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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السالح )مكتب األمم المتحدة لشؤون ن
 ، الواليات المتحدة األمريكية NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org


IATG 05.50:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

ii 

 

 المحتويات 

 ii.................................................................................................................................................. المحتويات

 v ..................................................................................................................................................  مقدمة

 1 .......................................................................................... المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية في مرافق المتفجرات 

 1 ........................................................................................................................................... النطاق  

 1 .............................................................................................................................. المراجع المعيارية 

 1 ....................................................................................................................... المصطلحات والتعريفات  

 1 ....................................... )المستوى الثاني(تصنيف المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية والسماح في مناطق المتفجرات  

 2 ....................................................................................... )المستوى الثاني( المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة  4.1

 2 ................................................................................................. )المستوى الثاني( لمركبات والمناطق المصنفة توافق ا 4.2

 3 ....................................................................)المستوى األول( ( PESالمركبات المصرح بدخولها إلى موقع انفجار محتمل ) 4.3

 3 ..................................................................................................... )المستوى األول(المركبات العادية في موقع انفجار محتمل  .4.3.1

 3 ........................................................................... )المستوى األول(المركبات العادية في منطقة متفجرات ليست موقع انفجار محتمل  .4.3.2

 3 ....................................................................................................... )المستوى األول(التعرف على أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.3

 4 ........................................................................................... )المستوى الثاني(معايير محركات ووقود أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.4

 4 ...................................................................................................................... )المستوى الثاني(اإلطارات والمواد الثانوية   .4.3.5

 4 ........................................................................................................... )المستوى الثاني(( EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) .4.3.6

 4 ..................................................................................... )المستوى الثاني(معدات الرفع غير المستخدمة بانتظام  

 4 ............................................................................................. )المستوى األول( ( SWLحمل التشغيل اآلمن ) 

 4 ................................................... )المستوى الثاني(اإلدارة والمراقبة ألجهزة المناولة الميكانيكية في مناطق المتفجرات  

 5 ....................................................................................................................................... صالحية االستعمال 7.1

 5 .........................................................................................................................................الصيانة واالختبار 7.2

 5 .................................................................................................................................................صيانة أنظمة العادم  .7.2.1

 5 ................................................................................................................................................ تعديالت نظام العادم  .7.2.2

 5 ........................................................................................................................................ )المستوى األول(التعديالت  .7.2.3

 5 ......................................................................................................................... )المستوى األول(معدات مكافحة الحريق  .7.2.4

 5 ............................................................................................................................................. عطل المعدات  7.3

 5 ......................................................................................................................... )المستوى األول(حدود السرعة  7.4

 5 ................................................................................................................................. عمليات التحميل والتفريغ  7.5

 6 ............................................................................................................................. اإليقاف والوضع في المرأب 7.6

 6 ....................................................................................................... المركبات الموقوفة والمركبات الموقوفة المحملة بالذخيرة  .7.6.1

 6 ................................................................................................................................................. الوضع في المرأب  .7.6.2

 6 ............................................................................... )المستوى األول(تزويد المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية بالوقود  7.7

 6 ..................................................................................................................................................... التهوية 7.8

 6 ................................................................................................. )المستوى األول(شحن البطاريات وصيانة البطاريات  7.9

 6 .................................................................................................. التعليمات لمشغل أجهزة المناولة الميكانيكية  

 7 ............................................................................................................................المرفق أ المراجع )المعيارية(

 8 ....................................................................................................................... المرفق "ب" المراجع )المعيارية(

 9 ..................................................... للمناطق من الفئة ألفالمرفق جيم )معياري( المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية 

 10 ........................................ المرفق  دال )معياري( المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق )الترابية( من الفئة باء 

 11 .................................................... المرفق هاء )معياري( المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق من الفئة جيم



IATG 05.50:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

iii 

 

 12 ......................................................................................................................................... سجل التعديالت 



IATG 05.50:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

iv 

 

 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

جارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد  أدى التأثير اإلنساني النف
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف االنفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 اإلطالق. 

مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع    أدى تحويل مسار استخدام
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   األجهزة المتفجرة المرتجلة.

األمم المتحدة وضع  وإدراكًا منها للت 1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  هديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم االنتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال. 

 بغرض اإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيًضا أن تعمل الكيانات التابعة لألمم المتحدة باستمرار على  
من اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية األطفال إلى نزع السالح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

حو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلًدا تنص على إرشادات عملية ن  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   .مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة
 .االستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةاآلخرين 

عكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لت
وتُجرى المراجعة بواسطة مجلس   إلدارة مخزون الذخائر، وإلدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء  SaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.

يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السالح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم االحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

( واألوناش والمركبات األخرى في مناطق ومرافق ومباني تخزين المتفجرات خطراً متأصالً MHEيمثل استخدام أجهزة المناولة الميكانيكية )
ادئ توجيهية تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه مب الندالع حريق أو انفجار، والذي يجب تقليله ألقصى قدر ممكن.

مرافق  قرب  أو  داخل  األخرى  المتنقلة  والمعدات  الميكانيكية  المناولة  أجهزة  استخدام  عند  اتخاذها  يجب  المخاطر  من  الحد  إجراءات  بشأن 
أجهزة   المتفجرات. تصميم وتصنيع  معايير  تنظم  التي  التوجيهية  المبادئ  الذخيرة  بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  هذا  يقدم  المناولة كما 
  الميكانيكية.
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 المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية في مرافق المتفجرات

 النطاق  

( إجراءات الحد من المخاطر يجب اتخاذها عند استخدام 1تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه مبادئ توجيهية بشأن: 
انيكية  ( تصميم وتصنيع أجهزة المناولة الميك2( والمعدات المتنقلة األخرى داخل أو قرب مرافق المتفجرات؛ وMHEأجهزة المناولة الميكانيكية )

 والمركبات وفقاً للمعايير المناسبة. 

 المراجع المعيارية  

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويُشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   أما المراجع غير بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال تسري إال النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديالت(.

 

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 التعريفاتالمصطلحات و 

مسرد المصطلحات   01.40ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

إلى   المكلفة بتنظيم وإدارة  اإلدارة )اإلدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظماتيشير مصطلح "السلطة الوطنية"  ( أو المؤسسة )المؤسسات( 
  وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة الذخيرة التقليدية.

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن األحكام وفقًا  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.الستخدامها في معايير 

  وتستعمل لإلشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض االلتزام بالوثيقة، وال يُسمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب 

دون ذكر أو استبعاد    وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية،  :تشير "يجب" إلى توصية 
اإلمكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل ما ُمفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوبًا، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي أال"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظوًرا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 دود الوثيقة.وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار العمل في إطار ح  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات اإلمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 )المستوى الثاني( تصنيف المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية والسماح في مناطق المتفجرات  

تصنيفاً للمباني التي تحتوي على المتفجرات   "معايير السالمة للتمديدات الكهربائية"  05.40خيرة يضع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذ 
كما يضع تصنيفاً للتمديدات والمعدات الكهربائية التي سيتم استخدامها  وفقاً لطبيعة المتفجرات التي يتم تخزينها أو مناولتها أو معالجتها في المبنى.

 م نظام مشابه التصنيف المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها داخل المباني المحتوية على المتفجرات.كما يجب استخدا في المبنى.
عادلة لتلك  ويجب أيضاً أن تتفق المواد الثانوية المستخدمة مع المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المتحركة المزودة بالطاقة مع المعايير الم

 ات الرئيسية التي يتم استخدامها معها.الخاصة بالمعد 

 :تغطي وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه فئات المعدات التالية

 العربات بمرفاع شوكي؛  

 باء( األوناش المتنقلة؛ 

 جيم( األوناش الثابتة على رصيف القاعدة؛ 

 دال( األوناش الدوارة على الرصيف البوابي؛ 

 هاء( األوناش المثبتة على السفن والمراكب؛ و 
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 واو( األوناش الدوارة العلوية.  

 ال يقصد بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه تغطية ما يلي:

 ألف( المصاعد؛  

 باء( الناقالت؛ أو 

 الحمل بخطاف المرفاع. جيم( معدات الرفع المستخدمة لربط 

 )المستوى الثاني( المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة   4.1

 3أنواع المركبات التي يمكن استخدامها في المناطق ذات الفئات الكهربائية المتنوعة:  1يلخص جدول 

 مواصفات التصميم والتصنيع  المسموح الفئة والمناطق

  المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية. يتم حظر كل  ▪ 0الفئة أ المنطقة 

 المركبات التي تدار بالديزل  ▪ 1الفئة أ المنطقة 

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق جيم 

 2الفئة أ المنطقة 

 المركبات التي تدار بالديزل  ▪ 20الفئة ب المنطقة 

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق دال 

 21الفئة ب المنطقة 

 22الفئة ب المنطقة 

 تدار بالديزل المركبات التي  ▪ الفئة جـ

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق هاء

  كل المركبات  ▪ الفئة د

 الكهربائيةالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها في المناطق والفئات  :1جدول 

 

 )المستوى الثاني( توافق المركبات والمناطق المصنفة  4.2

بات في بعض الحاالت تكون فئات مختلفة من المركبات العسكرية التي تدار بالديزل، وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل، والمرك
توافق    2ويلخص جدول   اء، متوافقة، بالرغم من أن بعضها غير متوافق.التي تدار بالكهرباء، وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرب

  .المركبات من أنواع الفئات المختلفة

 فئة مناطق المركبة 
 التوافق مع فئات مناطق أخرى

 الفئة ألف
 0المنطقة 

 الفئة ألف
 1المنطقة 

 الفئة ألف
 2المنطقة 

 الفئة باء 
 20المنطقة 

 الفئة باء 
 21المنطقة 

 الفئة باء 
 الفئة دال  الفئة جيم  22المنطقة 

 نعم  نعم  ال ال ال نعم  نعم  نعم  0الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  ال ال ال نعم  نعم  ال 1الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  ال ال ال نعم  ال ال 2الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال ال ال 20الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  ال ال ال ال 21الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  ال ال ال ال ال 22الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  ال ال ال ال ال ال الفئة جيم 

 نعم  نعم  ال ال ال ال ال ال الفئة دال

 
 الكهربائيةالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها في المناطق والفئات  :2جدول 
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 )المستوى األول(( PESالمركبات المصرح بدخولها إلى موقع انفجار محتمل ) 4.3

كات  تلقى المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء دائماً تفضيالً من وجهة نظر السالمة عن تلك التي تدار عن طريق محر 
دار بالكهرباء والمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة في موقع انفجار محتمل ويمكن السماح بالمركبات التي ت داخلية االحتراق.

(PES.في ظل ظروف معينة )  

ويمكن السماح بالمركبات التي تدار بالديزل وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار  ال يتم السماح بمحركات البترول في أي موقع انفجار محتمل.
  بالديزل في موقع االنفجار المحتمل في ظل ظروف معينة.

( أو البوتين LPGتعمل محركات الديزل التي تحتوي على أنظمة تشغيل بالبترول والمركبات المزودة بالطاقة عن طريق غاز البترول السائل )
  في أي موقع انفجار محتمل فيما عدا الفئة دال.أو البروبين في ظروف االحتراق/اإلشعال نفسها مثل محركات بترول وال يتم السماح بها 

  يجب في المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة المصرح باستخدامها في موقع انفجار محتمل أن تطابق، كحد أدنى، الشروط 
  المنصوص عليها في المرافق جيم ودال وهاء.

 وى األول()المستالمركبات العادية في موقع انفجار محتمل  .4.3.1

م، ساحة  يمكن إحضار المركبات العادية الغير محمية أو أجهزة المناولة الميكانيكية المنتقلة والمزودة بالطاقة إلى منطقة متفجرات من الفئة جي
 احتفاظ أو ساحة ترتيب، لكنها تخضع للقيود المفصلة أدناه: 

 ؛4ؤهلةألف( يتم التصريح بالمنطقة فقط لتخزين ومناولة المتفجرات الم 

 باء( ال يتم السماح بأية معالجة؛  

 جيم( يتم استخدام المركبة الغير محمية فقط الستالم أو إرسال المتفجرات المؤهلة؛ 

 دال( يتم إيقاف محرك المركبة قبل بدء التحميل أو التفريغ وال يتم إعادة تشغيله إال بعد انتهاء العملية وتأمين كل المتفجرات؛  

  ميل والتفريغ عن طريق أجهزة المناولة الميكانيكية التي تتسم بمعيار مناسب للدخول إلى موقع االنفجار المحتمل؛هاء( يتم تنفيذ التح 

واو( يتم فحص المركبة غير المحمية عن طريق شخص متخصص للتأكد من عدم احتوائها على عيوب قبل السماح للمركبة بالدخول   
ص الوقود والمكابح واألنظمة الكهربائية والعادم للتأكد من عدم وجود تسرب أو حالة  ويغطي الفحص بشكل خا إلى منطقة المتفجرات.

 خطرة؛ و

 زين( في حالة إصدار المركبة للشرر يتم إيقاف محركها التخلص من عبوات المتفجرات قبل نقلها المباشر من منطقة المتفجرات.  

 )المستوى األول(المركبات العادية في منطقة متفجرات ليست موقع انفجار محتمل  .4.3.2

ومع ذلك أثناء الحالة الطارئة، يجب االهتمام لضمان  يتم السماح لمركبات الطوارئ بالدخول إلى مرافق المتفجرات، بما في ذلك أثناء التدريبات.
 بحالة الطوارئ. عدم وضع الفرق في خطر أو إخطارهم باألخطار المرتبطة 

وتخضع  ويتم تجهيزها بطفاية حريق وال تمثل خطر حريق متزايد. يمكن للمركبات المملوكة ألفراد الدخول إلى منطقة متفجرات لنقل الطاقم.
ل ويتم إيقافها  وال يتم السماح للمركبات المملوكة ألفراد الدخول إلى موقع انفجار محتم الصالحية لتلك المركبات إلذن خطي من رئيس المنشأة.

 في المناطق المحددة النتظار المركبات.

ومن ثم يجب تلبية متطلبات  يمكن السماح للمقاولين بالدخول إلى مرافق المتفجرات بصحبتهم مركبات وأجهزة مناولة ميكانيكية مزودة بالطاقة.
  5بير الرقابة. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم تنفيذ المزيد من تدا هذه الوحدة كلما أمكن ذلك.

 )المستوى األول( التعرف على أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.3

أو   التوقيع  كتابة  أو  المصنع  بطاقة  األوناش، بصورة واضحة عن طريق  المتنقلة، وتشمل  الميكانيكية  المناولة  أجهزة  كافة  التعرف على  يتم 
 ( في مرفق متفجرات مصرح لالستخدام فيه.1انظر جدول  التصفيح أو وسيلة مناسبة أخرى لتحديد مناطق الفئات الكهربائية )

 

 ، نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة باألمم المتحدة.IATG 01.50راجع الوثيقة 4
 .خدمات صيانة األشغال )البناء واإلصالح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  5
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 )المستوى الثاني( معايير محركات ووقود أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.4

وال يتم استخدام سوائل بدء الحركة الباردة إال في نظام مثبت   (.CIتكون المحركات داخلية االحتراق من نوعية االشتعال بحرارة االنضغاط )
ويكون الطول وأبعاد التجويف الخاصة بأي  مستدامة يقوم بحقن السائل في مجرى مشعب إدخال الهواء من مدخل الواقي من اللهب. بصورة  

وال يتم استخدام سوائل بدء الحركة الباردة مع أية عوامل مساعدة   منفث حقن بسائل بدء الحركة البارد متناسباً بحيث يكون المنفث صامد للهب.
 دء الحركة. كهربائية لب

مئوية. ويمكن استخدام مصادر وقود أخرى في المحركات داخلية االحتراق التي تدار بالديزل بشرط  55ال تقل نقطة الوميض لوقود الديزل عن  
ة وميض  مئوية تحت نقط 5مئوية وأال تقل درجة الحرارة المحيطة في المنطقة التي تعمل فيها المركبة عن   38أال تقل نقطة وميض الوقود عن  

وال تقل درجة حرارة االشتعال الذاتي ألي   ويتم التسامح بشأن كسب الحرارة الشمسية حينما تعمل المركبات في ضوء الشمس الشديد. الوقود.
 .مئوية. ويتم استنباط درجات الحرارة المذكورة من طرق االختبار المقبولة دولياً المستخدمة من قبل مؤسسات اختبار مؤهلة 250وقود عن  

  وعند استخدام إضافات إلى الوقود سيتم تقليل نقطة الوميض ودرجة حرارة االشتعال الذاتي بصورة طبيعية ولذلك يجب التسامح مع ذلك أثناء 
 ياطي.وال يتم اإلمداد لعربة الوقود أو سائل البدء االحت وال يتم حمل الوقود وسائل مساعد البدء البارد إال في خزان محكم اإلغالق. االختبار.

 )المستوى الثاني(اإلطارات والمواد الثانوية  .4.3.5

ويتم تثبيت كافة دواليب أي محور واحد بإطارات   يكون اإلطار من دوالب بري واحد على األقل موصالً كهربائياً وفقاً لمتطلبات السلطة الوطنية.
الميكانيكية المزودة بالطاقة أن تتفق مع المعايير المعادلة   ويجب في المواد الثانوية المستخدمة مع المركبات وأجهزة المناولة من نفس النوع.

 لمعايير المعدات الرئيسية التي يتم استخدامها معها.

 )المستوى الثاني( ( EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) .4.3.6

  05.60تقني الدولي بشأن الذخيرة يجب في كافة المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة أن تتفق مع متطلبات المبدأ التوجيهي ال
ويمكن وسم المعدات بالمعايير المناسبة إذا حدد المصنع مطابقتها لمتطلبات معيار التوافق الكهرومغناطيسي  .مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي

الكهرومغناطيسي. التوافق  اختبار  إجراء  دون  بها  االخت  المرتبط  نتائج  على  المعدات  يشتري  من  يحصل  من  ولذلك  بالمعدات  الخاصة  بار 
 المورد/المصنع إلظهار التوافق. 

 )المستوى الثاني( معدات الرفع غير المستخدمة بانتظام   

بانتظام   المستخدمة  غير  األوناش  وكل  األنواع  كافة  من  األخرى  المثبتة  األوناش  أو  السفن  أوناش  أو  المتنقلة  األوناش  كافة  إخضاع  يجب 
 استخدامها: لالختبارات التالية قبل 

 ألف( كافة فحوصات ما قبل االستخدام التي يوصي بها المصنع؛ 

باء( اختبار كل حركة مرفاع لعدة دقائق دون حمل، وكل حركة بشكل منفرد في أول األمر وبعد ذلك عن طريق مزيج من حركتين أو  
ويكون الحمل على األقل   مد على المرفاع.ثالث حركات بشكل متعاقب على النحو المناسب، وبعد ذلك تكرار االختبار مع حمل خا

ويتضمن االختبار محاكاة  وبالنسبة لألوناش المتنقلة تتسم قوة وثبات المرفاع في موقعه باألهمية. مساوياً ألقصى حمل تتم مناولته.
 أقصى نطاق وصول للحمل الذي سيتطلب األمر من المرفاع نقله؛ 

الختبار بعد أي فترة راحة لساعة أو أكثر، أو في أي وقت متى طلب ذلك قبطان السفينة  جيم( وفي األوناش العائمة يتم تكرار حمل ا 
ويشهد على مرفاع االختبار ممثل لكل من   أو الممثل المحدد أو المشرف على التحميل أو متعهد الشحن الرئيسي أو مشغل المرفاع.

 طرف التحميل والطرف المستلم؛ و

وناش الغير مستخدمة بانتظام تتم صيانتها بصورة كافية وأن احتمال اإلخفاق سيكون على األقل  دال( يتم الحصول على ضمان بأن األ 
 مساوياً لما يمكن للمرفاع تحمله إذا تعرض لالستخدام المنتظم.

 )المستوى األول( ( SWLحمل التشغيل اآلمن ) 

ويتم السماح بهذا الموقف فقط تحت   إجراءات االختبار ذات الصلة.ال يتم تجاوز حمل التشغيل اآلمن تحت أية ظروف غير الموصوفة في  
 إشراف شخص مختص.

 )المستوى الثاني( اإلدارة والمراقبة ألجهزة المناولة الميكانيكية في مناطق المتفجرات  

ويجب أن تتفق  بل رئيس المؤسسة.يتم التصريح بكافة أجهزة المناولة الميكانيكية ومعدات الرفع األخرى المستخدمة في مناطق المتفجرات من ق
 مع متطلبات وقيود هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة. 
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  صالحية االستعمال 7.1

ويجب االهتمام بشكل   ال يتم السماح بأية مركبة أو أجهزة مناولة ميكانيكية مزودة بالطاقة غير صالحة للعمل للدخول في أي مرفق متفجرات.
وإذا تم اكتشاف خطأ في أية مركبة أو أجهزة مناولة ميكانيكية أثناء االستخدام يؤثر على السالمة، يتم سحب المركبة أو  م.خاص بأنظمة العاد 

 أجهزة المناولة الميكانيكية على الفور من االستخدام ونقلها من منطقة العمل.

 الصيانة واالختبار  7.2

للجداول الزمنية المعتمدة من المصنعين  تتم صيانة المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المز بالطاقة وإخضاعها لالختبار الدوري وفقاً  ودة 
 وتعتبر الصيانة واالختبارات والفحص عناصر حيوية في التشغيل اآلمن ألجهزة المناولة الميكانيكية. واللوائح المعتمدة من قبل السلطة الوطنية.

كما يجب  والفحوصات الكافية إلى تحسين الحالة الكلية ألجهزة المناولة الميكانيكية وتقليل احتمال وقوع حوادث.وستؤدي الصيانة واالختبارات  
ويقدم مصنع المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية الجداول الزمنية للصيانة، التي   أن يطبق هذا النظام على أية مركبات وأجهزة ذات قضبان.

وتضمن هذه الحدود والمعايير الفعالية المستمرة ألية أدوات سالمة أو خواص سالمة أخرى  صوى ومعايير االختبار.تتضمن حدود األداء الق
وتتم صيانة المركبات وأجهزة  ويتم إدراج هذه الجداول الزمنية لالختبار والصيانة في الجداول الزمنية للصيانة الخاصة بالسلطة الوطنية. مثبتة.

 ة المستخدمة في مرافق المتفجرات فوق وتحت األرض بصورة مناسبة ويتم اختبارها بشكل دوري وفقاً لهذه الجداول الزمنية. المناولة الميكانيكي

 صيانة أنظمة العادم .7.2.1

عادة  وعقب أية صيانة لنظام العادم، يجب إ تتم العناية بشكل خاص عند تنفيذ صيانة أنظمة العادم على المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية.
وال يتطلب األمر إجراء اختبارات ابتعاث اللهب  تجميعه بحشيات جديدة ويتم اختبارها للتأكد من عدم التسرب قبل السماح باستخدام المعدات.

 من نظام العادم أثناء الصيانة المنتظمة.

  تعديالت نظام العادم .7.2.2

تلعب مانعات الشرر   در االحتراق، مثل محركات االحتراق الداخلي.مانع الشرر هو أي جهاز يمنع انبعاث الحطام القابل لالشتعال من مصا
د المركبات بمانع للشرر كإجراء احترازي ولكن ال يغير تركيب   دوًرا مهًما في منع احتراق النباتات واشتعال األجواء القابلة لالنفجار. قد تُزوَّ

 أعاله.    1النحو الموضح في جدول  هذه األجهزة تصنيف المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة على

 )المستوى األول(التعديالت  .7.2.3

 .ال يتم إجراء تعديالت على المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية إال إذا تم التصريح بذلك بشكل محدد من قبل السلطة التقنية الوطنية

 )المستوى األول( معدات مكافحة الحريق  .7.2.4

يكانيكية المزودة بالطاقة طفايات حريق كافية من نوعية مناسبة للوقود المستخدم وتتعامل أيضاً مع الحرائق تحتوي المركبات وأجهزة المناولة الم
 كما يتم توفير وسيلة إضافية لمكافحة النيران في المرائب ونقاط التزويد بالوقود ومرافق شحن البطاريات. الكهربائية.

 عطل المعدات  7.3

االستعداد للبدء، قرب موقع انفجار محتمل، يتم تفريغ المركبات أو أجهزة المناولة الميكانيكية من أية متفجرات  إذا وقع عطل، يشمل اإلخفاق في  
وإذا تطلب األمر  وال يتم السماح إال باإلصالحات البسيطة التي تكفي للسماح بنقل المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية. قبل بدء أية إصالحات.

ومع ذلك يجب أن يكون   ، يقوم رئيس المنشأة باعتماد ذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من المخاطر.موقعفي الإصالح كبير 
 الخيار المفضل هو قطر المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية أو استعادتها إلى خارج منطقة المتفجرات. 

  )المستوى األول(حدود السرعة  7.4

نشأة بتحديد الحد األقصى للسرعة داخل منطقة المتفجرات فوق األرض لكل نوع من المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية مع  يقوم رئيس الم
ك/س وفي التخزين فوق   8وكتوجيه، ينصح بأن يكون الحد أألقصى للسرعة في التخزين تحت األرض  االهتمام بتوجيهات مصنعي المعدات.

 ة إلى حدود السرعة بشكل واضح عن طريق الفتات أو إخطارات وإبرازها في األوامر المحلية. ويجب اإلشار ك/س. 16األرض 

 عمليات التحميل والتفريغ 7.5

يغ من أثناء عمليات التحميل والتفريغ، يتم إيقاف محركات كل المركبات البرية المحملة إال إذا كان المحرك مطلوباً لتسهيل التحميل أو التفر
  سبيل المثال، عربة بمرفاع شوكي، مرفاع مثبتة بشاحنة، الخ.المركبة، على 
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  اإليقاف والوضع في المرأب 7.6

  المركبات الموقوفة والمركبات الموقوفة المحملة بالذخيرة .7.6.1

جب معاملة  ي يجب عدم ترك المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة دون حراسة في موقع انفجار محتمل أو في منطقة متفجرات.
المسافات الكمية ومسافات   02.20المركبات الموقوفة المحملة بالمتفجرات كموقع انفجار محتمل وفقاً لما يتطلبه المبدأ التوجيهي التقني الدولي 

 .العزل

 الوضع في المرأب .7.6.2

 ( ألي موقع انفجار محتمل.IMDة )يجب أال يكون الوضع في المرأب في مرفق المتفجرات فوق األرض على المسافة البينية لمخازن الذخير

 بالنسبة للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المستخدمة في مواقع تحت األرض يجب أن يتم وضعها في مرآب في منطقة محددة فوق األرض.
 ممكنة من المتفجرات. وفي حالة عدم إمكانية ذلك يجب على رئيس المنشأة التصريح بمنطقة محددة تحت األرض تقع على أبعد مسافة 

 )المستوى األول( تزويد المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية بالوقود  7.7

ات الوقود  ال يتم تزويد المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية بالوقود إال في نقاط التزويد بالوقود فوق األرض المصرح بها وال يتم تعبئة خزان
   د احتياطي.وال يتم حمل وقو  فوق سعتها المحددة.

في حالة التصريح بنقاط تزويد بالوقود في مواقع تحت األرض، يتم سحب الوقود تحت األرض في حاويات معتمدة بكميات كافية لعمل يوم 
انية ويجب أن تحتوي نقطة التزويد بالوقود على أرضية خرسانية غير منفذة للوقود وطريقة مناسبة الحتواء التسرب تكفي لضمان إمك واحد فقط.

 كما يجب أن يتوفر بها نظام تهوية مناسب.  % واحتواء االندفاع المفاجئ الناتج عن اإلطالق المفاجئ للوقود.100احتواء التسرب بنسبة 

 التهوية 7.8

أدخنة  % من 100في حالة السماح بالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية في مبنى متفجرات، يتم توفير تهوية مناسبة لضمان التخلص بنسبة 
 . 9-7و 7-7انظر أيضاً البندين   وهذا الموضوع أحد المواضيع الحيوية لسالمة األفراد. العادم.

 )المستوى األول( شحن البطاريات وصيانة البطاريات  7.9

بالكهرباء   بالكهرباء وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار  فقط في المواقع تتم صيانة وشحن بطاريات المركبات التي تدار 
ويمكن أن تؤدي صيانة وشحن بعض أنواع البطاريات إلى إطالق غاز هيدروجين، وهو تفجيري، ولذلك ينظر إلى العملية على   المصرح بها.

 متفجرات. وبعد شحن البطاريات، يجب أن تقف أجهزة المناولة الميكانيكية لمدة زمنية بحد أدنى ساعة واحدة قبل الدخول إلى منطقة   أنها خطرة.

 التعليمات لمشغل أجهزة المناولة الميكانيكية  

 يجب وضع تعليمات رسمية لمشغلي أجهزة المناولة الميكانيكية تغطي ما يلي: 

وال يتم قذف  ألف( تتم مناولة الذخيرة والمتفجرات بطريقة تمنع الصدم أو االحتكاك الذي يمكن أن يتسبب في حريق أو انفجار أو تلف للمادة.
 اط أو سحب أو قلب هذه المواد على األرض أو فوق حاويات أخرى؛أو إسق

باء( تتم مناولة حاويات الذخيرة والمتفجرات بالجملة بعناية لتجنب تمزق الحاويات أو شقوق الحاويات ولمنع االحتكاك غير الضروري بين 
 الحاويات؛

 وقات؛ جيم( تتم المحافظة على نظافة أجهزة المناولة الميكانيكية في كل األ

 وتتم فقط مناولة األحمال المستقرة أو المرتبة بطريقة آمنة؛ دال( يتم فحص الحمل قبل الرفع الكامل للشوكات أو نقل أجهزة المناولة الميكانيكية.

المصنفة ألجهزة المناولة هاء( يجب عدم رفع أكثر من منصة نقالة أو حاوية واحدة أبداً إال إذا تم تطويقها معاً كوحدة حمل وفي حدود السعة  
 الميكانيكية؛ و 

ويتم اإلبالغ عن كل الحاالت   واو( تقع المسؤولية على األفراد الذين يقومون بتشغيل أجهزة المناولة الميكانيكية في الدراية باألحوال غير اآلمنة.
 أو المواد غير اآلمنة.
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة لإلشارات   التالية، التي، من خالل اإلشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف االتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المؤرخة، ال تسري التعديالت أو المراجعات الالحقة ألي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  هي استقصاء أمر إمكانية تطبيق اإلصدارات األحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. من المبدأ التوجي
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات   النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات IATG 01.40 الوحدة 

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات لألمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

مكتب األمم المتحدة لشؤون  ت المسافات اآلمنة للكمية والمسافات الفاصلة.مسافا  20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   
 نزع السالح؛ 

 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛ معايير السالمة للتركيبات الكهربائية(. IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  

مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح؛  .مخاطر اإلشعاع الكهرومغناطيسي 05.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 و

مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع   .خدمات صيانة األشغال )البناء واإلصالح(  06.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   
 (. UNODAالسالح )

الُمستخدمة في  6يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAلشؤون نزع السالح )مكتب األمم المتحدة 
 . www.un.org/disarmament/ammunitionعليها من خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني: 

    لجهات والمنظمات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل وا

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  6
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، اإلصدار "ب"، النسخة
  ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OME)على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجرات    2الجزء    DSA03.OMEينص   
 ؛ و2020نوفمبر 

معيار السالمة من الحرائق للشاحنات الصناعية المزودة بالطاقة وتشمل تحديد   .505جيم( منشور الوكالة الوطنية للوقاية من الحرائق   
)انظر   الواليات المتحدة األمريكية. ئق.الجمعية الوطنية للوقاية من الحرا .األنواع ومناطق االستخدام والتحويالت والصيانة والتشغيل

 ((. CENلمعايير اللجنة األوربية للتطبيع ) 1-ودال 1-أيضاً جدولين جيم

الُمستخدمة في  7يحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع  UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني: عليها من خال

 ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 المرفق جيم  
 )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق من الفئة ألف  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة ألف  1جيم 

ب بالديزل والمركبات التي تدار  المناولة الميكانيكية التي تدار  بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  الكهرباء وأجهزة 
زين( وموقع    2)بالنسبة للمركبات من الفئة    1الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  

مع أدنى معايير السلطة التقنية   ومع ذلك، يجب أن تتفق زين(.  3زين و  2)بالنسبة للمركبات من الفئة    2انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  
  ( التي ينصح بها.ENأدناه على المعايير األوروبية ) 1-ويحتوي جدول جيم الوطنية المنطبقة.

 العنوان مقاييس المعايير األوروبية 

EN 1127-1:1998 
 

 المفاهيم والمنهجية األساسية. –المنع والوقاية من االنفجار  –أجواء االنفجار 

EN 1175: 1998  المتطلبات الكهربائية.   –سالمة الشاحنات الصناعية 
EN 1755: 2000  االستخدام الغاز القابل لالشتعال واألبخرة والضباب والتراب.  –التشغيل في أجواء انفجار محتمل   –سالمة الشاحنات الصناعية 

EN 1834-1: 2000  الجزء   –متطلبات السالمة لتصميم وإنشاء المحركات الستخدامها في أجواء االنفجار المحتمل  –المحركات داخلية االحتراق الترددية
 المحركات من المجموعة الثانية لالستخدام في أجواء الغاز والبخار القابل لالشتعال.  األول:

EN 1834-2:2000  الجزء   –ركات الستخدامها في أجواء االنفجار المحتمل متطلبات السالمة لتصميم وإنشاء المح  –المحركات داخلية االحتراق الترددية
 الثاني. 

EN 60079-10:1996  .تصنيف المناطق الخطرة 
EN 60079-14:1997  .)التمديدات الكهربائية في المناطق الخطرة )بخالف األلغام 
EN 60079-17:1997  األلغام(. فحص وصيانة التمديدات الكهربائية في المناطق الخطرة )بخالف 

EN 12895:2000  .التوافق الكهرومغناطيسي 
 

 المعايير التقنية للتصميم واإلنشاء للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية من الفئة ألف  :1جدول ج.
 

 

 قيود درجات الحرارة 2جيم 

لمحتمل  يتم تحديد الحد األدنى لدرجة حرارة السطح ألي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة لتحديد جو االنفجار ا
  مئويةT4 (135 .)المتوقع على أال يزيد عن 
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 المرفق  
 دال )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق )الترابية( من الفئة باء  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة باء  1دال 

بالكهرباء وأ بالديزل والمركبات التي تدار  المناولة الميكانيكية التي تدار  بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  جهزة 
دال( وموقع   2ب)النسبة للمركبات من الفئة  11الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة باء للمنطقة 

معايير السلطة التقنية ومع ذلك، يجب أن تتفق مع أدنى  دال(.  3دال و 2)بالنسبة للمركبات من الفئة   22انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  
  أدناه على المعايير التي ينصح بها. 1-ويحتوي جدول دال الوطنية المنطبقة.

 العنوان مقاييس المعايير األوروبية 

EN 1127-1:1998 
 

 المفاهيم والمنهجية األساسية. –المنع والوقاية من االنفجار  –أجواء االنفجار 

EN 1175: 1998  المتطلبات الكهربائية.   –الصناعية سالمة الشاحنات 
EN 1755: 2000  االستخدام الغاز القابل لالشتعال واألبخرة والضباب والتراب.  –التشغيل في أجواء انفجار محتمل   –سالمة الشاحنات الصناعية 

BS EN 50281:1999  .األجهزة الكهربائية لالستخدام في وجود تراب قابل لالحتراق 
 اإلنشاء واالختبار.  –بائية المحمية عن طريق مرفقات األجهزة الكهر 1-1
 االختيار والتنصيب والصيانة.  –األجهزة الكهربائية المحمية عن طريق مرفقات  1-2
 طرق االختبار لتحديد الحد األدنى لدرجات حرارة االشتعال.  2-1

EN 12895:2000  .التوافق الكهرومغناطيسي 
 

 التقنية للتصميم واإلنشاء للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية من الفئة باء المعايير   :1جدول د.
 
 

 قيود درجات الحرارة  2دال 

لمحتمل  يتم تحديد الحد األدنى لدرجة حرارة السطح ألي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة لتحديد جو االنفجار ا
  مئويةT4 (135 .)عن المتوقع على أال يزيد 
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 المرفق هاء  
 )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق من الفئة جيم  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة جيم  1هاء 

المناولة الميكانيكية التي تدار   بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  بالكهرباء وأجهزة  بالديزل والمركبات التي تدار 
كما يجب أن  الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة جيم خضوعاً للقيود المفصلة في هذا المرفق.

  ت التي ينصح بها:وفيما يلي المتطلبا تتفق مع أدنى معايير السلطة التقنية الوطنية المنطبقة.

  T4 (135ألف( ال يزيد الحد األدنى لدرجة حرارة السطح ألي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة عن   
 مئوية؛   135ويمكن تلبية هذا المتطلب عن طريق الحجب المصمم لمنع احتكاك المتفجرات بأي سطح تزيد درجة حرارته عن   مئوية(.

تكون درجات حرارة السطح للمكونات تحت أغطية أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة في حالة تشغيلها العادية منخفضة باء(  
 مئوية(؛  200) T3ألقصى درجة ممكنة من الناحية العملية على أال تزيد عن 

 جيم( يتم تثبيت واق من الشرر في نظام العادم؛  

 ء بمنقي الهواء الجاف؛ دال( يتم تثبيت نظام مدخل هوا 

هاء( يحتوي مساعد البدء البارد، الذي يشعل الوقود في مشعب إدخال الهواء، إذا كان مثبتاً، على مصيدة لهب بين منقي الهواء وجهاز  
  البدء البارد؛

  تلقائي في المحرك؛واو( يتم تثبيت أجهزة إنذار بدرجة الحرارة المرتفعة والمبردة وفقدان ضغط الزيت، أو جهاز إغالق  

 ؛ و EN12895:2000زين( يتعين في أداء التوافق الكهرومغناطيسي أن يكون وفقاً لمواصفات السلطة الوطنية مع توصية  

 كافة المناطق". -حاء( يتم وسم المركبات بطريقة واضحة بعبارة "الفئة جيم 
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 سجل التعديالت 

 بشأن الذخيرة  إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية

وال يعوق ذلك إجراء التعديالت خالل فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقًما، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التو التقنية الدولية بشأن الذخيرة  جيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغالف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .دار وتاريخ إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم اإلص

الذخيرة، تُطَرح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدَمج  ومع اكتمال  كما 
        رى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخ التعديالت في اإلصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديالت.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإلل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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