نةها كما ي ي: 5-1-1-1-2-1

إ ا كان  طر األسطوانط صغراً جداً ليث ال يسم  لوغ  لطا ات اةوسم اةةغرة   عحظة:"
وغبب  لطا ببات اةوسببم اةةببغرة االجيببم ا بب  ا بب   اةع ببو  غببر األسببطواين  بب  األسببطوانط، جيببوز 

  "ا   ا    األسطواين 

2
2
1

 
أل  

  ا
 ا 
 م

 

* 
** 

  م ا   األ   211
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 "نةف2نو اةر   لاةنساط ةاطا ط اةوسم "يف ا م ط اةثانيط، قدنج ااانة  5-1-1-1-2-3
  "( " ال ط ةالشلعال"نقاط اسطر )ا   ساي  املثال "لعد ااانة 

 نةبببببف، 2ويف حاةبببببط اةاطا بببببط "يف اةنهايبببببط، قضبببببام ا م بببببط اةلاةيبببببط:  5-1-1-1-2-5
   "يدنج يف ا    األس      اةاطا ط ن  ن  غر اال ط اةرقاط  ال

 واد نو س   رطرة  لنواط مبا فيها املبواد اسطبرة ا ب   2اةرقاط " ن  5-1-1-1-1
 ، يضام  ا ي ي:2، لعد لطا ط اةرقاط "اةايئط
" 

 
 نةف( 2)اةوسم 

)ساعط شرا ر ننسيط يف اةنةف األا  ؛ جممواط اةاطانيط، يب  كسون و ناعث يف  اةر  
 اةنةف األس  (:

 ا   ر  يط ليضا ؛ نسود

  "و ل  رر يف اةرك  األس  ‘ 2‘اةر م  يكلب

 3-5 الفصل  

 يف اةنهايط، قضام ا م لان ا ديدقان اةلاةيلان ويكون نةهما كما ي ي: 5-3-2-2-2

د ة   جيببببرات نن  مبببب  ةوحببببات اإلاببببالن ن سببببها، ال قوغبببب  ةوحببببات وإ ا كببببان ال لبببب" 
اإلابببالن  ببب   إال  بببرة واحبببدة ا ببب  كببب  جانبببب  ببب  جوانبببب وحبببدة اةنقببب  اةشببباحنط  ويف حاةبببط 

ةرت وال قك ي  ساحط سبط ها امللاحبط ةلثايبن  3 111اةةهاني  اةنقاةط اة  ال قلجياوز سعلها 
وحببات اإلاببالن لاطا ببات وسببم قسببلويف نحكببام ابب  ة السلعاغببطةوحببات اإلاببالن املقببرنة، جيببوز ا

   "وقثا ن ا   جاناني  لقال ني ة ةهري  اةنقال  1-1-1-5اة قرة 
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ويف حاةبط اةةبهاني  "يف اةنهايط، قضام مج ط جديدة ويكون نةها كمبا ي بي:  ) (5-3-1-2-1
حبات اإلابالن ةبرت وال قك بي  سباحط سبط ها امللاحبط ةلثايبن ةو  3 111اةنقاةط اة  ال قلجيباوز سبعلها 

املقرنة، جيوز وغ  ن م األ م املل بدة ا ب  ةوحبط  سبلطي ط اةشبك  ةولبا لرققبايل ونلعاد با خم ضبط لشبك  
  " م  15قناسيب، قوغ  ا   اةسط  اسانجي ة ةهري  لروم ال يق  انق ااها ا  

 يف اة قرة اةثانيط، ال ينطاا  5-3-1-1

ويف حاةبببط اةةبببهاني  اةنقاةبببط اةببب  ": مج بببط نالعبببط جديبببدة ويكبببون نةبببها كمبببا ي بببي قبببدنج 
ةرت وال قك بي  سباحلها اةسبط يط امللاحبط ةلثايبن اةعال بات املقبرنة،  3 111قلجياوز سعلها  ال

   " م  211جيوز نن خت و األلعاد اةدنيا ة جيوانب إىل 

ويف حاةببببط "يف اةنهايببببط، قببببدنج مج ببببط جديببببدة ويكببببون نةببببها كمببببا ي ببببي:  5-3-1-3-1
ةببببرت وال قك ببببي  سبببباحلها امللاحببببط ةلثايببببن  3 111اةةببببهاني  اةنقاةببببط اةبببب  ال قلجيبببباوز سببببعلها 

  " م  211اةعال ات املقرنة، جيوز نن خت و األلعاد اةدنيا إىل 

 4-5 الفصل  

 ويكون نةها كما ي ي: 22-5-2-2-5فقرة جديدة  قدنج 

 (1-1-1-1ظر اةلةنيف حيثما قلاح ليانات جديدة )ان 5-2-2-5-22"

، يدنج ليان   ا اةشون يف  سلند اةنق ، ا   1-1-1-1حاةط اةنق  وفقاً ة  قرة  يف 
 " "1-1-1-1 ةنف وفقاً ة  قرة "اةن و اةلايل: 

 ويكون نةها كما ي ي: 21-5-2-2-5فقرة جديدة  قدنج 

 3531و 3512و 3518نق  نن ام األ م املل دة  5-2-2-5-21"

، جيببببب نن يلضببببم  3531و 3512و 3518 ببببم املل ببببدة حاةببببط نقبببب  نن ببببام األ يف 
 " "363اةنق  وفقاً ة  كم اسا  " سلند اةنق  اةايان اإلغايف اةلايل: 

 5-5 الفصل  

  ال ينطاا 5-5-1-3-1

  ال ينطاا 5-5-3-2-1

  ال ينطاا 5-5-3-6-1
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 1-6 الفصل  

نيبببط اابببوة ي شبببرتق يف "قعبببدل ا م بببط اةلمهيديبببط ةيةبببا  نةبببها كمبببا ي بببي:  6-2-2-3
 عدحة ةنق  اةسوا   نن جتلاز ارلااناً  ناسبااً ملنب  اةلسبر   ويعلبرب  ب ا االرلابان جب  اً  ب  لرنبا   

اةبب  قاببني اةقببدنة ا بب  اةوفببا   2-2-2-6غببمان ا ببودة حسبباما  ببو  نةببو  ا يبب  يف اة قببرة 
  ":3-2-5-2-6املناسب املاني يف  انمبسلوى االرلا

لك مبببط  "اةعال بببط"اةثانيبببط، يسبببلعان اببب  ك مبببط  ، ا م بببط2يف املالحظبببط  6-2-3
  ويف ا م بببببط اةثانيببببببط، "وغببببب "، ا م بببببط األوىل،  بببببب م ك مبببببط 1  ويف املالحظبببببط "اةعال بببببات"

   "اةعال ات"لك مط  "اةعال ط"يسلعان ا  ك مط 

  ال ينطاا 6-2-3-2

  ال ينطاا 6-2-3-1

  ال ينطاا  6-2-3-3

  ال ينطاا 6-2-3-2

  ال ينطاا  6-2-3-5

  ال ينطاا  6-2-3-6

وي ةبببببب  كببببب  انةببببببر يف اةعال ببببببات "يف اةادايبببببط، يسببببببلعان اببببب  ااببببببانة  6-2-3-7
  ويف اة قرة اةثانيبط، قعبدل اةنهايبط ةلةبا  كمبا ي بي: "وق ة  ك  اال ط  ط ولط"لعاانة  "املط ولط

 " "لشك  ص ي  2-3-2-6    متيي  اةعال ات األررى املط ولط يف اة قرة "

  ال ينطاا 6-2-3-8

  ال ينطاا 6-2-3-2

  ال ينطاا 6-2-3-21

  ال ينطاا 6-2-3-22

  "اةعال ط"لك مط  "اةعال ات"يف املالحظط، يسلعان ا  ك مط  6-2-3-21

  "لاسببببببلردام"لك مببببببط  "للجيميبببببب "يف املالحظببببببط، يسببببببلعان ابببببب  ك مببببببط  6-2-5-2-6
اةعاببوات و بب   اةشببروق ال  ببد  بب  اسببلردام "وقضببام مج ببط جديببدة ويكببون نةببها كمببا ي ببي: 

  " 7-2-5-2-6اةدار يط اند قطايا اة قرة 

  ال ينطاا 6-2-5-5-2
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 2-6 الفصل  
 يسلعان ا  ك مط "اال ط" لك مط "اال ات"  6-1-2-2-1
يف ا م ببببط اةلمهيديببببط، يسببببلعان ابببب  ااببببانة "االرلاببببانات اةبببب   ببببدد ا"  6-1-2-2-2

  " كود ققأل قعرتم للعاانة "االرلاانات اة   دد ا  عيان نو  
 يعدل اةن   ا  املالحظط ةيةا  كما ي ي: )ز(6-1-2-5-2

ارلابببان غبببغر  يبببدنويل  جيبببب نن قسبببلويف نوايبببط اةضبببغر  عببباير اةقابببول اةببب   ")ز( 
  دد ا  عيان ققأل نو كود ققأل ة لةميم واةةن ؛" 

  ال ينطاا )ق(6-1-2-5-2
   م ك مط "وغ "  )ن(6-1-2-6-2
يدنج لند جديبد ويكبون نةب    ISO 9809-3:2010لعد اةاند امللع ا لاملعيان   6-1-1-2-2

 كما ي ي:
ISO 9809-4:2014  نسبببطوانات اةغببباز اةقال بببط إلابببادة املببب   واملةبببنواط  ببب   -نسبببطوانات اةغببباز

ا    اةرال : نسطوانات  -اةلةميم واةانا  واالرلاان  -اة وال  غر امل  وم 
 2 211ققبببببب   قاو ببببببط اةشببببببد فيهببببببا ابببببب   اة ببببببوال  اةبببببب   ال يةببببببدن اةبببببب 

  يغالاسكال

 حىت إشعان ارر

، يف اةعمببود " كبب  قطايقبب  يف ISO 7866:1999يف ا ببدول، يف اةانببد امللع ببا لاملعيببان  6-1-1-2-2
 " 1111كانون األول/ديسمرب   32اةةنااط"، يسلعان ا  ااانة "حىت إشعان ارر" لعاانة "حىت 

 ند جديد ويكون نة  كما ي ي:ل، يدنج ISO 7866:1999لعد اةاند امللع ا لاملعيان  
ISO 7866:2012+ 

Cor 1:2014- 

نسببطوانات اةغبباز اةقال ببط إلاببادة املبب   واملةببنواط  بب   -نسببطوانات اةغبباز 
 واةانا  واالرلااناةلةميم  -سايكط األةو نيوم غر امل  وم 

 نو  ا يعاديا  6351Aم سايكط األةو نيوم ال قسلرد  عحظة:

  إشعان اررحىت

 ISO“يف لايط ا دول، يسبلعان اب  اةانبود اةثالثبط األربرة )املقال بط ة معباير  6-1-1-2-2

 ( لاةانود اةلاةيط:”ISO 11119-3:2002“و ”ISO 11119-2:2002“و ”11119-1:2002
ISO 11119-1:2002  2ا ب    -املواص ات وترا با االرلابان  -نسطوانات اةغاز املركاط :

 نسطوانات اةغاز املركاط امل  وفط لوتواق 
 كانون األول/  32حىت 

 1111ديسمرب 
ISO 11119-1:2012  اةغبباز املركاببط اةقال ببط إلاببادة املبب   ونناليببب نسببطوانات  -نسببطوانات اةغبباز

نسطوانات ونناليبب اةغباز املركابط  :2 ا    -اةلةميم واةانا  واالرلاان  -
 ةرتاً  251ولجيم ن       ةي ي امل  وفط لوتواق واملقواة لكرقون

 حىت إشعان ارر
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ISO 11119-2:2002  1ا ب    -املواص ات وترا با االرلابان  -نسطوانات اةغاز املركاط: 
 بب   ةي ببي نسببطوانات اةغبباز املركاببط امل  وفببط لاةكا بب  واملقببواة لكرقببون

  نات  عدنيط قلقاسم االملطا

 كانون األول/  32حىت 
 1111ديسمرب 

ISO 11119-2:2012 

+Amd 1:2014 

اةقال بط إلابادة  اةغباز املركابطونناليبب نسبطوانات  -نسطوانات اةغاز 
ونناليبب نسبطوانات  :1ا     - واةانا  واالرلااناةلةميم  - امل  

لكرقبون ةي بي ولجيبم ن ب   ب   لاةكا ب  واملقبواةاةغاز املركاط امل  وفبط 
    لطانات  عدنيط قلقاسم االم  ةرتاً  251

  إشعان اررحىت

ISO 11119-3:2002  3ا ب    -املواص ات وترا با االرلابان  -نسطوانات اةغاز املركاط: 
 بب   ةي ببي نسببطوانات اةغبباز املركاببط امل  وفببط لاةكا بب  واملقببواة لكرقببون

 لطانات  عدنيط نو غر  عدنيط ال قلقاسم االم 

 كانون األول/  32حىت 
 1111ديسمرب 

ISO 11119-3:2013  اةقال بط إلابادة  اةغباز املركابطونناليبب نسبطوانات  -نسطوانات اةغاز
ونناليبب نسبطوانات  :3ا     - واةانا  واالرلااناةلةميم  - امل  

ولجيبم ن ب   ب   ةي بي ملقبواة لكرقبوناةغاز املركاط امل  وفبط لاةكا ب  وا
     لطانات  عدنيط نو غر  عدنيط ال قلقاسم االم  ةرتاً  251

  إشعان اررحىت

فبرتة رد بط "لعابانة  "فبرتة غبر حمبدودة "يسلعان ا  اابانة  2، املالحظط 6-1-1-2-2
  " سنط 25ال قق  ا  

 ةيةا  نةها كما ي ي: 1قعدل املالحظط  6-1-1-2-2
لعبببد  بببرون اةسبببنوات اسمبببس اشبببرة األوىل  ببب  قبببانيخ اةةبببن ، ال جيبببوز  ببب    :2"المعحظة 

سبببنط إال إ ا اجلببباز اةلةبببميم  25األسبببطوانات املركابببط اةببب  قةبببمم ةكبببي ختبببدم فبببرتة ال ققببب  اببب  
ة نمببببو ج  اةاببببد يلرنببببا   ارلاببببان فببببرتة اسد ببببط  وجيببببب نن يكببببون اةربنببببا   جبببب  اً  بببب  االالمبببباد 

االرلاببانات اةبب  قثاببن نن األسببطوانات اةبب  صببنعن وفقبباً يببا اةلةببميمي ونن  ببدد اة  ببو  و 
قاقبب   و ونببط انببد انلهببا  فببرتة اسد ببط  وجيببب نن  ببوز لرنببا   ارلاببان فببرتة اسد ببط واةنلببا   ا بب  
 وافقط اةس طط املرلةط اة  ناطن املوافقط األوىل ةلةبميم األسبطوانات  وجيبب نن ال متبدد فبرتة 

  ة نمو ج اةلةميمي " اةاد يىل  ا لعد فرتة االالماد رد ط األسطوانات املركاط إ
 دنج اةانود ا ديدة اةلاةيط: ق، "ISO 11120:1999"لعد اةاند امللع ا لاملعيان  6-1-1-2-1

ISO 11119-1:2012  قال ط إلاادة اةاملركاط اةغاز ونناليب نسطوانات  -نسطوانات اةغاز
نسببببببطوانات  :2ا بببببب    -واةانببببببا  واالرلاببببببان اةلةببببببميم  -املبببببب   
ولجيبم  ةي بي واملقواة لكرقبون وتواقاةغاز املركاط امل  وفط لونناليب 
 ةرتاً  251ن      

  إشعان اررحىت

ISO 11119-2:2012+ Amd 

1:2014 

اةقال ط إلاادة  اةغاز املركاطونناليب سطوانات ن -نسطوانات اةغاز 
نسببببببطوانات  :1ا بببببب    - واةانببببببا  واالرلابببببباناةلةببببببميم  - املبببببب  

لاةكا   واملقواة لكرقون ةي ي ولجيم اةغاز املركاط امل  وفط ونناليب 

  إشعان اررحىت
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    لطانات  عدنيط قلقاسم االم  ةرتاً  251ن      
ISO 11119-3:2013  اةقال ط إلاادة  اةغاز املركاطونناليب سطوانات ن -نسطوانات اةغاز

نسببببببطوانات  :3ا بببببب    - واةانببببببا  واالرلابببببباناةلةببببببميم  - املبببببب  
لاةكا   واملقواة لكرقون ةي ي ولجيم اةغاز املركاط امل  وفط ونناليب 
قلقاسببم وغببر  عدنيببط ال  بب  لطانببات  عدنيببط  ةببرتاً  251ن بب   بب  
 االم 

  إشعان اررحىت

 ويكون نة  كما ي ي: 1-2-1-1-6يدنج صف نرر جديد يف ا دول يف  6-1-1-2-1
ISO 11515:2013  نناليب  ركاط و قواة  ال ط إلاادة امل   ولجيم يبرتاوح  -نسطوانات اةغاز

 اةلةميم واةانا  واالرلاان -ةرت  3 111ةرتاً و 251لني 
  إشعان اررحىت

 قضام املالحظلان اةلاةيلان لعد ا دول  6-1-1-2-1
ةكبببي ختبببدم فبببرتة يف املعببباير املشبببان إةيهبببا نابببال ، قةبببمم األسبببطوانات املركابببط  :1المعحظة "
 سنط  25قق  ا   ال

لعبببد  بببرون اةسبببنوات اسمبببس اشبببرة األوىل  ببب  قبببانيخ اةةبببن ، ال جيبببوز  ببب    :2المعحظة 
سبنط إال إ ا اجلباز اةلةبميم لرنبا    25األناليب املركاط اة  قةبمم ةكبي ختبدم فبرتة ال ققب  اب  

ة نمو ج اةلةميمي ونن  ةاد ياارلاان فرتة اسد ط  وجيب نن يكون اةربنا   ج  اً     االالماد 
 دد اة  و  واالرلاانات اة  قثان نن األناليب اة  صنعن وفقاً يا قاق   و ونط اند انلها  
فرتة اسد ط  وجيب نن  وز لرنا   ارلاان فرتة اسد ط واةنلا   ا    وافقط اةس طط املرلةط اة  

متببدد فببرتة رد ببط األناليببب املركاببط إىل  ببا  ناطببن املوافقببط األوىل ةلةببميم األناليببب  وجيببب نن ال
 ة نمو ج اةلةميمي " اةاد يلعد فرتة االالماد 

-ISO 3807“و ”ISO 3807-1:2000“يف ا بببببببببببببدول، يف حاةبببببببببببببط املعيببببببببببببباني   6-1-1-2-3

 كببانون األول/  32يف اةةببنااط" ةيةببا  "حببىت   ، يعببدل اةببن  يف اةعمببود " كبب  قطايقبب”2:2000
 املعياني  يدنج اةةف اةلايل:"  لعد   ي  1111 ديسمرب

ISO 3807:2013  االشببرتاتات األساسببيط  -نسببطوانات نقبب  األسببلي ني  -نسببطوانات اةغبباز
 وارلاان اةنوع

  إشعان اررحىت

 لاةاند اةلايل: ”ISO 11114-2:2000“يف ا دول، يسلعان ا  اةاند امللع ا لاملعيان  6-1-1-1
ISO 11114-2:2013  املببواد غببر 1ا بب    - ال  ببط  ببواد األسببطوانط واةةببمام  لويببات اةغبباز  -نسببطوانات اةغبباز :

 املعدنيط
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، يف اةعمبببود " كببب  قطايقببب  يف ISO 10297:2006يف ا بببدول، يف حاةبببط املعيبببان  6-1-1-3
 " 1111كانون األول/ديسمرب   32اةةنااط"، يسلعان ا  ااانة "حىت إشعان ارر" لعاانة "حىت 

 ، يدنج لند جديد يكون نة  كما ي ي:ISO 10297:2006ولعد اةاند امللع ا لاملعيان  
ISO 10297:2014  إشعان اررحىت املواص ات وارلاان اةنوع -صما ات األسطوانات  -نسطوانات اةغاز  

، يسبلعان اب  اابانة "حبىت ISO 10462:2005يف ا دول، يف حاةط املعيبان  6-1-1-2
 " 1128كانون األول/ديسمرب   32"حىت  إشعان ارر" لعاانة

، يببببدنج صببببف ISO 10462:2005يف ا ببببدول، لعببببد اةانببببد امللع ببببا لاملعيببببان  6-1-1-2
 جديد يكون نة  كما ي ي:

ISO 10462:2013  اة  ببببب  اةبببببدون   -نسبببببطوانات نقببببب  األسبببببيلي ني  -نسبببببطوانات اةغببببباز
 واةةيانط

  إشعان اررحىت

  ال ينطاا 6-1-1-5-1-2
  ال ينطاا 6-1-1-5-5
  ال ينطاا6-1-1-6-1-2

  ال ينطاا 6-1-1-6-5
 قدنج اة قرقان اة رايلان اةلاةيلان واملالحظط يف اةنهايط: 6-1-1-7-2

ردم فبرتة غبر سبليف حاةط األسطوانات واألناليب املركاط اةب  قةبمم ةكبي ق ")م( 
اةسببنط )ننلعببط نن ببام(، ر اةشببهر )ن مببان(،  اينببط ل فببرتة اسد ببطي يهببا  "FINAL"حمببدودة، االببروم 

 ( "/"ي ة  لينهما شرتط  ا  ط )ن  
ردم فبببرتة سبببليف حاةبببط األسبببطوانات واألناليبببب املركابببط اةببب  قةبببمم ةكبببي ق ) ( 

فبرتة غبر حمبدودة،  ردمسبلقسنط واألسطوانات واألناليب املركاط اةب  قةبمم ةكبي  25    تولن
سنط    قبانيخ اةةبن  )اة  ب  األويل(  25ي يها اةلانيخ اة   يوا لعد  "SERVICE"االروم 
 ( "/"اةسنط )ننلعط نن ام(، ر اةشهر )ن مان(، ي ة  لينهما شرتط  ا  ط )ن   ايناً ل

حاملا جيلاز اةنمو ج اةلةميمي األويل اشرتاتات لرنا   ارلاان فرتة اسد ط وفقاً ة  قرة   عحظة:
، قةا  اال ط فرتة اسد بط 1املالحظط  1-2-1-1-6نو اة قرة  1 املالحظط 6-1-1-2-2

األوةيط     غر غرونيط ةإلنلاج يف املسلقا   وجيوز نن قكون اال ط فرتة اسد ط األوةيط غر  قرو ة 
 ا   نسطوانات ونناليب منو ج قةميمي يسلويف اشرتاتات لرنا   ارلاان فرتة اسد ط " 
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يل يف لايط اةنقطبط األوىل: "   لاسبلثنا  اةعال بات اةبواندة يضام اةن  اةلا 6-1-1-7-5
)م( و) ( اةبببب  جيببببب نن قكببببون جمبببباونة ةعال ببببات اة  بببب  واالرلاببببان  2-7-1-1-6يف 

 " 7-7-1-1-6اةدونيني اةواندة يف 
  ال ينطاا )ن(6-1-1-7-7
ي ببي: يف ا م ببط اةبب  ق ببي اة قببرات اة رايببط، قعببدل لايببط اةببن  ةلكببون كمببا  6-1-1-7-5

 "     ثال ةوغ  اةعال ات ا   األسطوانط " 
االسلعاغببط ابب   يف املالحظببط، قعببدل لايببط اةببن  ةلةببا  كمببا ي ببي: "    6-1-1-8-3

     اةعال ات اةدا مط لوغ  لطا ط وسم " 
" لعاببببانة وال يكببببون وغبببب   بببب   اةعال ببببات  ط ولبببباً يسببببلعان ابببب  ااببببانة " )ن(6-1-1-2-2
 لط" قكون     اةعال ات  ط و  "وال

 3-6الفصل   
قدل اةعال ات ا   نن "، قعدل اةادايط ةلةا  كما ي ي: 2يف املالحظط  6-3-2

"اةقةبببد  بب  وغببب   ، يسبببلعان ابب  ااببانة1يف املالحظببط و     "  اةعاببوة اةبب   م هبببا قنلمببي إىل
  "اةعال ات" لعاانة "اةقةد    اةعال ات

  ال ينطاا 6-3-2-2
  ال ينطاا )ز(6-3-2-1
يطابببا وغببب  اةعال بببات" لعابببانة "قطابببا عان يف اةادايبببط اببب  اابببانة "يسبببل 6-3-2-3

 اةعال ات"  ويف اة قرة اةثانيط،   م ك مط "نج ا " 
  ال ينطاا )ز(6-3-5-2-6

 4-6الفصل   
  ال ينطاا )ن(6-2-13-21

 5-6الفصل   
  ال ينطاا 6-5-1-2-2
  ال ينطاا )ن(6-5-1-2-2
اة قبببرات اة رايبببط  ببب م اابببانة "كببب  انةبببر  ببب "  يف اة قبببرة األربببرة لعبببد  6-5-1-2-2

 ويعدل اةن  لعد اة قرة اة رايط )ح( ةيةا  كما ي ي:
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 ةلس سببب  اةبببواند يف اة قبببرات اة رايبببطلااةعال بببات األوةيبببط املط ولبببط نابببال   يطابببا وغببب " 
ون  اال ببط إغببافيط قببرر   1-1-5-6ندنببا   وقلببي  دا مبباً اةعال ببات املط ولببط مبوجببب اة قببرة 

  ات األوةيطاةلعرم ا   اةعال  طط املرلةط سهوةط  ا اةس
 ببب  )ن( إىل )ح(    قبببرات اة رايبببطوكببب  اال بببط  ببب  اةعال بببات اةببب  ي ببب م وغبببعها وفقببباً ة 
جيببب نن قكببون  ن ةبب ط ابب  األرببرى لةببونة واغبب ط، ا بب  سبباي  املثببال  1-1-5-6وة  قببرة 

 "  يهااةلعرم ا  لشرتط  ا  ط نو  سافط، كيما يسه 
   ينطااال 6-5-1-2-1
يف ا بببببدول، املالحظبببببط ) (، يسبببببلعان اببببب  اابببببانة "ينطابببببا وغببببب   ببببب    6-5-1-1-2

 اةعال ات" لعاانة "قنطاا اةعال ات" 
  ال ينطاا 6-5-1-1-3
 :ا   اةن و اةلايلقعدل  6-5-1-1-2

اةببب   قعبببدل لدايبببط ا م بببط األوىل ةيةبببا  نةبببها كمبببا ي بببي: " بببدد األوايبببط اةدار يبببط 
يظبب  لةببميمي ة  اويببط اةوسببيطط املركاببط للطايببا اةعال ببات املاينببط يف    "  يكببون يببا اةنمببو ج اة

 ا    امللاقي لدون قغير 
تريقط  ناساط ةوغ  اةعال ات" يف اة قرة األوىل، ا م ط اةثانيط، يسلعان ا  ااانة " 

 لعاانة "تريقط  ناساط ةوغ  اةعال ط" 
ويكبون  1وقضبام املالحظبط ا ديبدة   2املالحظبط يعاد قر يم املالحظط االاةيط ةلةبا   

 نةها كما ي ي:
جيبببوز نن يكبببون قبببانيخ صبببن  اةوابببا  اةبببدار ي خمل  ببباً اببب  قبببانيخ صبببن  االاويبببط  :2المعحظة "

(، نو إابادة صبنعها 3-5-2-5-6(، نو إصالحها )انظر 2-1-5-6اةوسيطط املركاط )انظر 
 ( "2-1-5-6)انظر 

  ال ينطاا 6-5-1-3
  ال ينطاا 6-5-1-2
   م ك مط "وغ "  ‘2‘)ن(6-5-2-2-2
 قعدل ا م ط اةلمهيديط ةيةا  نةها كما ي ي: 6-5-2-2-1
جيبببببرى ارلابببببان  ناسبببببب ملنببببب  اةلسبببببر  ةكببببب  حاويبببببط وسبببببيطط  عدنيبببببط نو  ببببب   6-5-2-2-1"

اةاالسليا ا ا د نو  ركاط ةنق  اةسوا   نو ةنق  املواد اةة اط اة  متبأل نو ق برغ  بن اةضبغر  ويعلبرب 
اةب   2-2-5-6  ا االرلاان ج  اً    لرنا   غمان ا ودة حساما  بو  نةبو  ا يب  يف اة قبرة 

 " :3-7-6-5-6اةوفا  مبسلوى االرلاان املناسب املاني يف قاني اةقدنة ا   
  ال ينطاا 6-5-2-5-3



ST/SG/AC.10/42/Add.1 

GE.15-04329 48 

 6-6الفصل   
يف اة قبببرة األربببرة لعبببد اة قبببرات اة رايبببط،  ببب م اابببانة "كببب  انةبببر يف"،  6-6-3-2

 و  م املالحظط 
  ال ينطاا 6-6-3-1

 7-6الفصل   
ةببها كمببا قضببام مج ببط جديببدة ويكببون ن )ن(8-25-3-7-6)ن( و6-7-1-22-8

 ي ي:
"وجيبببب اةل قبببا  ببب   اكبببط ا بببدنان لواسبببطط  ياسبببات  ناسببباط إ ا لبببني  ببب ا اة  ببب   

 اخن اغاً يف  اكط ا دنان؛" 
  ال ينطاا )ز(6-7-1-22-8

  ثال ا   ةوحط ةوغ  اةعال ات" يعدل اةعنوان ةيةا  كما ي ي: " 2-11-1-7-6اةشك  
  ال ينطاا )و(6-7-3-25-8

  ثال ا   ةوحط ةوغ  اةعال ات" يعدل اةعنوان ةيةا  كما ي ي: " 2-26-3-7-6اةشك  
  ال ينطاا )ه(6-7-2-22-2

  ثال ا   ةوحط ةوغ  اةعال ات" يعدل اةعنوان ةيةا  كما ي ي: " 2-25-2-7-6اةشك  
-ISO 11114"لاملعيبان  "ISO 11114-2:2000"يسبلعان اب  املعيبان  )ن(6-7-5-1-2

2:2013"  

  ينطااال  )ه(6-7-5-21-6
  ثال ا   ةوحط ةوغ  اةعال ات" يعدل اةعنوان ةيةا  كما ي ي: " 2-23-5-7-6اةشك  

 يف اة قرة األررة   م ااانة "ك  انةر    اناصر"   6-8-5-5-2

 1-7الفصل   
ت قببببدنج ا م ببببط اةلاةيببببط: "، نو  سببببل  ب نو  ع ببببا نو  ببببالم نببببرتا 7-2-3-1-3

)املدنجببط  ببن ن مببي األ ببم (" لعببد ااببانة "3375املل ببدة  ببم األ ونيببوم )املدنجببط  ببن ن ببم األ
 (" 1167و 2221املل دة 

 قعدل ةلةا  كما ي ي: 7-2-6-2
 قنطاا     األحكام ا   نق  املواد اة : 7-2-6-2"
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كمببا  ببو  اببني يف  " ثالببط" وصببفيلضببم  ا هببا اةر ببي املسببلردم يف اةشبب    )ن( 
 ؛ 6-1-2-3نو وفقاً ة  قرة  1-3اسطرة اةواندة يف اة ة   اةاضا   ا مط 

نو دنجببط متاثر ببا اةبب اا  (SADT)وقكببون دنجببط حببرانة ا اليببا اةبب اا اةلسببانع  ) ( 
1 اةلسانع

(SAPT) ( لاةشك  اة   ققدم في  ة نق :نو    غر  )   اسلقران كيميا ي 
'2' 51ºنو   نو ن   يف ااوات نو حاويات وسيطط؛ 
'1' 25º صهاني  نقاةط "   نو ن   يف 
 ببدد دنجببط حببرانة اةلمبباثر اةبب اا اةلسببانع  (2)": كما ي ي( 2ويكون ن  االاشيط ) 
(SAPT)   واملعبباير  وجيببوز نيضبباً قطايببا االرلاببانات امللع قببط لدنجببط حببرانة االرلاببانات وفقبباً ةببدةي

، ةل ديبد اال لضبا  ، حسببH، اةس سب ط 18اةواندة يف اة برع  (SADT)اال الل اة اا اةلسانع 
   دنجط حرانة اةلماثر اة اا اةلسانع "

كمبا  بو  سبلردم يف  ب     "SADT"يضام يف اةنهايط: "، لاسبلثنا  نن املةبط    7-2-6-1
 إ ا كانن املادة قل اا  لاةلماثر )اةا مرة("  "SAPT"اة قرات ي هم نن  يشم  نيضاً املةط   

    م 7-2-6-2
 2-6-2-7يعاد قر يم  ةيةا   7-2-6-5
  ال ينطاا 7-2-2-1

    


