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  ١-٥الفصل 
  أحكام عامة

  التطبيق واألحكام العامة  ١-١-٥
خيص اإلرسال واإلخطارات املسبقة    اترجلزء األحكام املتعلقة بشحنات البضائع اخلطرة فيما يتصل ب         هذا ا  بنيي  ١-١-١-٥

نية ملعاجلة البيانـات، أو وسـائل تبـادل البيانـات           لكتروبالوسائل اليدوية أو اإل   (العالمات، وبطاقات الوسم، واملستندات     ووضع  
  .، ولوحات اإلعالن اخلارجية)ينلكترواإل
ناء ما يرد خبالف ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز أن يقدم أي شخص بضائع خطرة للنقل ما مل يتم بطريقة باستث  ٢-١-١-٥

 مستند النقل، وما مل تكن يف حالة        والشهادة يف الوصف  إدراج  سليمة وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن اخلارجية، و        
  .مناسبة للنقل بالشروط املبينة يف هذا اجلزء

  الشاملةاستخدام العبوات   ٢-١-٥
حتتويهـا االسـم    خطرة  حتمل لكل سلعة    ، وكذلك   )شاملةعبوة  " (OVERPACK"حتمل العبوة الشاملة عبارة       ١-٢-١-٥

، ما مل تكن العالمات وبطاقات الوسم املمثلة        ٢-٥ الوسم املطلوبة للطرود املبينة يف الفصل        ات وبطاق ، ورقم األمم املتحدة   ،الرمسي للنقل 
  .١٢-١-٢-٢-٥، باستثناء ما هو مشترط  ظاهرة للعيانالشاملة البضائع اخلطرة اليت حتتويها العبوة جلميع

. هذه الالئحة   مجيع األحكام املبينة يف    الشاملةتستويف كل عبوة من عبوات البضائع اخلطرة املوجودة يف العبوة             ٢-٢-١-٥
  .الشاملةعبوة الال تتأثر الوظيفة املتوخاة لكل عبوة بوضع الطرود يف  و.إشارة إىل استيفاء هذا الشرط "عبوة شاملة"عترب عالمة تو
 من هذه الالئحة ويكون موضوعاً يف عبوة شاملة أو يف           ٧-١-٢-٥كل طرد حيمل عالمات االجتاه املبينة يف          ٣-٢-١-٥

  . املذكورةاالجتاهعبوة كبرية، ُيوجَّه وفقا لعالمات 
  العبوات الفارغة  ٣-١-٥
 وبطاقـات  ،وضع عالماتبخطرة  سلعسبق أن احتوت على ز العبوة اليت ميَّ، ُت٧ف ما ينطبق على الرتبة  خبال  ١-٣-١-٥

 ولوحات إعالن خارجية عليها وفقاً لالشتراطات املنصوص عليها لتلك البضائع اخلطرة، ما مل تتخذ خطوات مثل التنظيف أو                   ،وسم
  .إلبطال أي خماطرأو إعادة امللء مبادة غري خطرة خبرة التطهري من األ

تستخدم يف   يف نقل مواد مشعة، الت استخدمالعبوات الفارغة، مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة والصهاريج اليت  ٢-٣-١-٥
 لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة       ٢سم/ بكريل ٠,٤ختزين أو نقل البضائع األخرى ما مل يتم خفض التلوث فيها إىل أقل من               

  . جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٠٤السمية، وإىل 
   املختلطةالعبوات  ٤-١-٥

، توضع بطاقات الوسم والعالمات على       واحدة عند تعبئة سلعتني أو أكثر من البضائع اخلطرة يف عبوة خارجية            
 ببطاقـة خطـر      ممثالً وال يتطلب األمر وضع بطاقات وسم للمخاطر اإلضافية إذا كان اخلطر          . ةمادالطرد وفقاً الشتراطات نقل كل      

  .أساسي
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  ٧لرتبة خبصوص اأحكام عامة   ٥-١-٥
  خطارإلاملوافقة على الشحنات وا  ١-٥-١-٥
  عموميات  ١-١-٥-١-٥

 احلصول على موافقة متعددة األطراف      ، يلزم أيضاً  ٤-٦ الطرود املبينة يف الفصل      اميم تص عتمادباإلضافة إىل ا    
 إخطار السلطات املختصة بعملية      يلزم أيضاً  ،ويف بعض احلاالت  . )٣-١-٥-١-٥ و ٢-١-٥-١-٥(على الشحن يف ظروف معينة      

  .)٤-١-٥-١-٥(الشحن 
  املوافقة على الشحنات  ٢-١-٥-١-٥

  :ما يليشأن  احلصول على موافقة متعددة األطراف بيلزم  
قيد  أو مصممة إلتاحة تنفيس متقطع ٥-٧-٤-٦ اشتراطاتال تستويف  B(M)شحن طرود من النوع   )أ(

  ؛راقبةامل
 أو A1  مثل قيمة  ٣ ٠٠٠ أكرب من    نشاطمواد مشعة ذات    على  حتتوي   B(M)شحن طرود من النوع       )ب(

  ؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠ حسب االقتضاء، أو ،A2  مثل قيمة٣ ٠٠٠
يف احلرجية للعبـوات    احلالة  مواد انشطارية إذا كان جمموع مؤشرات أمان        على  شحن طرود حتتوي      )ج(

وتستثىن من هذا احلكم الشحنات املنقولة      . ٥٠احدة أو يف وحدة نقل واحدة يتجاوز        حاوية شحن و  
 يف أي حوض أو عنرب أو منطقة        ٥٠ احلرجيةاحلالة  جمموع مؤشرات أمان    بسفن حبرية إذا مل يتجاوز      

 أمتار بني جمموعات الطرود أو العبوات الـشاملة         ٦خمصصة على ظهر السفينة، وإذا روعيت مسافة        
  ؛ و٢-٤-٨-١-٧ا هو مبني يف اجلدول وفقا مل

  ؛٢-٢-٣-٢-٧  لفقرةلاالستخدام اخلاص وفقاً ذات سفن ال للشحن بيةشعاعإلحلماية اابرامج   )د(
 ما جيوز للسلطة املختصة الترخيص بنقله إىل بلدها أو عرب بلدها بدون موافقة على الشحن، بناء باستثناءوذلك   

  .)١-٢-٥-١-٥انظر (على التصميم على حكم حمدد ينص عليه يف موافقتها 
  املوافقة على الشحن بترتيب خاص  ٣-١-٥-١-٥

 يف هذه الالئحة، نطبقة تعتمد سلطة خمتصة أحكاماً جيوز مبوجبها نقل شحنة ال تستويف مجيع االشتراطات امل          قد  
  .)٤-٢-١-١انظر (وذلك مبوجب ترتيب خاص 

  اإلخطارات  ٤-١-٥-١-٥
 :ات املختصة على النحو التايليطلب إرسال إخطار إىل السلط  

 الشحن األول ألي طرد يتطلب موافقة السلطة املختصة، يكفل املرسل إرسال نسخ مـن كـل                 قبل  )أ(
 بلد املنـشأ    شهادة تصدرها السلطة املختصة تنطبق على تصميم ذلك الطرد إىل السلطة املختصة يف            

وال يطلب مـن    . عربه أو إليه  حنة املرسلة   الش كل بلد تنقل     للشحنة املرَسلة، وإىل السلطة املختصة يف     
 ترسل إشعاراً  باالستالم من السلطة املختصة، وال يطلب من السلطة املختصة أن            إشعاراملرسل انتظار   
  ؛باستالم الشهادة

 :لكل نوع من أنواع الشحنات التالية  )ب(
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  أو A1 ٣ ٠٠٠  اإلشـعاعي  مواد مشعة يتجاوز نشاطها   على   اليت حتتوي    Cطرود النوع     `١`
٣ ٠٠٠  A2؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠، أو ما يناسب، حسب  

أو  A1 ٣ ٠٠٠اإلشعاعي مواد مشعة يتجاوز نشاطها على  اليت حتتوي    U(B( طرود النوع   `٢`
٣ ٠٠٠ A2؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠، أو ما يناسب، حسب  

  ؛B(M)طرود النوع   `٣`
  .الشحن مبوجب ترتيب خاص  `٤`

هذه  كل بلد تنقل      يف بلد املنشأ للشحنة املرَسلة، والسلطة املختصة يف        السلطة املختصة وخيطر املرسل   
 أيام  ٧ قبل    وصوله ويصل اإلخطار لكل سلطة خمتصة قبل بدء الشحن، ويفضل        . عربه أو إليه  الشحنة  

   الشحن؛ تاريخعلى األقل من
 مدرجة يف طلب املوافقة على زمة الالال يطلب من املرسل إرسال إخطار منفصل إذا كانت املعلومات         )ج(

  الشحن؛
  :يتضمن إخطار اإلرسال ما يلي  )د(

 من معرفة الطرد أو الطرود، مبا يف ذلك مجيع أرقام الشهادات املنطبقة             متكنمعلومات كافية     `١`
  وعالمات التمييز؛

   واملسار املقترح؛ا،، والتاريخ املتوقع لوصوهلة الشحن إرسالمعلومات عن تاريخو  `٢`
  أمساء املواد املشعة أو النويدات املشعة؛و  `٣`
ألشكال الفيزيائية والكيميائية للمواد املشعة، أو ما إذا كانت مـادة مـشعة ذات              اوصف  و  `٤`

  شكل خاص، أو مادة مشعة منخفضة التشتت؛
رمـز  أقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل مع إضـافة              و  `٥`

ملـواد  يف حالـة ا  و).١-٢-٢-١انظر  (،)SI(يف النظام الدويل للوحدات املناسب قة  بالسا
أو كتلة كل نويـدة      ( كتلة املادة االنشطارية   أن ُيذكر، بدال من النشاط،    االنشطارية، ميكن   

 . أو مضاعفاهتا)غ(الغرامات  ب)انشطارية، حيثما يناسب، يف حالة املخاليط

  لطة املختصةت اليت تصدرها الساالشهاد  ٢-٥-١-٥
  :ما يليبشأن يلزم احلصول على شهادات تصدرها السلطة املختصة   ١-٢-٥-١-٥

  : ما يلياميمتص  )أ(
  املواد املشعة ذات الشكل اخلاص؛  `١`
  املواد املشعة املنخفضة التشتت؛  `٢`
  كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم؛ ٠,١  علىالطرود اليت حتتوي  `٣`
  ؛٢-١١-٤-٦مواد انشطارية ما مل تكن مستثناة مبوجب على  حتتوي مجيع الطرود اليت  `٤`
  ؛B(M) وطرود النوع B(U)طرود النوع   `٥`
  ؛Cطرود النوع   `٦`

  الترتيبات اخلاصة؛  )ب(
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  .)٢-١-٥-١-٥انظر (شحنات معينة   )ج(
  .تصميمكل ل يزةوتؤكد الشهادات أن االشتراطات املنطبقة مستوفاة، وحتدد املوافقات على التصاميم عالمة مم  
 .وميكن مجع شهادات املوافقة على تصميم الطرد واملوافقة على الشحنة يف شهادة واحدة  

 .٢٣-٤-٦تكون الشهادات وطلبات استصدارها مستوفية لالشتراطات املبينة يف   

  . منطبقةتكون يف حوزة املرسل نسخة من كل شهادة  أن جيب  ٢-٢-٥-١-٥
طلـب،  ال عند السلطة املختصة شهادة بشأهنا، يقدم املرسل،      أن تصدر طرود اليت ال يشترط     يف حالة تصاميم ال     ٣-٢-٥-١-٥

  .من جانب السلطة املختصةها ميع االشتراطات املنطبقة، وذلك لفحصجبتصميم الطرد وفاء أدلة وثائقية على 
 (CSI) ومؤشر أمان احلالة احلرجية (TI)تعيني مؤشر النقل   ٣-٥-١-٥

املواد املنخفـضة النـشاط     غري املعبأ منشحن أوال أو حاوية اجملمعةعبوة اللطرد أو ل  (TI)شر النقليكون مؤ  ١-٣-٥-١-٥
  :  التاليةلطريقة وفقاً ل، هو العدد املشتق)SCO-I (  األجسام امللوثة السطح أو)LSA-I (النوعي 

مـن  واحد   متـر على مسافة    )mSv/h (الساعة/ملي سيفرت وحدات  شعاع ب إمستوى   أقصىحيدد    )أ(
املواد املنخفضة النشاط   غري املعبأ من    أو حاوية الشحن أو    ارجيةلطرد أو العبوة اخل    اخلارجية ل  حوسطال

 ويكون  ١٠٠ وتضرب القيمة احملددة يف      .)SCO-I( األجسام امللوثة السطح      من أو) LSA-I(النوعي  
 ميكن تعـيني أقـصى      ُركازاهتا و الثوريومو اليورانيوم   خاماتويف حالة   . الرقم الناتج هو مؤشر النقل    

  : يليلحمولة كما اخلارجي لسطح المن واحد متر  أي نقطة على مسافةيف شعاع إستوى م
  الفيزيائية؛  وُركازاهتا اليورانيوم والثوريومخلامات ساعة/ ملي سيفرت٠,٤
  الثوريوم الكيميائية؛ُركازات لساعة / ملي سيفرت٠,٣
   فلوريد اليورانيوم؛سادس ما عداانيوم الكيميائية، اليورُركازات ل ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٢

) LSA-I ( املواد املنخفـضة النـشاط النـوعي       غري املعبأ من  يف حالة الصهاريج وحاويات الشحن و       )ب(
 املناسب من   املعاملأعاله يف   ) أ(تضرب القيمة احملددة يف اخلطوة      ،  )SCO-I ( السطح امللوثةواألجسام  

  ؛١-١-٦-٧-٢اجلدول 
 تصبح  ١,١٣: مثال(عشري  كسر  قرب  ألأعاله  ) ب(و) أ (تني القيمة الناجتة يف اخلطو     صعودا بتقرَّ  )ج(

  . ميكن اعتبارها صفراًوأي قيمة أقل منها، ٠,٠٥، باستثناء أن القيمة )١,٢
غري املعبأ من   معامالت الضرب بالنسبة للصهاريج وحاويات الشحن و        :١-٣-٥-١-٥اجلدول 

   لنوعي واألجسام امللوثة السطحاملواد املنخفضة النشاط ا
  معامل الضرب  )أ(مولةحجم احل

  ١  ٢م١  ≤حجم احلمولة  
  ٢  ٢ م٥ ≤حجم احلمولة  < ٢ م١
  ٣  ٢ م٢٠ ≤ حجم احلمولة < ٢ م٥

  ١٠  حجم احلمولة  < ٢ م٢٠
  .تقاس أكرب مساحة مقطعية للحمولة  )أ(
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 إما جمموع مؤشرات النقل جلميـع    باعتباره و وسيلة نقل  حيدد مؤشر النقل لكل عبوة شاملة أو حاوية شحن أ           ٢-٣-٥-١-٥
 النقل هلا إال    الصلبة حيث ال حيدد مؤشر     غري   ارجيةحالة العبوات اخل  عدا   ماة، أو بالقياس املباشر ملستوى اإلشعاع، في      وجودالطرود امل 
  .جمموع مؤشرات النقل جلميع الطرودباعتباره 

جمموع مؤشرات أمان احلالة احلرجية باعتباره  لكل عبوة شاملة أو حاوية شحن ةي أمان احلالة احلرجمؤشرحيدد   ٣-٣-٥-١-٥
  .  أو وسيلة نقلشحنة مرَسلةويتبع اإلجراء نفسه يف حتديد مؤشرات أمان احلالة احلرجية يف . ةوجودجلميع الطرود امل

 وفقاً للـشروط    III-YELLOW، أو   II-YELLOW، أو   I-WHITE  الطرود والعبوات الشاملة يف فئة       تصنف  ٤-٣-٥-١-٥
   : مع استيفاء االشتراطات التالية٤-٣-٥-١-٥احملددة يف اجلدول 

يؤخذ يف االعتبار، بالنسبة للطرد أو العبوة الشاملة، كل من مؤشر النقل وشروط مستوى اإلشـعاع                  )أ(
عاع وحيثما يستوىف مؤشر النقل شرط فئة ما ولكن مستوى اإلش         . السطحي لدى حتديد الفئة املناسبة    

وهلذا الغرض تعترب . ، يصنف الطرد أو العبوة الشاملة يف الفئة األعلىخمتلفةالسطحي يستويف شرط فئة 
   هي الفئة األدىن؛I-WHITEالفئة 

  ؛٢-٣-٥-١-٥ و١-٣-٥-١-٥تباع اإلجراءات احملددة يف ا النقل بمؤشرحيدد   )ب(
، ينقـل الطـرد أو العبـوة      سـاعة / ملي سـيفرت   ٢إذا كان مستوى اإلشعاع السطحي أكرب من          )ج(

 أو  ١-٢-٣-٢-٧، أو   ٣-١-٣-٢-٧الشاملةمبوجب االستخدام احلصري واألحكام الـواردة يف        
  ، حسبما يناسب؛٣-٣-٣-٢-٧

، باستثناء ما توجبه أحكـام      III-YELLOWيصنف الطرد الذي ينقل مبوجب ترتيب خاص يف الفئة            )د(
   ؛٥-٣-٥-١-٥الفقرة 

   حتتـوي علـى طـرود منقولـة مبوجـب ترتيـب خـاص يف الفئـة                   العبوة الشامل اليت   تصنف  )ه(
III-YELLOW ،٥-٣-٥-١-٥توجبه أحكام الفقرة  باستثناء ما.  

  فئات الطرود والعبوات الشاملة: ٤-٣-٥-١-٥اجلدول 
  الشروط

  الفئة أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة على السطح اخلارجي  مؤشر النقل
 I-WHITE  ساعة/فرت ملي سي٠,٠٠٥ال يزيد على   )أ(صفر

يزيد على صفر ولكن ال يزيد      
  )أ(١على 

ساعة ولكن ال يزيد علـى      / ملي سيفرت  ٠,٠٠٥يزيد على   
  ساعة/ ملي سيفرت٠,٥

II-YELLOW 

 ولكن ال يزيـد     ١يزيد على   
  ١٠عن 

 ملي  ٢ساعة ولكن ال يزيد على      / ملي سيفرت  ٠,٥يزيد على   
  ساعة/سيفرت

III-YELLOW 

 ملي  ١٠ساعة ولكن ال يزيد على      /ملي سيفرت  ٢يزيد على     ١٠يزيد عن 
  ساعة/سيفرت

III-YELLOW
)ب(  

  للفقـرة   وفقـاً " صـفر "، ميكن أن تكون القيمة املدونـة هـي          ٠,٠٥إذا كان مؤشر النقل ال يزيد على          )أ(
  ).ج(١-٣-٥-١-٥

  .ينقل أيضاً مبوجب االستخدام احلصري  )ب(
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تضي موافقة السلطة املختصة على التصميم أو على الشحن، وتنطبـق           يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تق        ٤-٣-٥-١-٥
  .عليها أنواع من املوافقة خمتلفة مع اختالف البلدان املعنية بالشحنة، يكون تصنيف الفئات متوافقا مع شهادة بلد منشأ التصميم

  أحكام خاصة بالطرود املستثناة  ٤-٥-١-٥
  : مقروءة ودائمة، على السطح اخلارجي للتغليف، بالعالمات التاليةصورةبتكون الطرود املستثناة معلَّمة   ١-٤-٥-١-٥

  ؛UN باحلرفني رقم األمم املتحدة مسبوقا  )أ(
   هوية املرسل أو املرَسل إليه أو كلتا اهلويتني؛يعرِّفما   )ب(
   . كغ٥٠الكتلة اإلمجالية املسموح هبا إذا كانت تتجاوز   )ج(

 املتعلقة باملستندات على الطرود املستثناة احملتوية على مواد مشعة، باستثناء أن ٤-٥صل ال تنطبق اشتراطات الف  ٢-٤-٥-١-٥
، مثل وثيقة الشحن أو مستند      أن يظهر على مستند النقل    جيب  نوان كل من املرسل واملرسل إليه       رقم األمم املتحدة إىل جانب اسم وع      

  .الشحن اجلوي، وما شابه من املستندات
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  ٢-٥الفصل 
  المات وبطاقات الوسموضع الع

  وضع العالمات  ١-٢-٥
 ورقـم  ،٢-١-٣ ا هو مـبني يف  مللبضائع اخلطرة وفقاً  انقل  ستخدم يف   ملايوضع على كل طرد االسم الرمسي         ١-١-٢-٥

ملتحدة مم ااألوجيب أن ال يقل ارتفاع رقم . ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة" UN" نياحلرفب مسبوقااألمم املتحدة املقابل 
 كغ حيث جيب أن ال يقـل        ٣٠و  أ لتراً   ٣٠ مم، باستثناء العبوات اليت ال تزيد سعتها عن          ١٢عن  ) UNحرفا  (وكلمة األمم املتحدة    

ويف حالة السلع غري املعبأة، .  كغ حيث يكون االرتفاع حبجم مناسب٥ لتر أو ٥ مم والعبوات اليت ال تزيد سعتها عن ٦االرتفاع عن 
الشعبة املدرجة يف   بضائع  الويف حالة   .  إطالقها  وسيلة على كل سلعة، على محالتها أو مقبضها، أو وسيلة ختزينها أو          توضع العالمات   

 العبوة بطاقة الوسـم    توضع على الشعبة واحلرف الذي يدل على جمموعة التوافق، ما مل          عالمة  ، توضع أيضاً    S، جمموعة التوافق    ٤-١
1.4S .دووفيما يلي مثال لعالمات الطر:  

  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

  ).٣٢٦٥  رقم األمم املتحدة)كلوريد كابروليل(ال، محضي، عضوي، غ م أ سائل أكّ( 
  .٢٠١٤يناير | كانون الثاين١طبق االشتراطات املتعلقة حبجم عالمات أرقام األمم املتحدة اعتباراً من ت  :حظةمال
  : مبا يلي١-١-٢-٥ يفلطرود ل طلوبةاملعالمات ال مجيع صفتت  ٢-١-٢-٥

  مقروءة؛وتكون ظاهرة للعيان بسهولة   )أ(
  ؛جدواها بدون اخنفاض حمسوس يف تصمد يف العراء لتقلبات الطقسو  )ب(
  ؛ للونه مباينلوهنا خلفيٍةتكون مكتوبة على السطح اخلارجي للطرد على و  )ج(
  .جدواها نفس املكان مع عالمات طرود أخرى ميكن أن تقلل بدرجة كبرية من ال تكون موضوعة يفو  )د(

 .)احتياطي ("SALVAGE"العالمة اإلضافية االحتياطية أوعية الضغط االحتياطية و عبواتال علىتوضع   ٣-١-٢-٥

علـى   عالماتالضع  تووالعبوات الكبرية،    لتراً   ٤٥٠سعتها  تجاوز  اليت ت للسوائب    الوسيطة احلاويات يف حالة   ٤-١-٢-٥
  .قابلنيت م منهاجانبني

  ٧أحكام خاصة بوضع عالمات الرتبة   ٥-١-٢-٥
 املرسل أو املرسل إليه أو عيني هوية وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة مع تمقروءة طرد عالمة كلتوضع على   ١-٥-١-٢-٥

  .كليهما
 . ١-٤-٥-١-٥ُتعلَّم الطرود املستثناة طبقاً ملا هو مبيَّن يف   ٢-٥-١-٢-٥

 تـبني  كغ عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة         ٥٠ ة اإلمجالي كتلتهتجاوز  تكل طرد   توضع على     ٣-٥-١-٢-٥
  . اإلمجالية املسموح هباةكتلال
  : التاليةواصفاتاملل طرد ُتستوىف يف ك  ٤-٥-١-٢-٥
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 عالمـة مقـروءة   ى الطرد توضع عل  ،IP-3 من النوع  ، أو IP-2من النوع    ، أو IP-1 من النوع الطرود   يف  )أ(
" TYPE IP-3"أو " TYPE IP-2"أو " TYPE IP-1"وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة حتمل الوصف 

  ؛ما يناسبحسب
 عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة حتمـل          ى الطرد ، توضع عل  Aمن النوع   يف الطرود     )ب(

  ؛"TYPE A"الوصف 
 عالمة مقروءة وثابتة على     ى الطرد ، توضع عل  A، أو النوع    -٣IP، أو النوع    -٢IP النوعيف الطرود من      )ج(

اسـم  إما و لبلد التصميم) VRI Code(السطح اخلارجي للعبوة حتمل شفرة التسجيل الدويل للمركبة 
  . لبلد منشأ التصميمالسلطة املختصةحتددها للعبوة أخرى متييز ة ، أو أي عالمصانعال

 مقروءة وثابتة على السطح اخلـارجي        عالمةٌ ، السلطة املختصة  اعتمدتهتصميم  مطابق ل كل طرد   لى  توضع، ع   ٥-٥-١-٢-٥
  :للعبوة تبني ما يلي

   السلطة املختصة لذلك التصميم؛عّينتهاالعالمة املميزة اليت   )أ(
  ذلك التصميم؛تتطابق مع  لتمييز كل عبوة وحيد رقم مسلسل و  )ب(
  ؛"TYPE B(M)"أو " TYPE B(U) "عالمةتوضع ، B(M) أو B(U)وع طرد من النتصميم حالة ويف   )ج(
  ."TYPE C"عالمة ، توضع Cيف حالة تصميم طرد من النوع و  )د(

، توضع على الـسطح اخلـارجي للوعـاء         C أو   B(M) أو   B(U) تصميم الطرود من النوع   لمطابق  كل طرد     ٦-٥-١-٢-٥
 أو بوسيلة أخرى مقاومة لتأثريات احلريق       اخلتم واضحة بالنقش البارز أو       عالمةٌ ،اء املقاوم لتأثريات احلريق وامل     الذي حيتويه،  اخلارجي

  .أدناهاملبني الثالثي الوريقات رمز الواملاء حتمل 
 ١-٢-٥الشكل 

  ةـرة مركزيـالرمز األساسي الثالثي الوريقات وتقوم أبعاده على دائ
   مم٤هو  X األدىن املسموح به لقيمة احلجمويكون . Xبنصف قطر 
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 موجودة داخل أوعية أو مواد تغليف وتنقل مبوجب االستخدام SCO-Iأو  LSA-I  من النوعحيثما تكون مادة  ٧-٥-١-٢-٥
، توضع على السطح اخلارجي هلذه األوعية أو مواد التغليف عالمة املادة املشعة ٣-٢-٩-١-٤ به يف سموحاحلصري على النحو امل

"RADIOACTIVE LSA-I " أو"RADIOACTIVE SCO-I"ما يناسب، حسب.  
يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتمادا للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق عليها   ٨-٥-١-٢-٥

  .أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن تكون العالمات متفقة مع شهادة اعتماد بلد منشأ التصميم
  أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد اليت تتسم بأخطار بيئية  ٦-١-٢-٥
 ٣٠٧٧رقما األمم املتحدة  (٣-٩-٢الطرود اليت حتتوي على مواد خطرة على البيئة، وتفي مبعايري الفرع   ١-٦-١-٢-٥
ليت تتضمن عبوات داخلية ، باستثناء العبوات املفردة والعبوات اجملمعة ا"مادة خطرة على البيئة"، حتمل بصورة دائمة عالمة )٣٠٨٢و

  :ذات سعة
   لترات أو أقل للسوائل؛ ٥  •
  . كغ للمواد الصلبة٥أو   •

  وتستوىف شروط . ١-١-٢-٥توضع عالمة املادة اخلطرة بيئياً إىل جانب العالمات املطلوبة يف   ٢-٦-١-٢-٥
  .٤-١-٢-٥ و٢-١-٢-٥
وتكون أبعاد العالمة على . ٢-٢-٥املبينة يف الشكل مطابقة للعالمة " البيئةمادة خطرة على "تكون عالمة   ٣-٦-١-٢-٥

وتكون أبعاد العالمة اليت توضع على .  مم، ما عدا الطرود اليت ال تسمح أبعادها إال حبمل عالمة أصغر١٠٠×  مم ١٠٠العبوات 
 . مم على األقل٢٥٠×  مم ٢٥٠) ١-٣-٢-٣-٥انظر (وحدات النقل 

  ٢-٢-٥الشكل 
  
  
  
  
  

   أسود على خلفية بيضاء أو خلفية مباينة مناسبة):مسكة وشجرة(الرمز 
 باإلضافة إىل أي من اشتراط املتعلقة بأن حتمل العبوات ٢-٢-٥ وضع بطاقات الوسم الواردة يف أحكامطبق ت  :ظةحمال

  .عالمة املواد اخلطرة بيئياً
  أسهم االجتاه  ٧-١-٢-٥
  :، فإن٢-٧-١-٢-٥باستثناء ما ورد يف   ١-٧-١-٢-٥

  معة اليت حتتوي عبواهتا الداخلية على بضائع خطرة سائلة؛ العبوات اجمل  •

 



 

152 

  والعبوات املفردة املزودة بوسائل تنفيس؛   •
  وأوعية التربيد املخصصة لنقل غازات مسيلة مربدة؛  •
 لتوحيـد   ة الدولي املنظمةمتيز بوضوح بأسهم اجتاه مماثلة للشكل املبني أدناه، أو بأسهم تفي مبواصفات معيار                

وتظهر أسهم االجتاه على جانبني عموديني متقابلني من جوانب الطرد، وتكون متجهة إىل فوق بشكل . ISO 780:1997رقم  يس،املقاي
أما رسم إطار مستطيل حـول      . ، حبجم جيعلها ُتقرأ بوضوح، ويتناسب مع حجم الطرد         مستطيالً وترسم أسهم االجتاه رمساً   . صحيح

  . السهم فهو أمر اختياري
  
  
  
  

  . أسودان أو أمحران على خلفية بيضاء أو خلفية مباينة مناسبةسهمان
  رسم إطار مستطيل اختياري

  : على ما يلياالجتاهال يشترط وضع أسهم   ٢-٧-١-٢-٥
  ؛)أوعية التربيد(العبوات اخلارجية اليت حتتوي على أوعية ضغط باستثناء األوعية القّرّية   )أ(
 ١٢٠ سعة كل منها     زى بضائع خطرة يف عبوات داخلية ال تتجاو       أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي عل       )ب(

متصاص احملتويـات الـسائلة     مل ومزوَّدة مبادة ماصة بني العبوات الداخلية واخلارجية مبقدار يكفي ال          
  ؛ بالكامل

 يف أوعية أولية ال تتجاوز سعة كل        ٢-٦أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على مواد معدية من الشعبة             )ج(
   مل؛٥٠ا منه

 اليت حتتوي على مواد مشعة مـن        C أو   B(M) أو   B(U)أو   A أو   IP-3 أو   IP-2أو العبوات من النوع       )د(
  ؛ ٧الرتبة 

مثـل  (واحملكمة اإلغالق ملنع التسرب من مجيع االجتاهات         أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على سلع        )ه(
  ؛)يذ، إخلالكحول أو الزئبق يف موازين احلرارة وأسطوانات الترذ

أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على بضائع خطرة يف عبوات داخلية حمكمة اإلغالق سعتها ال تتجاوز   )و(
   . مل٥٠٠سعة كل منها 

 مييز بعالمات وفقا هلذا املقطع الفرعي أسهم ألغراض أخرى غـري بيـان االجتـاه    الذيال توضع على الطرد    ٣-٧-١-٢-٥
  .الصحيح للطرد

 أو
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  مة الكمية املستثناةعال  ٨-١-٢-٥
  .٤-٥-٣ على  كميات مستثناة بالعالمات املنصوص عليها يف املقطع اخلطرةُتعلَّم الطرود اليت حتتوي من املواد   

  بطاقات الوسم  ٢-٢-٥
  أحكام وضع بطاقات الوسم  ١-٢-٢-٥
 عالمات أو رموز إضافية     غري أنه ميكن عند االقتضاء وضع     . تتعلق هذه األحكام أساساً ببطاقات وسم اخلطر        :ظةحمال

  .)كاستخدام رمز على شكل مظلة لبيان ضرورة احملافظة على الطرد جافاً(مناولة أو ختزين الطرد  اليت تتخذ أثناء تبني االحتياطات
 ٩إىل   ١لنمـاذج   ستوفية ملواصفات ا  مواألخطار اإلضافية   تكون بطاقات الوسم اليت تبني األخطار األساسية          ١-١-٢-٢-٥

  .١ هي النموذج )مادة متفجرة( "EXPLOSIVE"املشار إليها بعبارة األخطار اإلضافية  بطاقة وسمو. ٢-٢-٢-٢-٥ يف املبينة
يف قائمة البضائع اخلطرة، تثبت عليها بطاقة وسم لرتبة اخلطر تبني اخلطر            بشكل حمدد    سلع أو مواد     ردحيثما ت   ٢-١-٢-٢-٥
.  البضائع اخلطرة   من قائمة  ٤ي خطر مبني برقم رتبة أو شعبة يف العمود          ألخلطر إضايف   بطاقة وسم    وتثبت أيضاً    ،٣ يف العمود    بنيامل

 خطر إضايف أو قد تعفي من ٤ قد تقتضي أيضاً بطاقة خطر إضايف حيثما ال يرد يف العمود    ٦ة املبينة يف العمود     اصاخلم  احكاأل غري أن 
  .بضائع اخلطرةاقتضاء بطاقة خطر إضايف حيثما يبني هذا اخلطر يف قائمة ال

  من ذكر مادة   ٢-٣قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل       إذا خلت   ،  ١-٣-١-٢-٢-٥ ورد يف    ماباستثناء    ٣-١-٢-٢-٥
وباإلضافة إىل بطاقة الوسم .  املقصودةلتعيني رتبة اخلطر األساسي للبضائع ٠-٢تستويف تعريف أكثر من رتبة، تستخدم أحكام الفصل 

ر اإلضافية أيضاً على النحو املبني يف قائمـة البـضائع           اخط، تستخدم بطاقات وسم لأل     اليت يتم تعيينها   طر األساسي املطلوبة لرتبة اخل  
  .اخلطرة

 إذا كانت السمية تنشأ     ٨مواد الرتبة   طرود اليت حتتوي على     ل ل ١-٦وسم خبطر إضايف طبقاً للنموذج      ال يلزم     ١-٣-١-٢-٢-٥
مواد الشعبة طرود اليت حتتوي على ل على ا١-٤وضع بطاقة خطر إضايف طبقاً للنموذج    زم  ـوال يل .  األنسجة يففقط من التأثري املدمر     

٢-٤.  
   ذات األخطار اإلضافية٢بطاقات وسم غازات الرتبة   ٤-١-٢-٢-٥

  الشعبة
 ارـايف أو األخطـر اإلضـاخلط

  اخلطر األساسي بطاقة وسم  ٢-٢اإلضافية املبينة يف الفصل 
ضايف أو اإل  اخلطروسم اتبطاق

  األخطار اإلضافية
  ال شيء  ١-٢  ال شيء  ١-٢
  ال شيء  ٢-٢  ال شيء  ٢-٢

  ١-٥  ٢-٢  ١-٥  
  ال شيء  ٣-٢  ال شيء  ٣-٢

  ١-٢  ٣-٢  ١-٢  
  ١-٥  ٣-٢  ١-٥  
  ٨، ١-٥  ٣-٢  ٨، ١-٥  
  ٨  ٣-٢  ٨  

  ٨، ١-٢  ٣-٢  ٨، ١-٢  
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، وواحدة للغازات )محراء( ١-٢ الشعبة ، واحدة للغازات اللهوبة يف٢ ثالث بطاقات منفصلة للرتبة خصصت  ٥-١-٢-٢-٥
وحيثما تبني قائمـة البـضائع      . )بيضاء( ٣-٢ وواحدة للغازات السمية يف الشعبة       )خضراء( ٢-٢غري اللهوبة غري السمية يف الشعبة       

  .٤-١-٢-٢-٥ للجدول املبني يف  إضافية، تستخدم بطاقات وسم وفقاً أخطار يتسم خبطر أو عدة٢اخلطرة أن أحد غازات الرتبة 
 : تستويف كل بطاقة وسم االشتراطات التالية ٢-١-٢-٢-٢-٥باستثناء ما ورد يف   ٦-١-٢-٢-٥

 الرمسي املستخدم يف النقل، إذا كانت أبعاد الطـرد          االسمتوضع على نفس سطح الطرد بالقرب من          )أ(
  كافية لذلك؛

 أي بطاقـة أو  وال بالعبوةو ملحق  أ من العبوةتوضع على العبوة حبيث ال يغطيها أو حيجبها أي جزء     و  )ب(
  عالمة أخرى؛

  . جنباً إىل جنبضايفاخلطر اإلساسي واأللخطر لطلوبة املتوضع بطاقة الوسم و  )ج(
رضـية،   الطرد غري منتظم الشكل أو صغري احلجم حبيث ال ميكن تثبيت بطاقة الوسم عليه بطريقة مُ                وإذا كان   

  . بشريط أو أية وسيلة مناسبة أخرى ربط بطاقة الوسم بالطرد بطريقة مأمونةميكن
 قابلنيتعلى جانبني م   لترا والعبوات الكبرية     ٤٥٠احلاويات الوسيطة اليت تتجاوز سعتها      سم  ضع بطاقات و  تو  ٧-١-٢-٢-٥

   .منها
  .تثبت العالمات على سطح لونه مباين  ٨-١-٢-٢-٥
  عبوات املواد الذاتية التفاعلوسم لأحكام خاصة   ٩-١-٢-٢-٥

يف حالة املواد ) ١النموذج  ()مادة متفجرة( "EXPLOSIVE"عليها يكتب  ة دالة على خطر إضايف      توضع بطاق   
عبوة حمددة ألن بيانات االختبار أثبتت يف  ما مل تسمح السلطة املختصة باالستغناء عن هذه البطاقة )B( `باء`الذاتية التفاعل من النوع 

  .هلا سلوك انفجاري أن املادة الذاتية التفاعل يف هذه العبوة ليس
   أحكام خاصة لوضع بطاقات الوسم لألكاسيد الفوقية العضوية  ١٠-١-٢-٢-٥

فوقية عضوية مصنفة يف أكاسيد على  على الطرود اليت حتتوي )٢-٥النموذج ( ٢-٥تثبت بطاقة وسم الشعبة   
 هذه البطاقة أيضاً أن املادة قد تكون هلوبة، عينوت). F( `واو` أو  ،)E (`اءه` أو   ،)D (`دال` أو   ،)C (`جيم` أو   ،)B (`باء `األنواع

وباإلضـافة  . )٣النموذج  ()سائل هلوب(" FLAMMABLE LIQUID" يفمل عالمة اخلطر اإلضاحتوسم وضع بطاقة ولذلك ال يلزم 
  :إىل ذلك، توضع بطاقات األخطار اإلضافية التالية

 لألكاسيد الفوقية العضوية مـن      )١وذج  النم ()ةمتفجرمادة  (" EXPLOSIVE" بطاقة اخلطر اإلضايف    )أ(
، ما مل تسمح السلطة املختصة بعدم وضعها على طرد حمدد ألن بيانات االختبار قد               )B( `باء`النوع  

  ؛عبوة الهأثبتت أن األكسيد الفوقي العضوي ليس له سلوك انفجاري يف هذ
 Iستيفاء معايري جمموعة التعبئة      عند ا  )٨النموذج رقم    ()الأكّ( "CORROSIVE"بطاقة اخلطر اإلضايف      )ب(

  .٨ للرتبة IIأو 
  أحكام خاصة لبطاقات وسم طرود املواد املعدية  ١١-١-٢-٢-٥

 بطاقة وسم أخرى تقتضيها ة، حتمل طرود املواد املعدية أي )٢-٦النموذج  ( األساسي   باإلضافة إىل بطاقة اخلطر     
  . حمتويات الطردطبيعة



 

155 

  ةت وسم املواد املشعأحكام خاصة لوضع بطاقا  ١٢-١-٢-٢-٥
 شاملة، كل طرد وعبوة     ١-٥-١-١-٣-٥  ملا هو وارد يف    وفقاًحالة استخدام بطاقات الوسم الكبرية      باستثناء    ١-١٢-١-٢-٢-٥

يم ج ٧و) 7B(اء  ب ٧و) 7A(لف  أ ٧النماذج  ستوفيان مواصفات    تعريف ت   على األقل بطاقيت   حيملمواد مشعة   على  وحاوية شحن حتتوي    
)7C( ة أو حاوية الشحن     شاملفئة الطرد أو العبوة ال    ل تبعاً،  ناسبما ي ، حسب)  وتثبت بطاقات الوسم على جانبني      ).٤-٣-٥-١-٥انظر 

مادة على كل عبوة شاملة حتتوي و.  حلاوية الشحن السطح اخلارجي للطرد أو على السطح اخلارجي جلميع اجلوانب األربعة          منمتقابلني  
ضافة إىل ذلك، على كل طرد      إلوبا. شاملةلعبوة ال ل السطح اخلارجي    من على جانبني متقابلني     ، تعريف على األقل بطاقيت   حتملمشعة  

 توضع بطاقـات    ،٢-١١-٤-٦املواد االنشطارية املستثناة مبوجب      غريحتتوي مواد انشطارية،    على  أو عبوة شاملة أو حاوية شحن       
ال جيـب أ  و.  حيثما ينطبق ذلك، جبوار بطاقات املادة املشعة       ؛ وتثبت هذه البطاقات،   )7E( هاء   ٧لنموذج  ستوفية ملواصفات ا  وسم م 

  . بطاقات وسم ال تتصل باحملتوياتةغطى أيرتع أو ُتوُتـ. ١-٢-٥تغطي بطاقات الوسم العالمات املبينة يف 
  :التالية باملعلومات )7C(يم ج ٧و) 7B(اء ب ٧و) 7A(لف أ ٧ستكمل كل بطاقة وسم مطابقة للنماذج ُت  ٢-١٢-١-٢-٢-٥

  :احملتويات  )أ(
، باستثناء املـواد    ١-٢-٢-٧-٢ اجلدول   كما يرد يف   املشعة   )النويدات( النويدة   )أمساء(اسم    `١`

LSA-I      أمساءويف حالة خماليط النويدات املشعة، تدرج . ، مع استخدام الرموز املبينة يف اجلدول  
عة املـواد املنخفـضة      جممو وتوَرد أمساء . حيز الكتابة النويدات األشد تقييداً بقدر ما يسمح       

 النويــدة   )أمسـاء (بعد اسـم    ) SCO(أو األجسام امللوثة السطح     ) LSA(النشاط النوعي   
 "SCO-I" و "LSA-III" و "LSA-II"وتستخدم هلذا الغرض املصطلحات     .  املشعـة )النويدات(
  ؛"SCO-II"و

و كل ما يلـزم     ه" LSA-I "االختصار، يكون   LSA-Iيف حالة املواد املنخفضة النشاط النوعي         `٢`
   اسم النويدة املشعة ؛وال ضرورة لذكربيانه؛ 

مع رمـز الـسابقة     أقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل           : النشاط  )ب(
ويف حالة املـواد االنـشطارية، قـد        . )١-٢-٢-١انظر  ( )SI(النظام الدويل للوحدات    املناسب يف   

أو كتلة كل نويدة انشطارية، يف حالة املخاليط، حني  (ط كتلة املادة االنشطاريةتستخدم بدالً من النشا
  ، أو مضاعفاته؛)غ(الغرام ب معبَّرا عنها) يناسب

املبيـنني  " النـشاط "و" احملتويات "ابند، جيب أن يتضمن     ة وحاويات الشحن  شامللعبوات ال يف حالة ا    )ج(
 )ب (٢-١٢-١-٢-٢-٥ و )أ( ٢-١٢-١-٢-٢-٥ بطاقة الوسم املعلومـات املطلوبـة يف      على  
ــن  عدا أنه ، أو حاوية الشحنالشاملة وجتمع معاً للمحتويات اإلمجالية للعبوة ا، على التوايلأعاله، ميك

وسم العبوات   على بطاقات ،)انظر مستندات النقل(" See Transport Documents"أن تكتب عبارة 
عة ـنويدات مش على  والت خمتلطة من طرود حتتوي      محعلى  ة أو حاويات الشحن اليت حتتوي       شاملال

   ؛خمتلفة
ال يلـزم بيـان مؤشـر       ( ٢-٣-٥-١-٥ و ١-٣-٥-١-٥الرقم احملدد وفقاً للفقرتني     : مؤشر النقل   )د(

 ).I-WHITE للنقل يف حالة الفئة

يف الـوارد    )CSI(  احلرجيـة   احلالة ببيان مؤشر أمان   )7E( هاء   ٧تستكمل كل بطاقة وسم مطابقة للنموذج         ٣-١٢-١-٢-٢-٥
  .تصميم الطرد اليت تصدرها السلطة املختصةاعتماد و شهادة أرتيب اخلاص، اعتماد التشهادة 
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 املبني علـى    ،)CSI( احلرجيةاحلالة  مؤشر أمان   جيب أن يتضمن    ة وحاويات الشحن،    شامللعبوات ال  ا  حالة يف  ٤-١٢-١-٢-٢-٥
  . أو حاويات الشحنشاملةلعبوات اليف ا جممعة معاً للمحتويات االنشطارية ٣-١٢-١-٢-٢-٥ املعلومات املطلوبة يف ،بطاقة الوسم

يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتمادا للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق عليها                   ٥-١٢-١-٢-٢-٥
  . د بلد منشأ التصميمأنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يكون الوسم وفقاً لشهادة اعتما

  أحكام تتعلق ببطاقات الوسم  ٢-٢-٢-٥
 البطاقات مناذج ،اللون والرموز والشكل العامطابق من حيث كما ت ،املقطعتستويف بطاقات الوسم أحكام هذا   ١-٢-٢-٢-٥

  .٢-٢-٢-٢-٥املبينة يف 
  متقطع حسبما هـو وارد      خبط خارجي    ٢- ٢- ٢- ٢- ٥عند االقتضاء، حتدد بطاقات الوسم املبينة يف          :مالحظة

 .وال يشترط ذلك عندما يرسم الوسم على خلفية لوهنا مباين. ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥يف 

، احلد األدىن ألبعـاده     )على شكل معني   (°٤٥تكون بطاقات الوسم على شكل مربع مرسوم بزاوية            ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
ا إال حبمل بطاقات أصغر وعلى النحو املبني  البطاقات اليت توضع على طرود ال تسمح أبعادهباستثناء  مم،١٠٠ × مم ١٠٠

ويف اجلزء األعلى من بطاقة الوسم يكون       .  مم داخل احلافة ومواز هلا     ٥ويكون هبا خط على مسافة      . ٢- ١- ٢- ٢- ٢- ٥يف  
ويرسم الوسم علـى   . اخلط بنفس لون الرمز، ويف النصف األسفل يكون هبا خط بنفس لون الشكل املرسوم يف ركن القاع                

  .هنا مباين، أو حيدد خبط خارجي متقطع أو متصلخلفية لو
 شكلها واجتاهها ووسائل تثبيتها لتأمني نقلها، بطاقات        حبكم،  ٢للرتبة  احملددة  جيوز أن حتمل األسطوانات        ٢- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
لوضعها  ISO 7225:2005 قم لتوحيد املقاييس، رة الدولياملنظمةوفقاً ملعيار  أصغر حبجم، ولكن املقطعللبطاقات املبينة يف هذا ثلة امم

 وجيوز أن تتراكب بطاقات الوسم إىل احلد الذي يسمح به املعيار الدويل . هذه األسطواناتمن )الكتف(على اجلزء غري األسطواين 
ISO 7225: 2005 ع احلاالت تبقى بطاقات الوسم اليت متثل اخلطر ـ، غري أنه يف مجي" بطاقات التحذير- أسطوانات الغاز  "أنـبش

  .واضحةالرئيسي واألرقام ظاهرة كلياً للعيان والرموز 
، حيتوي النصف األعلى من البطاقة على الرمـز         ٦-١ و ٥-١ و ٤-١باستثناء بطاقات الوسم احملددة للشعب         ٣-١-٢-٢-٢-٥

 حـسب  ٩أو  ٨ أو ٧ أو ٦ أو ٥-٢  أو٥-١ أو٤ أو ٣ أو ٢ أو  ١التصويري، وحيتوي النصف األسفل على رقم الرتبة أو الشعبة،          
") قابلة لالشتعال"على سبيل املثال (وجيوز أن تشتمل بطاقة الوسم على نص مثل رقم األمم املتحدة أو عبارة تبني رتبة اخلطر . املقصود

  .، شريطة أن ال حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منها٥-١-٢-٢-٢-٥وفقاً ملا هو وارد يف 
        يف النصف األسفل مـن بطاقـات وسـم         ، إضافة إىل ذلك،   يكتب ،٦-١ و ٥-١ و ٤-١شعب   ال باستثناء   ٤-١-٢-٢-٢-٥

 ٦-١ و٥-١ و٤-١أما بطاقات الشعب . واحلرف الدال على جمموعة التوافق للمادة أو للسلعة  رقم الشعبة، فوق رقم الرتبة،١الرتبة 
 وضع بطاقة   وال يشترط . احلرف الدال على جمموعة التوافق    و تبة رقم الر  فإهنا تبني يف النصف األعلى رقم الشعبة ويف النصف األسفل         

تكون مطابقـة   هذه البطاقة   فإن   ،هلذه البضائع وضع بطاقة    يف حالة اشتراط     ولكن. ٤-١يف الشعبة    ،)S ("ق" موعة التوافق جملوسم  
  .٤-١لنموذج ل
 رقم  غري(الرمز  حتت  درج يف الفراغ املوجود     ، يقتصر أي نص ي    ٧الرتبة  مواد  بطاقات   غري ،بطاقاتيف مجيع ال     ٥-١-٢-٢-٢-٥

  . على التفاصيل اليت توضح طبيعة األخطار واالحتياطات الواجبة أثناء املناولة)الرتبة أو الشعبة
  :تكون الرموز والنصوص واألرقام باللون األسود يف مجيع البطاقات باستثناء   ٦-١-٢-٢-٢-٥

   ورقم الرتبة باللون األبيض؛)إن وجد(، حيث يكتب النص ٨بطاقات مواد الرتبة   )أ(
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 ميكـن أن تكـون الرمـوز        وبالتايلخضراء أو محراء أو زرقاء،      كلها   تهاخلفياليت تكون   البطاقات  و  )ب(
  ؛والكتابة باللون األبيض

  ، حيث يكون الرمز مبيناً باللون األبيض؛٢-٥وبطاقة وسم الشعبة   )ج(
زجاجية لغازات الـنفط    الش  يطاراخل و األسطواناتعلى  وضوعة  ، امل ١-٢ مواد الشعبة     وسم وبطاقات  )د(

  .املسيَّلة، حيث جيوز أن تبيَّن بلون خلفية الوعاء إذا كان التباين كافياً
   .جدواها  يفملحوظ بدون اخنفاض  الوسم أن تصمد يف العراء لتقلبات الطقسمجيع بطاقاتُيفَتَرض يف   ٧-١-٢-٢-٢-٥
  مناذج بطاقات الوسم  ٢-٢-٢-٢-٥
  
  

  

 

  

  ١الوسم 
  ١-٣ و١-٢ و١-١الشعب 

   يف الزاوية السفلى`١`برتقالية؛ الرقم : أسود؛ اخللفية): قنبلة تنفجر(الرمز 
 

   

 

  

يف حالـة   ( مم مساكـة     ٥ مم ارتفاع و   ٣٠برتقالية؛ تكون أحجامها حنو     خلفية  األرقام سوداء على      
   الركن األسفل يف`١`؛ يكتب الرقم ) مم١٠٠×  مم ١٠٠استخدام بطاقة 

  ."explosive" يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجرة -مكان كتابة رقم الشعبة   **
  ."explosive"ة يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجر - مكان كتابة رقم جمموعة التوافق   *
  
  

 )٦-١وسمال(
  ٦- ١الشعبة 

 )٥-١وسمال(
  ٥- ١الشعبة 

 )٤- ١ وسمال(
  ٤- ١الشعبة 

  ١الرتبة 
  السلع املتفجرة و أاملواد
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  ٢الرتبة 
  الغازات

    

  
  
  
  
  
  

   

  
  
  
  

  )١- ٢ وسمال(
  ١- ٢الشعبة 

باستثناء ما هو منصوص عليه ): (هلب(هلوبة، الرمز غازات 
خلفية أسود أو أبيض على )) د (٦- ١- ٢- ٢- ٢- ٥ىف 

   ىف الركن االسفل`٢`محراء؛ يكتب الرقم 

 )٢-٢وسمال(
  ٢-٢الشعبة 

أسود أو ): اسطوانة غاز(غازات غري هلوبة، غري مسية، الرمز 
األسفل يف الركن `٢`خضراء؛ يكتب الرقم خلفية أبيض على 

 ٣الرتبة
 السوائل اللهوبة

  )٣- ٢ وسمال(
  ٣- ٢الشعبة 

  غازات مسية
خلفيةأسود على ): مججمة على عظمتني(الرمز 

   يف الركن األسفل`٢`بيضاء؛ يكتب الرقم 

 )٣وسمال(
  محراء؛خلفية أسود أو أبيض على ): هلب(الرمز 

   يف الركن األسفل`٣`يكتب الرقم 
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(No. 4.1)
Division 4.1

Flammable solids
Symbol (flame): black;
Background: white with

seven vertical red stripes;
Figure '4' in bottom corner

(No. 4.2)
Division 4.2

Substances liable
to spontaneous combustion

Symbol (flame): black;
Background: upper half white,

lower half red;
Figure '4' in bottom corner

(No. 4.3)
Division 4.3

Symbol (flame): black or white;
Background: blue;

Figure '4' in bottom corner

Substances which, in contact 
with water, emit flammable gases

(No.  5.1)
Division 5.1

Oxidizing substances

Figure '5.1' in bottom corner

Symbol (flame over circle): black; 
Background: yellow;

(No.  5.2)

Figure '5.2' in bottom corner

Division 5.2
Organic peroxides

Symbol (flame): black or white;
Background: upper half red; lower half yellow;

CLASS 6 

CLASS 5

(No. 6.1)
Division 6.1

Toxic substances
Symbol (skull and crossbones): black;

Background: white; Figure '6' in bottom corner

(No. 6.2)
Division 6.2

Infectious substances
The lower half of the label may bear the inscriptions: 'INFECTIOUS SUBSTANCE'
and 'In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority';

Symbol (three crescents superimposed on a circle) and inscriptions: black;
Background: white; Figure '6' in bottom corner

44 4 4

5.1 5.2 5.2

  ٤الرتبة

  ٥الرتبة

  ٦الرتبة

  )١- ٤ وسمال(
  ١- ٤الشعبة 

أسود): هلب(املواد الصلبة اللهوبة، الرمز 
بيضاء خمططة باألمحر؛ يكتبخلفية على 

   يف الركن األسفل`٤`الرقم 

  )٢-٤وسمال(
  ٢- ٤الشعبة 

أسود ): هلب(املواد الذاتية االشتعال، الرمز 
ومحراء ) علىالنصف األ(بيضاء خلفية على 

  يف `٤`؛ يكتب الرقم )النصف األسفل(
  الركن األسفل

 )٣- ٤ وسمال(
  ٣- ٤الشعبة 

مواد تطلق غازات هلوبة إذا المست املاء، الرمز
 زرقاء؛خلفية أسود أو أبيض على ): هلب(

  يف الركن األسفل`٤`يكتب الرقم 

 )١-٥ وسمال(
  ١-٥الشعبة 

  مواد مؤكسدة
خلفية أسود على ): هلب فوق دائرة(الرمز 

  يف الركن األسفل١- ٥صفراء؛ يكتب الرقم 

 )٢-٥ (وسمال
  ٢- ٥الشعبة 

  أكاسيد فوقية عضوية
النصـف : لفيةأسـود أو أبيض؛ اخل): هلب(الرمز 

  يكتب الرقمالعلوي أمحر؛ النصف السفلي أصفر؛ 
   يف الركن األسفل٢- ٥

 )١-٦وسمال(
  ١-٦الشعبة 

  مواد سامة
 اخللفيةأسـود، : عظمتان املتقاطعتاناجلمجمة وال(الرمـز 

  يف الركن األسفل`٦`بيضاء؛ يكتب الرقم

 )٢-٦وسمال     (
  ٢-٦    الشعبة 

  مواد معدية
يف حالة الضرر أو التسرب ُتبلغ سلطات الصحة العامة"، و`مادة معدية`:  قد يكتب فيهوسمالنص السفلي من ال

  يف الركن األسفل`٦`بيضاء؛ يكتب الرقم : اخللفيةكتابة باللون األسود؛ وال) ثالثة أهِّلة يف دائرة(، الرمز "فوراً

٤٤ ٤ ٤

١-٢٥-٢٥-٥

٦ 

٦ 
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  ٧الرتبة
  املواد املشعة

(No. 7A)
Category I - White

Symbol (trefoil): black; 
Background: white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' Contents .......'
' Activity ......'

One red bar shall 
follow the word ' Radioactive' ;
Figure ' 7'  in bottom corner.

(No. 7C)
Category III - Yellow

(No. 7B)
Category II - Yellow

Symbol (trefoil): black; 
Background: upper half yellow with white border, lower half white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' Contents .......'
' Activity ......'

In a black outlined box: ' Transport Index' ;

Figure ' 7'  in bottom corner.

Two red vertical bars shall
follow the word ' Radioactive' ;

Three red vertical bars shall
follow the word ' Radioactive' ;

RADIOACTIVE I I I
C ON TEN TS  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A CT IV IT Y  . . . . . . . . . . . . . . . .

7

CLASS 7
Radioactive material

(No. 7E)
Class 7 fissile material

Background: white;
Text (mandatory): black in upper half of label: ' FISSILE' ;

In a black outlined box in the lower half of the label:
' CRITICALITY SAFETY INDEX'

Figure ' 7'  in bottom corner.

CLASS 8
Corrosive substances

CLASS 9
Miscellaneous dangerous substances and articles

(No. 8)
Symbol (liquids, spilling from two glass vessels

and attacking a hand and a metal): black;
Background: upper half white;

lower half black with white border;
Figure ' 8'  in bottom corner

(No. 9)
Symbol (seven vertical stripes in upper half): black;

Background: white;
Figure ' 9'  underlined in bottom corner

RADIOACTIVE I I I
C ON TE N TS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

A CT IV IT Y . . . . . . . . . . . . . . . .

TR A NSPOR T

7

FISSILE

SAFETY INDEX

RADIOACTIVE I I I
C ONTE N TS  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A CT IV IT Y  . . . . . .. . . . . . . . . .

7
IND EX

TR A N SPOR T
IN D EX

CRITICALITY

  )ألف٧ وسمال(
   بطاقة بيضاء- ١الفئة 

  بيضاء؛خلفية أسود على ) ورقة الربسيم(الرمز 
  :باألسود يف النصف األسفل) إجباري(يكتب نص 

'RADIOACTIVE' )اد مشعةمو( 

'CONTENTS....' )احملتويات(  
'ACTIVITY....' )النشاط(  

  ؛"RADIOACTIVE"يرسم شريط رأسي أمحر بعد كلمة 
   يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 

  ٩الرتبة
 مبا فيها املواد اخلطرة على مواد أو سلع خطرة متنوعة

  البيئة
  ٨الرتبة 

  املواد األكالة

  )"7E" - هاء ٧ وسمال(
  ٧شطارية بالرتبة مواد ان

  :باألسود يف النص األعلى): إجباري(بيضاء؛ النص : اخللفية
  "مؤشر أمان احلرجية: "؛ يف إطار حمدد باألسود يف النصف األسفل'FISSILE'" مادة انشطارية"

'CRITICALITY SAFETY INDEX' 

   يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 

 )٩الوسم(
  ):صف األعلىسبعة شرائط رأسية يف الن(الرمز 

   بيضاء؛خلفيةأسود على 
   وحتته خط يف الركن األسفل`٩`يكتب الرقم 

  )٨ وسمال(
سوائل تنسكب من أنبوبتني زجاجيتني تسقط على يـد (الرمز 

) النصـف األعلـى: ( بيضاءخلفية؛ أسود على )وقطعة معدنية
  ؛)النصـف األسفـل(وأسـود مع إطار أبيض 

  سفل يف الركن األ`٨`يكتب الرقم 

 )باء٧وسمال(   )جيم٧ الوسم(
   بطاقة صفراء- ٢   الفئة        بطاقة صفراء- ٣الفئة 

  )النصف األعلى(صفراء وحافة بيضاء خلفية أسود على ): ورقة الربسيم(الرمز 
  ؛)النصف األسفل(وبيضاء 

  :باألسود يف النصف األسفل) إجباري (يكتب نص 
 'RADIOACTIVE') مواد مشعة(

  '....CONTENTS') احملتويات(
  '....ACTIVITY') النشاط(

  داخل إطار أسود) دليل النقل(؛ 'TRANSPORT INDEX'تكتب عبارة 
  'RADIOACTIVE'يرسم بعد كلمة     'RADIOACTIVE'ترسم بعد كلمة 

  شريطان عموديان باللون األمحر؛    ثالثة أشرطة رأسية باللون األمحر؛
   يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 
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  ٣-٥ الفصل
  وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات

   الشاحنةلى وحدات النقلع

  وضع لوحات اإلعالن اخلارجية  ١-٣-٥
  أحكام لوحات اإلعالن اخلارجية  ١-١-٣-٥
   ُحذفت  ١-١-١-٣-٥
 لتوفري حتذير بأن حمتويـات       الشاحنة لنقلتثبت لوحات اإلعالن اخلارجية على السطح اخلارجي لوحدات ا          ٢- ١- ١- ٣- ٥

  الـشاحنة  وتبني لوحات اإلعالن اخلطر األساسي للبضائع اليت حتتويها وحدة النقل         .  بضائع خطرة ومتثل خماطر معينة      هي الوحدة
  :باستثناء ما يلي

، ٤-١ اليت حتمل متفجرات الشعبة       الشاحنة لوحات اإلعالن اخلارجية غري مطلوبة على وحدات النقل         )أ(
  ؛ )S (جمموعة التوافق قمواد وسلع أو 

 اليت حتمـل     الشاحنة يلزم تثبيت لوحات إعالن خارجية تبني أعلى خطر فقط على وحدات النقل           و  )ب(
  .١ الرتبة داخلأكثر من شعبة ُمدَرجة يف مواد وسلعاً 

 .أو متصلوتوضع لوحات اإلعالن اخلارجية على خلفية لوهنا مباين، أو حتدد خبط خارجي متقطع   

اليت يشترط وضع وسم خلطر إضايف عليها وفقاً ملا هو          ر اإلضافية   اخطلوحات إعالن خارجية لأل   أيضاً  توضع    ٣-١-١-٣-٥
علـى   اليت حتتوي     الشاحنة  غري أنه ال يلزم وضع لوحة إعالن خارجية للخطر اإلضايف على وحدات النقل             .٢-١-٢-٢-٥وارد يف   
 .ان اخلطر الذي متثله تلك اللوحة ممثالً بلوحة إعالن خلطر أساسي ألكثر من رتبة إذا كعائدةبضائع 

 أو يف    بضائع خطرة يف صهاريج مل يتم تنظيفها بعـد         بقايا اليت حتمل بضائع خطرة أو        الشاحنة وحدات النقل   ٤-١-١-٣-٥
لى جانبني متقابلني علـى      بوضوح ع  ظاهرة يتعني أن حتمل لوحات إعالن خارجية        حاويات للسوائب فارغة لـم يتم تنظيفها بعد،      

وحيثما حتتوي وحـدة    . األقل من الوحدات، وعلى أي حال يف مكان ميكن أن يراه مجيع العاملني املعنيني بعملية التحميل أو التفريغ                 
أو بقايا بضائع خطرة، توضع لوحات إعالن / مؤلف من عدة ُحجرات وحيمل بضاعتني خطرتني أو أكثر و على صهريج الشاحنةالنقل
  .رجية مناسبة على كل جانب يف مكان احلُجرات ذات الصلةخا
  ٧أحكام خاصة تتعلق بالرتبة   ٥-١-١-٣-٥
 أربع لوحـات إعـالن   ، الطرود املستثناة، والصهاريجغريحتمل حاويات الشحن الكبرية اليت تنقل طروداً     ١- ٥- ١- ١- ٣- ٥

ت اإلعالن يف اجتاه رأسي على كل جدار جانيب وجدار          وتثبت لوحا . ١- ٣- ٥املبني يف الشكل     دال   ٧خارجية مطابقة للنموذج    
 من استخدام كل من بطاقات الوسم وبدالً.  لوحات ليست هلا صلة باحملتوياتةوترتع أي. طريف حلاوية الشحن الكبرية أو الصهريج

 ألف ٧قات الوسم ة وحسب، كما هو مبني يف مناذج بطاكبريعالن اخلارجية، يسمح كبديل باستخدام بطاقات وسم    إلولوحات ا 
)7A( باء   ٧ و )7B( جيم   ٧ و )7C(     وحة اإلعالن اخلارجية املبينـة يف      يف ل بعاد املطلوبة   وفقاً لأل  ،   هاء ٧، وحيثما ينطبق النموذج

  .١- ٣- ٥الشكل 
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وات شاملة  ـرق الربية اليت تنقل طروداً أو عب      ـات الط ـ ومركب يةدـ احلدي ككـات الس ـعربتوضع على     ٢-٥-١-١-٣-٥
 جـيم  ٧ أو )7B( باء ٧ أو )7A( ألف ٧ لنماذجألي من ا ٢-٢-٢-٢-٥ من بطاقات الوسم املبينة يف     ات شحن حتمل أياً   أو حاوي 

)7C(   هاء   ٧ أو )7E(     ١-٣-٥عالن اخلارجية املبينة يف الـشكل       إل استخدام حصري، لوحة ا    يف إطار  شحنات مرسلة أو اليت تنقل 
 : على كل من)7D(دال ٧النموذج (

  ؛يةاحلديد كن اجلانبيني اخلارجيني يف حالة عربات السكاجلداري  )أ(  
  .اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخلارجي يف حالة املركبة الربية  )ب(  

 اليت حتمل    الشاحنة  لوحات اإلعالن مباشرة على الوحدة      تثبيت  جوانب  هلا تليسيف حالة املركبة اليت     ميكن  و  
علـى   لوحات اإلعالن املوضـوعة   تعتربية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج الضخمة أو حاويات الشحن،          الشحنة شريطة أن تكون مرئ    

ويف حالة املركبات اليت ال توجد عليها مساحة كافية لتثبيت لوحات إعالن أكرب، ميكن تقليل               . الصهاريج أو حاويات الشحن كافية    
  .ال تتعلق باحملتوياتن خارجية  لوحات إعالة وترتع أي. مم١٠٠إىل  ١-٣-٥  املبينة يف الشكلاإلعالنأبعاد لوحة 

  مواصفات لوحات اإلعالن اخلارجية  ٢-١-٣-٥
، تستويف لوحات اإلعـالن     ٧لوحات اإلعالن املتعلقة بالرتبة     بشأن   ٢-٢-١-٣-٥ يفباستثناء ما نص عليه       ١-٢-١-٣-٥

  :اخلارجية ما يلي
 هلا؛موازٍ   ، مم من احلافة   ١٢,٥ خط على بعد      مم، مع رسم   ٢٥٠×  مم   ٢٥٠ال تقل أبعادهـا عن       )أ(

ويف النصف العلوي من بطاقة الوسم يكون اخلط بنفس لون الرمز، أما يف النصف الـسفلي فيكـون               
  .بنفس لون الرقم املكتوب يف الزاوية السفلى

  اللون والرمز؛من حيث  بطاقة وسم رتبة البضائع اخلطرة املعنية طابق معوتت  )ب(
 على ،)١وحرف جمموعة التوافق يف حالة بضائع الرتبة (رتبة أو شعبة البضائع اخلطرة املعنية وتبني رقم    )ج(

  . مم٢٥بطاقة الوسم املقابلة، مكتوباً بأرقام ال يقل ارتفاعها عن يف  ٢-٢-٢-٥النحو املبني يف 
 سمحتباستثناء ما ( مم ٢٥٠×  مم   ٢٥٠  عن األبعاد الكلية الدنيا للوحة اإلعالن    ال تقل   ،  ٧لرتبة  فيما يتعلق با    ٢-٢-١-٣-٥

 هلا، وإال فإهنا تكون مماثلة ملا هو مبني يف           مم من داخل احلافة موازٍ     ٥ مع رسم خط أسود على مسافة        )٢-٥-١-١-٣-٥ به الفقرة 
ويكون لون .  مم٢٥عن ` ٧`وال يقل ارتفاع الرقم . األبعادُيحتفَظ بتناسب ، خمتلفةويف حالة استخدام أبعاد .  أدناه١-٣-٥الشكل 
واسـتخدام  . النصف األسفل أبيض، ولون الوريقات الثالث والطباعة أسود       يف  عالن أصفر، و  إللنصف األعلى من لوحة ا    يف ا اخللفية  
 استخدام لوحة اإلعالن هذه لبيان رقـم األمـم          لكي يتسّنى  ، يف النصف األسفل اختياري    )مادة مشعة (" RADIOACTIVE"كلمة  

  . املرسلةللشحنةاملتحدة املناسب 
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  ١-٣-٥الشكل 
  ٧لوحة إعالن خارجية للمواد املشعة من الرتبة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )7D -ال د٧رقم (

  األسفل  افة بيضاء، والنصفحبالنصف األعلى أصفر : اخللفيةأسود؛ اللون : )الثالثي الوريقات(رمز ال
  االقتضاء   حسب، كبديلأو )مادة مشعة(" RADIOACTIVE"يبني النصف األسفل كلمة  أبيض؛

  يف الركن األسفل` ٧` والرقم ، رقم األمم املتحدة املناسب،)١-٢-٣-٥انظر (

  وضع العالمات  ٢-٣-٥
  وضع أرقام األمم املتحدة  ١-٢-٣-٥
املرسلة  على الشحنات    املقطعوضع رقم األمم املتحدة على النحو الذي يقتضيه هذا          ي،  ١باستثناء بضائع الرتبة      ١-١-٢-٣-٥

  :التالية
يوضع على كل   كما   صهرجيية    شاحنة ة أو السوائل أو الغازات اليت تنقل يف وحدات نقل         امدملواد اجل ا  )أ(

  ؛جراتالصهرجيية املتعددة احلُالشاحنة مكون من مكونات وحدة النقل 
  واملواد الصلبة يف حاويات السوائب؛  )ب(
  ؛  الشاحنةلة لوحدة النقلسلعة واحدة واليت تشكل احلمولة الكاممن والبضائع اخلطرة املعبأة   )ج(
، داخـل  ٧ من الرتبة )SCO-1( أو األجسام امللوثة السطح )LSA-1(واملواد املنخفضة النشاط النوعي      )د(

  مركبة أو عليها، أو يف حاوية شحن أو يف صهريج؛ 
ام األمـم   واحملدد هلا رقم وحيد من أرق،واملواد املشعة املعبأة داخل مركبة أو عليها أو يف حاوية شحن    )ه(

 .صرياحلستخدام حني ُيطلب نقلها بشرط االاملتحدة، 

مـادة مشعـة

   األقللى مم ع١٠

 مم٥

 مم على األقل٢٥٠  مم على األقل٢٥٠

RADIOACTIVE
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  :، إما مم٦٥وضع رقم األمم املتحدة بأرقام سوداء ال يقل ارتفاعها عن ي  ٢-١-٢-٣-٥
مساحة من أسفل الرمز التصويري، فوق رقم الرتبة أو الـشعبة وحـرف             على خلفية بيضاء يف       )أ(

انظـر  (اصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منها        جمموعة التوافق، شريطة أال حيجب النص عن      
  ؛ )٢- ٣- ٥و ١- ٣- ٥الشكلني 

 مم، وحبافة   ٣٠٠ مم وعرضها عن     ١٢٠ ال يقل ارتفاعهـا عن      ، برتقايل اأو على لوحة مستطيلة لوهن      )ب(
  ).٣-٣-٥انظر الشكل ( مم، وتوضع اللوحة املستطيلة جبانب كل لوحة إعالن ١٠سوداء عرضها 

  ة لوضع أرقام األمم املتحدةأمثل  ٣-١-٢-٣-٥
  ٣-٣-٥الشكل                                  ٢-٣-٥الشكل                                  

  .مكان كتابة رقم الرتبة أو الشعبة  *  
  .مكان كتابة رقم األمم املتحدة  **  

   مرتفعةهتادرجة حرارواملواد اليت تنقل   ٢-٢-٣-٥
 تـساوي أو    هتـا يت حتتوي على مادة تنقل أو تقدم للنقل يف حالة سائلة درجة حرار             ال  الشاحنة وحدات النقل   

س، حتمل على كل جانب وكل طرف العالمة املبينة يف °٢٤٠ تساوي أو تتجاوز هتاس، أو يف حالة جامدة درجة حرار°١٠٠تتجاوز 
  .ألمحريكون املثلث باللون او مم، ٢٥٠وال تقل أبعاد أضالع املثلث عن . ٤-٣-٥الشكل 

  ٤-٣-٥الشكل 
  هتا حرارة درجاملرتفعة النقل  مركبةعالمة
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  عالمات املواد اخلطرة على البيئة  ٣-٢-٣-٥
توضع على وحدة النقل الشاحنة اليت حتتوي على بضائع خطرة على البيئـة تستويف املعايري الـواردة                  ١- ٣- ٢- ٣- ٥
لى جانبني متقابلني على األقل من الوحدة، وعلى أي حال يف           عالمة ع ) ٣٠٨٢ و ٣٠٧٧رقما األمم املتحدة     (٣- ٩- ٢  يف

ثبَّت عالمة املادة اخلطرة على البيئة وفقاً لألحكام                   وضع ميكّن مـن رؤيتها مجيع القائمني بعمليات التحميل أو التفريغ، وُت
  . بشأن لوحات اإلعالن اخلارجية٤- ١- ١- ٣- ٥  الواردة يف



 

 



 

167 

  ٤-٥الفصل 
  املستندات

  يةحظة متهيدمال

ال تستبعد هذه الالئحة استخدام أساليب اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانـات وتبـادل البيانـات                 :حظةمال
يتضّمن " مستندات نقل البضائع اخلطرة   " وكل ما يرد يف هذا الفصل من إشارات إىل           . للمستندات الورقية  كبدائلاإللكتروين  

وتبادل البيانات  ) EDP(باستعمال تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات       أيضا حكما يتعلق بتوفري املعلومات املطلوبة       
  ).EDI(اإللكتروين 

  نقل البضائع اخلطرةمعلومات   ١-٤-٥
  عموميات  ١-١-٤-٥
قدم للناقل املعلومات على املرسل الذي يقدم بضائع خطرة للنقل أن يباستثناء ما ينص على خالف ذلك، جيب   ١-١-١-٤-٥

وجيوز توفري هذه املعلومات    . معلومات إضافية ومستندات على النحو املبني يف هذه الالئحة        تنطبق على تلك البضائع، مبا يف ذلك        اليت  
وتبادل البيانات ) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات عن البضائع اخلطرة على مستند نقلها أو، مبوافقة الناقل، بواسطة 

  ).EDI (اإللكتروين
 يف حالة استعمال مستند ورقي، يسلّم املرسل الناقل األول نسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة، مملوءاً وموقَّعاً  ٢-١-١-٤-٥

  .طبقا ملا هو مشتَرط يف هذا الفصل
) EDP(انـات  تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيبواسطة  نقل البضائع اخلطرة معلوماتيف حالة تسليم      ٣-١-١-٤-٥

، ُيفتَرض يف املرسل املقدرة على أن يوفِّر املعلومات دون تأخر بشكل مـستند ورقـي يعـرض                  )EDI(وتبادل البيانات اإللكتروين    
  .املعلومات بالترتيب املطلوب يف هذا الفصل

  شكل مستند النقل  ٢-١-٤-٥
 مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب هذه      تضمن شريطة أن ي   ،جيوز أن يتخذ مستند نقل البضائع اخلطرة أي شكل          ١-٢-١-٤-٥

  .الالئحة
ُيـشدَّد   حالة إدراج بضائع خطرة وبضائع غري خطرة يف مستند واحد، تتصدر البضائع اخلطرة القائمة أو                 يف  ٢-٢-١-٤-٥

  .عليها بطريقة أخرى
  ترقيم صفحات املستند  ٣-٢-١-٤-٥

  .بالترتيبحدة شريطة أن ترقم الصفحات  مستند نقل البضائع اخلطرة أكثر من صفحة وايضمجيوز أن   
  .ثابتةتكون املعلومات املقدمة يف مستند نقل البضائع اخلطرة سهلة التمييز ومقروءة و  ٤-٢-١-٤-٥
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  مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة  ٥-٢-١-٤-٥
  .)١( يف هناية هذا الفصل هي مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة١-٤-٥ املبّينة يف الشكل االستمارة  

  املرسل واملرسل إليه والتاريخ  ٣-١-٤-٥
التاريخ الذي حـرر فيـه      كما يتضمن   . يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة اسم وعنوان املرسل واملرسل إليه           

  . األولإىل الناقلأو نسخة إلكترونية منه مت إعدادها وتسليمها نقل البضائع اخلطرة مستند 
   نقل البضائع اخلطرةاملعلومات املطلوبة يف مستند  ٤-١-٤-٥
  وصف البضائع اخلطرة  ١-٤-١-٤-٥

 :سلعة خطرة مقدمة للنقلأو  مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية عن كل مادة يتضمن  

  ؛"UN"رقم األمم املتحدة مسبوقاً باحلرفني   )أ(
 ذلـك االسـم الـتقين    ، مبا يف٢-١-٣على النحو املبني يف ، احملدد االسم الرمسي املستخدم يف النقل   )ب(

  ؛)٨-٢-١-٣انظر (حمصوراً بني قوسني، حسبما ينطبق 
احلرف الدال على جمموعـة       الشعبة عندما تكون حمددة، مبا يف ذلك        اخلطر الرئيسي للبضائع، أو    رتبة  )ج(

تبة  قبل أرقام الر"Division"" الشعبة" أو "Class"" الرتبة"وجيوز إدراج كلمة . ١التوافق يف حالة الرتبة 
  أو الشعبة الدالة على اخلطر الرئيسي؛

ضافية، عندما  اإلخطار   رتب أو شعب األ    )أرقام(يدرج بعد اسم رتبة أو شعبة اخلطر الرئيسي رقم أو             )د(
تكون هذه األخطار حمددة، وفقاً لبطاقة أو بطاقات وسم األخطار اإلضافية اليت يشترط اسـتخدامها،            

 قبـل   "Division"" الشعبة" أو   "Class"" الرتبة"وز إدراج كلمة    وجي. وتوضع هذه األرقام بني قوسني    
  ؛ضايفاإل أرقام الرتبة أو الشعبة الدالة على اخلطر

جمموعـة  " (PG" وجيوز أن تسبقها احلروف   . جمموعة التعبئة املعينة للمادة أو السلعة، إذا كانت حمددة          )ه(
 .))IIجمموعة التعبئة (" PG II: "مثال( )التعبئة

__________ 

 التجارة واألعمال التجارية اإللكترونيـة      ركز تسهيل مللالطالع على االستمارات املوحدة، انظر أيضاً التوصيات ذات الصلة            )١(
(UN/CEFACT)    دليل األمـم املتحـدة لتـصميم        (١وال سيما التوصية رقم     األمم املتحدة،   /التابع للجنة االقتصادية ألوروبا
، ودليـل األمـم   (ECE/TRADE/137, edition 81.3) (United Nations Lay-out for Trade Documents)) مستندات التجارة

 ١١ رقم  املنقحة والتوصية(ECE/TRADE/270, edition 2002)  املبادئ التوجيهية للتطبيق- تحدة لتصميم مستندات التجارةامل
 Documentary Aspects of the International Transport of)اجلوانب املتعلقة مبستندات النقل الـدويل للبـضائع اخلطـرة    (

Dangerous Goods) ) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  ٢٢والتوصية رقم) رسال املوحـدة إلدليل تصميم توجيهات ا 

(Lay-out Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 1989) . ــضاً إىل ــع أي ويرج
UN/CEFACT"" -  توصيات تسهيل التجارة لموجز(ECE/TRADE/346, edition 2006)جـارة   عناصـر بيانـات الت  دليل و

(UNTDED) (ECE/TRADE/362, edition 2005).  
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  ترتيب وصف البضائع اخلطرة  ٢-٤-١-٤-٥
  أعـاله أي   املوضـح    بالترتيـب    ١-٤-١-٤-٥وصف البضائع اخلطرة املـبني يف       تكتب العناصر اخلمسة ل     

أمثلـة لوصـف    وفيما يلي   .  ما تنص عليه هذه الالئحة     غريأو إضافة أي عناصر معلومات       ون إدخال د ،)ه(،  )د(،  )ج(،  )ب(،  )أ(
  :بضاعة خطرة

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I  
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

 تكـون   السلطة املختصة أو   قد توضع عناصر معلومات أخرى تقتضيها        باإلضافة إىل اشتراطات هذه الالئحة،      :حظةمال
ة بعد وصف البضائع اخلطرة مـا مل         املعلومات اإلضافي  توضعو). لنقل البحري يف حالة ا  وميض  المثل نقطة   (وسائط نقل معينة    الزمة ل 

  .غري ذلك أو تقتضيهتسمح هذه الالئحة ب
  معلومات مكمِّلة لالسم الرمسي املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة  ٣-٤-١-٤-٥

  :املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة مبا يليللنقل، ستكمل االسم الرمسي ُي  
ستكمل األمساء الرمسيـة املـستخدمة يف   ت: ة األخرىواألوصاف النوعي" أغ م "لوصف  األمساء التقنية ل    )أ(

 بأمساء جمموعاهتا التقنية أو     ، يف قائمة البضائع اخلطرة    ٦ يف العمود    ٢٧٤النقل، احملدد هلا احلكم اخلاص      
  ؛٨-٢-١-٣الكيميائية على النحو الوارد يف 

مبـا فيهـا   (ل االحتواء الفارغة  وسائ: العبوات والصهاريج وحاويات السوائب الفارغة اليت مل يتم تنظيفها          )ب(
اليت )  بالقطارات عربات الصهرجيية الالعبوات واحلاويات الوسيطة والصهاريج النقالة واملركبات الصهرجيية و       

وصفها على هذا النحو، مثالً بإدراج عبـارة  ذكر ، ي٧حتتوي على بقايا بضائع خطرة من رتب غري الرتبة      
 RESIDUE LAST" بقايا حمتويات سـابقة " أو ""EMPTY UNCLEANED" فارغة، مل يتم تنظيفها"

CONTAINED"" لنقل؛ل قبل أو بعد االسم الرمسي املستخدم  
اليت يتم نقلها للتخلص منها أو ملعاجلتها ) غري النفايات املشعة(يف حالة نفايات البضائع اخلطرة : النفايات  )ج(

 إال إذا كانت    "WASTE"" نفايات"كلمة  لنقل  لمن أجل التخلص منها، تسبق االسم الرمسي املستخدم         
  هذه الكلمة جزءاً من االسم الرمسي أصالً؛

لنقـل مباشـرة كلمــة     لتسبق االسـم الرمسـي املـستخدم        : هتا املنقولة املرتفعة درجة حرار    املواد  )د(
سائلة االسم الرمسي املستخدم للمادة املنقولة أو املقدمة للنقل يف احلالة ال          مل يبني    إذا   ،"HOT"ساخـن"

 ،س٢٤٠º تساوي أو تتجاوز  س، أو يف احلالة اجلامدة بدرجة حرارة        ١٠٠ºبدرجة حرارة ال تقل عن      
درجة حرارة  " أو   "MOLTEN" "مصهور"مثالً باستخدام عبارة    (أن درجة حرارة املادة املنقولة مرتفعة       

  ).لنقلل، كجزء من االسم الرمسي ELEVATED TEMPERATURE" مرتفعة
  ات املطلوبة باإلضافة إىل وصف البضائع اخلطرةاملعلوم  ٥-١-٤-٥

كإضافة إىل وصف البضائع، وتدرج هذه املعلومات بعـد    مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية       ُيضّمن    
 .الوصف

  كمية البضائع اخلطرة اإلمجالية  ١-٥-١-٤-٥
خلطرة اإلمجالية اليت يـشملها الوصـف       درج كمية البضائع ا   ت العبوات الفارغة اليت مل يتم تنظيفها،        باستثناء  

 من أرقام األمم املتحـدة أو  خمتلفا أو رقماً خمتلفاكل بند من بنودها حيمل امساً رمسياً    لمع وصف   ) ما يناسب باحلجم أو الكتلة، حسب   (
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كميـة  لتقـدير   ذكر  وي. افيةعرب عن كميتها بكتلة املتفجر الص     ي،  ١ويف حالة البضائع اخلطرة املدرجة يف الرتبة        . خمتلفةجمموعة تعبئة   
وال تستخدم رموز . )مثل أسطوانة، صندوق، إخل(ها ونوعالطرود  عددذكر يكما .  احتياطيةالبضائع اخلطرة يف حالة نقلها يف عبوات      

 ةحدبيان و لقد تستخدم املختصرات    و)). 4G(صندوق واحد   : مثال( اليت حتددها األمم املتحدة إال لتكملة وصف نوع الطرد           ةالتعبئ
  .كلية للبضائع اخلطرةلكمية الاقياس 

        يف حالة عبوة جممعة، ليس مطلوبا ذكر عدد العبوات الداخلية املوضوعة يف عبـوة خارجيـة، وال نوعهـا،                    :مالحظة
  .وال سعتها

  الكميات احملدودة  ٢-٥-١-٤-٥
ع خطـرة وفقـاً    عندمـا تنقل بـضائ "LTD QTY" أو "limited quantity"" كمية حمدودة"درج عبارة ت  

  .٤-٣يف قائمة البضائع اخلطرة ويف الفصل ) أ( ٧الستثناءات البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة على النحو الوارد يف العمود 
  االحتياطيةوأوعية الضغط االحتياطية وات العب  ٣-٥-١-٤-٥

 SALVAGE" "احتياطيـة أوعية ضـغط  "أو  "SALVAGE PACKAGE"" احتياطيةعبوة "درج عبارة ت  

PRESSUR RECEPTABLE" احتياطيةيف حالة نقل البضائع اخلطرة يف عبوات .  
  املواد املثّبتة عن طريق ضبط درجة احلرارة  ٤-٥-١-٤-٥

) ٦-٢-١-٣انظر أيـضاً    (لنقل  ل جزءاً من االسم الرمسي      STABILIZED""تةً  ـمادة مثبّ "إذا كانت عبارة      
يف ) ١-٣-٥-١-٧انظر  (ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ        ترجة احلرارة،   دبضبط  عندما يتم حتقيق استقرار املادة      
  :مستند النقل على النحو التايل

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC"  
  : ...)درجة حرارة الطوارئ: ... درجة حرارة الضبط(

  الفوقية العضويةاملواد الذاتية التفاعل واألكاسيد   ٥-٥-١-٤-٥
يف مستند نقل البضائع اخلطـرة      ) ١-٣-٥-١-٧انظر  (ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ        ت  

 واألكاسيد الفوقية العضوية، اليت تقتضي ضبط درجة احلرارة أثناء النقل، وذلك على النحـو               ١-٤الشعبة  من   الذاتية التفاعل    للمواد
  :التايل

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC"  
  : ...)درجة حرارة الطوارئ: ... درجة حرارة الضبط(

     "EXPLOSIVE"" متفجـر "عندما تسمح السلطة املختصة باالستغناء عن وضع بطاقـة اخلطـر اإلضـايف                ١-٥-٥-١-٤-٥
، ٢-٥ واألكاسيد الفوقية العضوية من الشعبة       ١-٤ة  بعض املواد الذاتية التفاعل من الشعب      على عبوة حمددة يف حالة    ) ١ -النموذج  (
  .درج بيان بذلكي
فيمـا يتعلـق    (يف حالة نقل أكاسيد فوقية عضوية ومواد ذاتية التفاعل بشروط تقتضي موافقـة خاصــة                 ٢-٥-٥-١-٤-٥
لذاتية ملواد ا خبصوص ا ؛ و ٣-١٣-١-٢-٤ و ١-١٣-١-٢-٤ و ٢-٢-٧-١-٤ و ٥-٢-٣-٥-٢ألكاسيد الفوقية العضوية انظر     با

اعتمـاد  ، يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة بياناً بذلك، وترفق به نسخة من             )٢-٢-٧-١-٤ و ٤-٢-٣-٢-٤-٢التفاعل انظر   
 .التصنيف وشروط النقل لألكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل غري املصنفة
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  أو من مادة ذاتيـة التفاعـل        )١- ٥- ٢- ٣- ٥- ٢ انظر(يف حالة نقل عينة من أكسيد فوقي عضوي           ٣- ٥- ٥- ١- ٤- ٥
 . يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة بياناً بذلك،))ب (٤- ٢- ٣- ٢- ٤- ٢انظر (

  املواد املعدية  ٦-٥-١-٤-٥
 . مستند النقل عنوان املرسل إليه بالكامل مع اسم شخص مسؤول ورقم هاتفهيتضمن  

  املواد املشعة  ٧-٥-١-٤-٥
  :، بالترتيب املبني أدناهما ينطبق، حسب٧ من مواد الرتبة شحنة مرَسلةية عن كل درج املعلومات التالت   ١-٧-٥-١-٤-٥

اسم أو رمز كل نويدة مشعة، أو وصف عام مناسب أو قائمة بأكثر النويدات تقييداً يف حالة خماليط                    )أ(
  النويدات املشعة؛ 

 شكل خـاص أو منخفـضة   ووصف لشكل املادة الفيزيائي والكيميائي، أو بيان أن املادة مشعة ذات       )ب(
  قبل الوصف الكيميائي العام بدالً من الشكل الكيميائي؛ وُي. التشتت

بادئة مناسـبة   رمز   مع   )Bq(وأقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل             )ج(
 يف حالة   وجيوز أن تستخدم بدالً من النشاط،     ). ١-٢-٢-١انظر   ()SI(من النظام الدويل للوحدات     

أو كتلة كل نويدة انشطارية، يف حالة املخاليط، حـسبما           (املواد االنشطارية، كتلة املادة االنشطارية    
  أو مضاعفاته املناسبة؛ ) غ( بالغرام )ينطبق

  ؛I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOWوفئة الطرد، أي   )د(
  ؛ ) فقطIII-YELLOW وII-YELLOWللفئتني (ومؤشر النقل   )ه(
 ت باسـتثناء الرسـاال    ،ةـ اليت حتتوي على مادة انشطاري     للشحنة املرسلة احلرجية  احلالة  ؤشر أمان   وم  )و(

  ؛٢-١١-٤-٦اة مبوجب ـاملعف
بشأن املواد املـشعة ذات الـشكل       ( صادرة عن السلطة املختصة      اعتمادوالعالمة املميزة لكل شهادة       )ز(

الـيت  ) ات اخلاصة، أو تصميم العبوة، أو الشحن      اخلاص، أو املواد املشعة املنخفضة التشتت، أو الترتيب       
  ؛ الشحنة املرسلةعلى تنطبق 

      واحد، تعطى املعلومـات الـواردة يف       اليت حتتوي على أكثر من طرد        الشحنات املرسلة يف حالة     )ح(
. كل طرد على حدة   خبصوص  ) ز(إىل  ) أ (١- ٧- ٥- ١- ٤- ٥ويف  ) ج(إىل  ) أ (١- ٤- ١- ٤- ٥

ة يف عبوات شاملة أو حاويات شحن يعطى بيان تفصيلي عن حمتويات كل ويف حالة الطرود املرسل
بيان عن كل   يعطى عند االقتضاء     و ؛طرد داخل العبوة الشاملة أو حاوية الشحن أو وسيلة النقل         

وإذا اقتضى األمر إزاحة عبوات من العبوة الشاملة أو .  أو وسيلة نقلعبوة شاملة أو حاوية شحن
   مستندات نقل مناسبة؛تقدمة تفريغ وسطية، من حاوية الشحن يف حمط

 إذا اقتـضى األمـر   "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"" استخدام حصري"بيان الشحن يف إطار   )ط(
  على هذا النحو؛ إرسال شحنة 

يف حالة املواد املنخفضة النشاط النوعــي       " A2" معرباً عنه مبضاعفات     للشحنة املرسلة النشاط الكلي     )ي(
LSA-II و LSA-III     واألجسام امللوثة السطح ،SCO-I و SCO-II.        ويف حالة املواد املشعة اليت تكـون 

  .هو الصفر" A2"غري حمدودة خبصوصها، يكون مضاعف " A2"قيمة 
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ويكتب املستند باللغات اليت قد     .  يستلزم األمر أن يتخذها الناقل     قديتضمن مستند النقل بياناً باإلجراءات اليت         ٢-٧-٥-١-٤-٥
  : على األقليتضمن املستند النقاط التاليةواقل أو السلطات املعنية ضرورية، يراها الن

 الشاملة أو اتلطرود أو العبواونقل ومناولة وتفريغ وتنضيد حتميل قتضاة بشأن اإلضافية املتدابري ال  )أ(
انظر  (بطريقة جيدة احلرارة بديد تهبدفبالتنضيد،  الشحن، مبا يف ذلك أي أحكام خاصة اتحاوي
  ؛ غري ضروريةهذه االشتراطاتبيان بأن ، أو )٢- ٣- ٨- ١- ٧

  ؛ املقرراملساربشأن  ضرورية، وأي توجيهات  أو الناقلة النقلطريقةالقيود املفروضة على   )ب(
  .مع مراعاة طبيعة الشحنة املرسلةترتيبات الطوارئ املناسبة   )ج(

ا للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق عليهـا  يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماد        ٣-٧-٥-١-٤-٥
، ١-٤-١-٤-٥ يف أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة،  تكون بيانات رقـم األمم املتحدة واالسم الرمسي للنقل، املقتضاة

  . مطابقة لبيانات شهادة بلد منشأ التصميم
غـري أن  شهادات السلطة املختصة اليت تنطبق عليهـا،      مصحوبة ب  حنة املرسلة تكون الش أن  يلزم بالضرورة    ال  ٤-٧-٥-١-٤-٥

  .قبل التحميل والتفريغ) للناقلني( للناقل تهذه الشهادايكون مستعداً إلرسال  املرسل
  نقل املواد اجلامدة يف حاويات السوائب  ٨-٥-١-٤-٥

   يف مــستند النقــل  حاويــات الــشحن، تظهــر العبــارة التاليــةغــرييف حالــة حاويــات الــسوائب   
  ):٦-٤-٨-٦انظر (

"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of …"  
  نقل حاويات السوائب الوسيطة والصهاريج النقالة بعد تاريخ انتهاء آخر اختبار أو تفتيش دوري  ٩-٥-١-٤-٥

      أو ) ب (٦- ١٥- ٣- ٧- ٦أو  ) ب( ٦- ١٩- ٢- ٧- ٦أو  ) ب( ٢- ٢- ١- ٤يف حالة النقل وفقاً ملـا هـو وارد يف             
أو )" ب (٢- ٢- ١- ٤النقل وفقاً ملا هو وارد يف       : "، يدرج بيان هبذا الشأن يف مستند النقل كما يلي         )ب (٦- ١٤- ٤- ٧- ٦
النقل وفقاً ملا   "أو  )" ب (٦- ١٥- ٣- ٧- ٦النقل وفقاً ملا هو وارد يف       "أو  )" ب (٦- ١٩- ٢- ٧- ٦النقل وفقاً ملا هو وارد يف       "

  : ويكون نصها كما يلي١٠- ٥- ١- ٤- ٥ وتضاف الفقرة اجلديدة حسبما ينطبق)" ب (٦- ١٤- ٤- ٧- ٦ هو وارد يف
  رقم تصنيف األلعاب النارية  ١٠-٥-١-٤-٥

، جيب أن يتضمن    ٠٣٣٧ و ٠٣٣٦ و ٠٣٣٥ و ٠٣٣٤ و ٠٣٣٣عند نقل ألعاب نارية من أرقام األمم املتحدة            
  .ملختصةسند نقل البضائع اخلطرة رقم تصنيف صادر عن السلطة ا

ويعرب عنه بالعالمة املميزة للمركبات ذات احملركات        أن يتألف رقم التصنيف من دولة السلطة املختصة،          وجيب   
  :ومن األمثلة على أرقام التصنيف. ، ورقم مسلسل فريدعالمة حتديد نوع السلطة املختصة، ويف املرور الدويل

  GB/HSE123456  
  D/BAM1234  
  USA EX20091234.  
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  إصدار الشهادات  ٦-١-٤-٥
 مقبولة للنقل وبأن البـضائع معبـأة        الشحنة املرسلة يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة شهادة أو إعالناً بأن            ١-٦-١-٤-٥

 :وفيما يلي نص هذه الشهادة. ، وبأهنا حبالة مناسبة للنقل وفقاً لالئحة املنطبقة الوسمبشكل مناسب وقد وضعت عليها العالمة وبطاقة

 قد وصفت أعاله وصفاً تاماً ودقيقاً باالسم الرمسي املستخدم الشحنة املرسلةمبوجب هذا أن حمتويات هذه أقّر "
اللوحات، وأهنا يف حالة سليمة من مجيع النواحي     /لنقل، وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمل العالمات وبطاقات الوسم       ل

  ".قةطبنومناسبة للنقل وفقاً للوائح الدولية واحلكومية الوطنية امل
وتقبل التوقيعات بالفاكس يف حالة اعتراف القوانني واللوائح الـسارية          . ويوقع املرسل على الشهادة ويؤرخها      

  .اًبصحة التوقيع بالفاكس قانوني
وتبادل ) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  ٢-٦-١-٤-٥
رخص  امل )صاشخاأل( اء الشخص مسأ ات حيل حمل التوقيع    تكون التواقيع إلكترونية كما جيوز أن       جيوز أن  ،)EDI(يانات اإللكتروين   الب

  .)حبروف كبرية (بالتوقيعهلم 
ادل وتب) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  ٣-٦-١-٤-٥

، مث أحيلت البضائع اخلطرة إىل ناقل يتطلّب مستندا ورقيا لنقل البضائع اخلطرة، يكفل الناقل أن يتـضمن                  )EDI(البيانات اإللكتروين   
  .، ويظهر اسم املوقِّع باحلروف الكبرية)اسُتِلم األصل إلكترونياً(" Original received electronically"املستند الورقي إشارة 

  املركبات/ة تعبئة احلاوياتشهاد  ٢-٤-٥
ن عن عملية التعبئة    واملسؤولقدم   أو مركبة لنقلها عن طريق البحر، ي       )٢(يف حالة تعبئة البضائع اخلطرة يف حاوية        ١-٢-٤-٥
روط الـش املركبة، ويشهدون فيها بأن العملية متت وفـق         /متييز احلاوية ) أرقام(حيددون فيها رقم    " املركبة/شهادة بشأن تعبئة احلاوية   "

  :التالية
  نظيفة وجافة وتبدو مناسبة حلمل البضائع؛ كانت املركبة /احلاوية  )أ(
  ؛ عزل املنطبقةمركبة واحدة أي طرود تستلزم اشتراطات ال/ومل توضع معاً يف حاوية  )ب(
   حتميل الطرود السليمة فقط؛وأنه مت أهنا سليمة من العطب مجيع الطرود من اخلارج للتأكد توفحص  )ج(
 )وسـائط (واسطة  بأساليب تأمني وافية تتناسب مع      ثُبِّتت   مجيع البضائع بطريقة سليمة، كما       تمحلو  )د(

  النقل املزمع استخدامها يف الرحلة، حيثما اقتضى األمر ذلك؛ 
  املركبة توزيعاً متساوياً؛/ البضائع احملّملة يف شكل سائب داخل احلاويةوزعتو  )ه(
 ، تكـون  ٤-١املدرجة يف الـشعبة     البضائع   غري،  ١ بضائع الرتبة    شتملة على يف حالة الشحنات املرسلة امل    و  )و(

  ؛ ١-٢-٣-١-٧لفقرة حكام األ وفقاً التشغيل من حيث البنيةلشروط مستوفية املركبة املستخدمة /احلاوية

__________ 

وتصمم بشكل خاص   . استخدامها على حنو متكرر   يث تالئم    جزء ثابت من معدات النقل، وبالتايل تكون متينة حب         باحلاويةيقصد    )٢(
أو مناولتها بسهولة   /كما تصمم حبيث ميكن تأمينها و     . نقل بدون إعادة حتميل وسيطة    ) طرائقأو عدة    (بطريقةلتيسري نقل البضائع    

، بـصيغتها  ١٩٧٢، )CSC(وهي معتمدة وفقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويات .  تزويدها بوسائل مساعدة هلذه األغراض   بفضل
 . حاوية منقولة على هيكل معدينةولكنه يشمل أي. املركبة أو العبوة" احلاوية"وال يشمل مصطلح . املعدلة
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املركبـات  /اخلارجية الالزمة على احلاويـات    اإلعالن   العالمات وبطاقات الوسم ولوحات      تووضع  )ز(
  ؛ ما ينطبقحسبوالعبوات 

ثـاين   (افاملركبة يف حالة استخدام ثاين أكسيد الكربون اجل       /لحاويةاخلارجي ل سطح  الووضعت على     )ح(
ألغراض التربيد عالمة أو بطاقـة يف مكـان بارز، مثالً على طرف           )  جليد جاف  -أكسيد الكربون   

 قبـل  تكفل هتوية تامة. داخلبال) جليد جاف(ثاين أكسيد كربون خطر : "الباب، حتمل العبارة التالية 
 "DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY" الــدخول

BEFORE ENTERING" ؛  
 شحنة مرسلة مـن    بشأن كل    ،١-١-٤-٥واستلم مستند نقل البضائع اخلطرة على النحو املبني يف            )ط(

  .املركبة/يف احلاويةاحملمَّلة طرة اخلبضائع ال
  .لصهاريجيف حالة ااملركبات /تقدمي شهادة تعبئة احلاوياتال يشترط  :حظةمال

حد املعلومات املطلوبة يف مـستند نقـل البـضائع اخلطـرة وشـهادة تعبئـة                ا يف مستند و   تدمجميكن أن     ٢-٢-٤-٥
د، يتـضمن   حادجمت املعلومات يف مستند و    أوإذا  .  إحدى الوثيقتني باألخرى   إرفاقويف حالة عدم دجمها، ميكن      . املركبات/احلاويات
ويؤرخ هذا اإلقرار، كما ". املركبة قد متت وفقاً لألحكام املنطبقة/هذا إقرار بأن تعبئة البضائع يف احلاوية: "كالتايلإقراراً موقعاً املستند 

ع بالفاكس تقبل التوقيعات بالفاكس حيثما تعترف القوانني واللوائح املنطبقة بصحة التوقيو. هوقعذي حتدد يف املستند هوية الشخص ال
  . قانونياً

وتبادل ) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  ٣-٢-٤-٥
ـ ) أمساء(اسم  ) التواقيع(جيوز أن حيل حمل التوقيع      ، جيوز أن تكون التواقيع تواقيع إلكترونية أو         )EDI(البيانات اإللكتروين    خاص األش

  ).حبروف كبرية(املرخص هلم بالتوقيع 
وتبادل ) EDP(تقنيات اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات بواسطة دم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل إذا قُ  ٤-٢-٤-٥

 يكفل الناقل أن يتـضمن       لنقل البضائع اخلطرة،    ورقياً ، مث أحيلت البضائع اخلطرة إىل ناقل يتطلّب مستنداً        )EDI(البيانات اإللكتروين   
  .، ويظهر اسم املوقِّع باحلروف الكبرية)اسُتِلم األصل إلكترونياً(" Original received electronically "املستند الورقي إشارة 

  لطوارئواجهة ااملعلومات املتعلقة مب  ٣-٤-٥
اخلطرة بـشأهنا، تقـدم فـوراً     اليت تقتضي هذه الالئحة تقدمي مستند نقل البضائع الشحنات املرسلة يف حالة     

. بضائع خطرة منقولـة   يت ترتل ب   ال والعوارضحلوادث  ملواجهة ا املعلومات املناسبة يف مجيع األوقات الستخدامها يف حاالت الطوارئ          
. رضعـا وتكون املعلومات متاحة بعيداً عن الطرود اليت حتتوي على البضائع اخلطرة لتيسري الوصول إليها يف حالة وقوع حادث أو                    

  :ما يلي االمتثال هلذه التعليماتوتشمل أساليب 
  إدراج البنود املناسبة يف مستند النقل؛   )أ(
  أو توفري مستند مستقل على شكل صحيفة عن بيانات األمان؛   )ب(
أو توفري مستند مستقل يستخدم مع مستند النقل مثل وثيقة منظمة الطريان املدين الـدويل املعنونـة                   )ج(

أو وثيقيت املنظمة البحرية    " الطائرات املنطوية على بضائع خطرة    أحداث  صدي لطوارئ   توجيهات للت "
دليل اإلسعافات الطبية األولية يف حاالت      "، و "إجراءات الطوارئ للسفن الناقلة لبضائع خطرة     "الدولية  

  ".احلوادث املنطوية على بضائع خطرة
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  االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة  ٤-٤-٥
 املرسل بنسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة واملعلومات واملستندات اإلضافية املنصوص عليها يف هذه               حيتفظ  ١-٤-٤-٥

  .الالئحة، ملدة ثالثة أشهر على األقل
يف حال حفظ املستندات املذكورة بالوسائل اإللكترونية أو بنظام حاسويب، ُيفترض عند املرسل املقدرة علـى                  ٢-٤-٤-٥

  . ورقي مطبوعتسليمها يف شكل
  على اختالف طرائق النقلنقل البضائع اخلطرة استمارة منوذج  :١-٤-٥الشكل 

     رقم مستند النقل - ٢  املرسل/مرسل البضاعة/ شاحن البضاعة- ١
  الشاحن رقم اإلحالة لدى - ٤  صفحة ...  من١ الصفحة - ٣  
 الشحن  رقم اإلحالة لدى وكيل -٥    
   املرسل إليه- ٦
  

  )متأل مبعرفة الناقل( الناقل - ٧

  شاحن البضاعةإعالن   
وصفاً كـامالً   أدناه  قد وصفت    الشحنة املرسلة أقر مبوجب هذا أن حمتويات هذه       

وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمل العالمـات وبطاقـات        . باالسم الرمسي للنقل  ودقيقاً  
 وفقـاً   واحي ومناسبة للنقـل   وأهنا يف حالة سليمة من مجيع الن      . للوحاتا/الوسم

  للوائح الدولية واحلكومية الوطنية املطبقة
   معلومات إضافية عن املناولة-٩ )يشطب ما ال ينطبق (:  لهذه الشحنة تقع يف نطاق احلدود املقررة  -٨

    طائرات الشحن فقط  طائرات الركاب والشحن
    مكان التحميل/ ميناء-١١ الرحلة اجلوية والتاريخ/ رقم السفينة-١٠
     املكان املقصود-١٣  مكان التفريغ/ ميناء-١٢
  )٣م (متر مكعب           الوزن الصايف        )كغ( اإلمجايلزن وال         عدد ونوع الطرود؛ وصف البضائع  *   عالمات الشحن-١٤
  
  
  / الرقم املميز للحاوية-١٥

  رقم تسجيل املركبة
  مــ رق-١٦

  ألختاما )أرقام(
ــوع  حجــم-١٧ ون

  املركبة/احلاوية
 ارغـالف  وزن-١٨

  )كغ(
مبـا  ( الكلي   اإلمجايل الوزن   -١٩
  )كغ( )ذلك وزن الفارغ يف

  املركبة/ة تعبئة احلاويةشهاد
 يف  ّمحلـت /عبئتأقر مبوجب هذا أن البضائع املبينة أعاله قد         

  **طبقةناملاملركبة املبينة أعاله وفقاً لألحكام /احلاوية
التحميـل  /تستوىف وتوقع من قبل الشخص املسؤول عن التعبئة       

  املركبات/وذلك جلميع محوالت احلاويات

   املنظمة املستلمةإيصال -٢١
املقطورات بترتيب وحالة جيدة    /احلاويات/ت العدد املبني أعاله من الطرود     استلم

  :مالحظات املنظمة املستلمة: ظاهرياً ما مل يذكر على هذا املستند

    )املذكرة(الذي أعد هذه  )الناقل( اسم الشركة -٢٢   السائقاسم   اسم الشركة-٢٠
  علنوصفة امل/اسم  رقم تسجيل املركبة  صفة املعلنواسم 

  املكان والتاريخ  التوقيع والتاريخ  املكان والتاريخ
  توقيع املعلن  توقيع السائق  توقيع املعلن

 *
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  .١-٢-٤-٥انظر التنظيمية النموذجية ألغراض هذه الالئحة   **   
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  )تابع (على اختالف طرائق النقلنقل البضائع اخلطرة استمارة منوذج 
   رقم مستند النقل -٢  املرسل/مرسل البضاعة/شاحن البضاعة -١

  شاحن البضاعة رقم اإلحالة لدى -٤  صفحة       من ١ الصفحة -٣  

   رقم اإلحالة لدى وكيل الشحن -٥    

  )٣م (متر مكعب      الوزن الصايف   )كغ( اإلمجايلالوزن      عدد ونوع الطرود؛ وصف البضائع* عالمات الشحن  -١٤
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  ٥-٥الفصل 
  م خاصةأحكا

  حتُذف   ١-٥-٥
  )UN 3359(رة خَّب امل الشاحنة وحدات النقلأحكام خاصة تنطبق على  ٢-٥-٥
  عموميات   ١-٢-٥-٥
ال حتتوي على مواد خطرة أخرى، فهي ال ختضع ) UN 3359الرقم  (رةخَّب امل الشاحنةوحدات النقلإذا كانت   ١-١-٢-٥-٥

  .هذا املقطعألي من أحكام هذه الالئحة غري ما يأيت بيانه يف 
 حممَّلة ببضائع خطرة إضافة إىل مادة التبخري، فهي ختضع ألي مـن             رةخَّب امل  الشاحنة وحدات النقل إذا كانت     ٢-١-٢-٥-٥

) مبا فيها أحكام وضع اإلعالنات اخلارجية، ووضع العالمات، وتقدمي املـستندات          (أحكام هذه الالئحة املتعلقة هبذه البضائع اخلطرة        
  .حكام الواردة يف هذا املقطعباإلضافة إىل األ

ال ُيسمح بأن ُتستعَمل لنقل الشحنات اخلاضعة للتدخني إال وحدات النقل الشاحنة املمكن إغالقها بطريقة حتد     ٣-١-٢-٥-٥
  .من انفالت الغاز إىل حد أدىن

  التدريب   ٢-٢-٥-٥
  . مالئما ملسؤولياهتمب العاملون يف مناولة وحدات النقل الشاحنة املدخَّنة تدريبا وافياُيدرَّ  

  وضع العالمات واإلعالنات اخلارجية   ٣-٢-٥-٥
 ،رةمبخَّ  شاحنة  وحدة نقل   كل نقطة دخول إىل    على ٢-٣-٢-٥-٥على النحو املبني يف     وضع عالمة حتذير    ت  ١-٣-٢-٥-٥

حـىت تـستوىف    ل الشاحنة   وحدة النق على   وتبقى هذه العالمة     ، دخول الوحدة   فتح أو  األشخاص الذين حياولون   راها بسهولة حبيث ي 
  : األحكام التالية

  ة إلزالة تركيزات غاز التبخري الضارة؛ بخرإمتام هتوية الوحدة امل  )أ(
  .ةبخروتفريغ البضائع أو املواد امل  )ب(

 مم وال يقل ارتفاعها ٣٠٠ة مستطيلة الشكل، ال يقل عرضها عن بخرتكون عالمة التحذير اخلاصة بالوحدة امل  ٢-٣-٢-٥-٥
وترد عالمة التحـذير يف     .  مم ٢٥ف عن   ووتكون العالمات باللون األسود على خلفية بيضاء، وال يقل ارتفاع احلر          .  مم ٢٥٠عن  

  .١-٥-٥الشكل 
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  ةبخَّرعالمة حتذير بشأن وحدات النقل امل: ١-٥-٥الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما بتهوية ميكانيكية بعد التبخري، ُيسجَّل تاريخ       مىت متت هتوية وحدة النقل الشاحنة املبخَّرة، إما بفتح أبواهبا وإ            ٣-٣-٢-٥-٥
  .إمتام التهوية على عالمة التحذير اخلاصة بالتبخري

  . مىت مت تفريغ وحدة النقل الشاحنة املبخَّرة بعد هتويتها، ُتسحب عالمة التحذير اخلاصة بالتبخري  ٤-٣-٢-٥-٥
على وحـدة   ) ٢-٢-٢-٢-٥، انظر الفقرة    ٩النموذج رقم   ( ٩ال ُتثبَّت اإلعالنات اخلارجية اخلاصة بالرتبة         ٥-٣-٢-٥-٥

  . تتطلب ذلك٩النقل الشاحنة املبخَّرة، إال إذا كانت معّبأة مبواد من الرتبة 
  املستندات  ٤-٢-٥-٥
ُيفتَرض يف املستندات املصاحبة لوحدات النقل الشاحنة اليت ُبخِّرت مث مل تتم هتويتها قبل استخدامها يف النقل                    ١-٤-٢-٥-٥
  :ن تتضمن املعلومات التاليةأ

     ة نقـل شـاحنة مبخَّـرة،   ، وحدUN 3359 الرقم ، أو٩ة نقل شاحنة مبخَّرة، ، وحدUN 3359الرقم   •
  ؛٩الرتبة 

  وتاريخ وساعة التبخري؛  •
  .ونوع مادة التبخري واملقدار املستعمل منها  •

، وأن  ١-٤-٢-٥-٥علومات املطلوبة يف الفقـرة      ال قيد على شكل مستند النقل، شريطة أن حيتوي على امل            ٢-٤-٢-٥-٥ 
  .تكون هذه املعلومات سهلة التعرُّف ومقروءة وثابتة

  ).اليت اسُتعِملت( تعليمات بشأن التخلُّص من بواقي مادة التبخري مبا يف ذلك وسائل التبخري ُتوفَّر  ٣-٤-٢-٥-٥

   حسب االقتضاءالالزم البيان التفصيليُيكتب *

 خطر
  
  

  مبادة خريب خاضعة للتهذه الوحدة    
  *)خريباسم مادة الت(    
  *    )التاريخ(    منذ يوم     
  )*    اعةالس(      الوقت     
  *)التاريخ(متت التهوية     

  ممنوع الدخول

٢٥
٠

ألقل
ى ا

 عل
 مم

  

  مم على األقل٣٠٠
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 الشاحنة املبخَّرة وُيسجَّل تاريخ إمتام هذه التهويـة         ال تبقى حاجة لطلب مستند، بعدما تتم هتوية وحدة النقل           ٤-٤-٢-٥-٥
  ٤-٣-٢-٥-٥ و٣-٣-٢-٥-٥انظر الفقرتني (على عالمة التحذير 

أحكام خاصة تطبق على العبوات ووحدات نقل البضائع اليت حتتوي على مواد تشكل خطر االختناق عند                  ٣-٥-٥
أو النتـروجني،   ) ١٨٤٥رقم األمم املتحدة    (مثل اجلليد اجلاف    (استخدامها ألغراض التربيد أو التكييف      

  ))١٩٥١رقم األمم املتحدة (، سائل مربِّد األرغون، أو )١٩٧٧رقم األمم املتحدة (سائل مربِّد 
  النطاق  ١-٣-٥-٥
ال ينطبق هذا القسم على املواد اليت ميكن استخدامها ألغراض التربيد أو التكييف يف حالة نقلـها يف شـكل                      ١-١-٣-٥-٥

ويف حالة نقل هذه املواد يف شكل رسالة، فيجب نقلها يف إطار البند ذي الصلة من قائمة البضائع . من البضائع اخلطرة  ) حنةش(رسالة  
  . مبا يتفق وظروف النقل املرتبطة هبا٢-٣اخلطرة يف الفصل 

  .ال ينطبق هذا القسم على الغازات يف دورات التربيد  ٢-١-٣-٥-٥
  .البضائع اخلطرة املستخدمة يف تربيد أو تكييف الصهاريج النقالة يف أثناء النقلال ختضع هلذا القسم   ٣-١-٣-٥-٥
  مومياتع  ٢-٣-٥-٥
يف ) غري التدخني ( اليت حتتوي على مواد مستخدمة ألغراض التربيد أو التكييف           وحدات نقل البضائع  ال ختضع     ١-٢-٣-٥-٥

  .ذه القسمأثناء النقل ألي من أحكام هذه الالئحة غري تلك الواردة يف ه
عند حتميل بضائع خطرة يف وحدات نقل البضائع املربدة أو املكيفة، ينطبق أي من أحكام هذه الالئحـة ذات          ٢-٢-٣-٥-٥

  .الصلة هبذه البضائع اخلطرة باإلضافة إىل أحكام هذا القسم
مان اتباع إجـراءات أمـان      تفق عليها بني املرسل والناقل لض     جيب أن تتخذ ترتيبات يُ    يف حالة النقل اجلوي،       ٣-٢-٣-٥-٥

  .التهوية
شى اتدريباً يتم املربدة أو املكيفة    جيب أن يتلقى األشخاص الذين يعملون يف جمال مناولة وحدات نقل البضائع               ٤-٢-٣-٥-٥

  .مع مسؤولياهتم
  العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف  ٣-٣-٥-٥
 أو P203 لتوجيهات التعبئـة   واملخصصة وفقاً   أو تكييفاً  اليت تستلزم تربيداً  جيب أن تستويف البضائع اخلطرة املعبأة         ١-٣-٣-٥-٥

P620 أو P650 أو P800 أو P901 أو P904 لالشتراطات املناسبة لتوجيهات التعبئة هذه١-٤-١-٤ الواردة يف الفقرة .  
يهات تعبئة أخرى، جيب أن تكون      يف حالة البضائع اخلطرة اليت تستلزم تربيدا أو تكييفا واملخصصة وفقا لتوج             ٢-٣-٣-٥-٥

وجيـب تـصميم    . العبوات قادرة على حتمل درجات حرارة منخفضة جدا وأال تتأثر أو تضعف بشدة من مادة التربيد أو التكييف                 
وجيب تعبئة البـضائع اخلطـرة      . تزايد الضغط الذي قد يؤدي إىل متزق العبوات       العبوات وصنعها بأسلوب يسمح بتسريب الغاز ملنع        

  .قة متنع احلركة بعد تبدد أي مادة تربيد أو تكييفبطري
  .جيب نقل العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف يف وحدات لنقل البضائع جيدة التهوية  ٣-٣-٣-٥-٥
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  وضع العالمات على العبوات اليت حتتوي على مادة تربيد أو تكييف  ٤-٣-٥-٥
  بضائع خطرة مستخدمة يف التربيد أو التكييف عالمـات تـشري   توضع على العبوات اليت حتتوي على      ١- ٤- ٣- ٥- ٥

  " كمـادة تكييـف  "أو " AS COOLANT" "كمادة تربيد"إىل االسم الرمسي للنقل اخلاص هبذه البضائع اخلطرة، تليه عبارة 
"AS CONDITIONER"حسب االقتضاء ،.  
تكـون  جم يتناسب مع حجم العبوة حبيـث        وحبثابتة ومقروءة وموضوعة يف موقع      جيب أن تكون العالمات       ٢-٤-٣-٥-٥

  .ظاهرة للعيان
  وحدات نقل البضائع اليت حتتوي على جليد جاف غري معبأ  ٥-٣-٥-٥
إذا استخدم اجلليد اجلاف يف شكل غري معبأ، جيب أال يدخل يف تالمس مباشر مع اهليكل املعدين لوحدة نقل                     ١-٥-٣-٥-٥

دابري لتوفري العزل املناسب بني اجلليد اجلاف ووحدة نقل البضائع عن طريق توفري فاصل              وجيب اختاذ ت  . البضائع تالفياً لتقصف املعدن   
  ).خلإباستخدام مواد مناسبة ضعيفة توصيل احلرارة مثل ألواح اخلشب أو الصواين، ( مم كحد أدىن ٣٠من 
 يف مكاهنا األصلي يف أثنـاء       حيثما وضع اجلليد اجلاف حول العبوات، جيب اختاذ تدابري لضمان بقاء العبوات             ٢-٥-٣-٥-٥

  .النقل بعد تبدد اجلليد اجلاف
  وضع العالمات على وحدات نقل البضائع  ٦-٣-٥-٥
جيب أن توضع على وحدات نقل البضائع اليت حتتوي على بضائع خطرة مستخدمة ألغراض التربيد أو التكييف   ١-٦-٣-٥-٥

بسهولة األشخاص الذين يفتحون الوحدة     فيه  يراها  طة نفاذ يف موقع     نق كل   ، عند ٢-٦-٣-٥-٥عالمات حتذير على النحو املبني يف       
  : حىت تستوىف األحكام التاليةوحدة نقل البضاعةوتبقى هذه العالمة على . اأو يدخلوهن

  أن تكون قد متت هتوية وحدة نقل البضاعة إلزالة التركيزات الضارة من مواد التربيد أو التكييف؛  )أ(
  .ريغ السلع املربدة أو املكيفةوأن يكون قد مت تف  )ب(

 . مـم ٢٥٠ارتفاعها عـن  و مم ١٥٠ال يقل عرضها عن   وأمستطيلة الشكل،   جيب أن تكون عالمة التحذير        ٢-٦-٣-٥-٥
  :وجيب أن تتضمن عالمة التحذير

   مم؛٢٥باللون األمحر أو األبيض على أال يقل ارتفاع احلروف عن " WARNING" "حتذير"كلمة   )أ(
  " كمـادة تكييـف  "أو " AS COOLANT" "كمـادة تربيـد  "رمسي للنقل تليـه عبـارة   واالسم ال  )ب(

"AS CONDITIONER"  حسب االقتضاء، على أن يظهرا أسفل الرمز حبروف سوداء على خلفيـة ،
  . مم٢٥بيضاء ال يقل ارتفاع احلرف فيها عن 

  .ثاين أكسيد الكربون، صلب، كمادة تربيد: مثال  
  :هلذه العالمة عرض ٢-٥-٥ويرد يف الشكل   
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  ٢-٥-٥الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  
  .، حسب االقتضاء"AS CONDITIONER" "كمادة تكييف"أو " AS COOLANT" "كمادة تربيد"يدرج االسم الرمسي للنقل تليه عبارة  * 

  الوثائق  ٧-٣-٥-٥
ع اليت جرى تربيدها أو     البضائاملرافقة لوحدات نقل    ) كسند الشحن أو بيان الشحنة    (وثائق  التشتمل  جيب أن     ١-٧-٣-٥-٥

  :ومل يتم هتويتها بالكامل قبل النقل على املعلومات التاليةتكييفها 
  ؛")UNحرفا " ("األمم املتحدة"رقم األمم املتحدة مسبوقا بعبارة   )أ(
   "كمـادة تكييـف  "أو " AS COOLANT" "كمادة تربيـد "واالسم الرمسي للنقل تليه عبارة   )ب(

"AS CONDITIONER"قتضاء، حسب اال.  
  .، ثاين أكسيد الكربون، صلب، كمادة تربيد١٨٤٥األمم املتحدة : مثال  

وجيب  .١-٧-٣-٥-٥جيوز أن يكون مستند النقل يف أي شكل، شريطة أن يشتمل على املعلومات املطلوبة يف                  ٢-٧-٣-٥-٥
  . ومقروءة وثابتةعرُّفأن تكون هذه املعلومات سهلة الت
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