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  ١-١الفصل 
  األحكام العامة

  ظات متهيديةحمال

التوصيات املتعلقة باالختبارات واملعايري، اليت يشار إليها يف بعض أحكام هذه الالئحـة، يف شـكل     نشرت    :١مالحظة 
 Amend.1 و ST/SG/AC.10/11/Rev.5() "توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       "بعنوان  (دليل مستقل   

  :يتضمن األجزاء التالية) Amend.2و
  ١عايري املتصلة مبتفجرات الرتبة لتصنيف وطرق االختبار واملإجراءات ا  :اجلزء األول
إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة باملواد الذاتية التفاعل املدرجـة يف               :اجلزء الثاين

  ٢-٥ واألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة ١-٤الشعبـة 
 ٢ر واملعايري املتصلة باملواد والسلع املدرجة يف الرتبـة          إجراءات التصنيف وطرق االختبا     :اجلزء الثالث

  ٩ والرتبة ٨ والرتبة ١-٥والشعبة  ٤ والرتبة ٣والرتبة 
  ق االختبار املعنية مبعدات النقلطر  :اجلزء الرابع
معلومات مشتركة تتعلق بعدد من األنواع املختلفة من االختبارات ومراكز االتـصال               :التذييالت

  على تفاصيل االختباراتية للحصول الوطن
يتضمن اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري بعض إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري اليت ترد   :٢مالحظة 

 .أيضاً يف هذه الالئحة التنظيمية

 النطاق والتطبيق  ١-١-١

وباستثناء ما ُينص عليه خالف . خلطرةحتدد هذه الالئحة اشتراطات مفصلة جيب تطبيقها على نقل البضائع ا          ١-١-١-١
ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز ألي شخص أن يقّدم أو يقبل بضائع خطرة للنقل ما مل يتم بطريقة سـليمة تـصنيف هـذه                         
البضائع وتعبئتها ووضع العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجي عليها، ووصفها والتصديق عليها يف مستند               

  . مل تكن مستوفية لشروط النقل املنصوص عليها يف هذه الالئحة من مجيع اجلوانب األخرىالنقل، وما
  :ال تنطبق هذه الالئحة على نقل ما يلي  ٢-١-١-١

مثـل  (البضائع اخلطرة املطلوبة لتسيري وسائل النقل أو تشغيل معدات النقل املتخصصة أثناء النقل       )أ(
  ؛)مثل أجهزة إطفاء احلريق(ائح التشغيل أو املطلوبة وفقاً للو) وحدات التربيد

 .والبضائع اخلطرة، املعبأة للبيع بالتجزئة، اليت حيملها األفراد الستعماهلم اخلاص  )ب(

ميكن االطالع يف الالئحة التنظيمية اخلاصة بوسائل النقل على أحكام حمددة لوسائل نقل بعينها تـستخدم                  :١مالحظة 
 . االستثناءات من االشتراطات العامةلنقل البضائع اخلطرة، وكذلك على

  . أيضاً املواد والسلع اليت ال ختضع هلذه الالئحة٣-٣تبني أحكام خاصة معّينة يف الفصل    :٢مالحظة 
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يف أجزاء معّينة من هذه الالئحة، ُينص على اختاذ إجراء معّين، لكن مسؤولية تنفيذ هذا اإلجراء ال توكـل                     ٣-١-١-١
وقد ختتلف هذه املسؤولية تبعاً لقوانني وعادات البلدان املختلفة واالتفاقيات الدولية اليت تدخل             . هبالتحديد ألي شخص بعين   

ويظل األمـر   . وألغراض هذه الالئحة، ال يلزم النص على هذا التحديد، وإمنا يلزم فقط بيان اإلجراء نفسه              . فيها هذه البلدان  
 .متروكاً لكل حكومة لتحديد هذه املسؤولية

وتتحقق . يضمن االمتثال هلذه الالئحة سالمة األشخاص ومحاية املمتلكات والبيئة أثناء نقل البضائع اخلطرة              ٤-١-١-١
 .الثقة يف هذا الصدد عن طريق تنفيذ برامج لضمان اجلودة وضمان االمتثال لالئحة

 االستثناءات املتعلقة بالبضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة  ٥-١-١-١

طرة معّينة معبأة بكميات صغرية من بعض االشتراطات الواردة يف هذه الالئحة النموذجيـة              تعفى بضائع خ      
 .٤-٣وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الفصل 

  نقل البضائع اخلطرة بالربيد  ٦-١-١-١
 وليـاً  دوفقاً التفاقية احتاد الربيد العاملي، ال يسمح بنقل البضائع اخلطرة بتعريفها الوارد يف هـذه الالئحـة       

 االلتزام باألحكام املتعلقة بنقل البضائع  املناسبةسلطات الوطنيةالوينبغي أن تكفل  . بواسطة الربيد، باستثناء البضائع املبينة أدناه     
  :املالئمةسلطات الوطنية ال رهناً بأحكام  الدويلوجيوز قبول نقل البضائع اخلطرة التالية بالربيد.  دولياًاخلطرة

 وثاين أكسيد الكربـون     فقط،) ٣٣٧٣رقم األمم املتحدة    ) (B(، املدرجة يف الفئة باء      يةاملواد املعد   )أ(
  ؛ ٣٣٧٣ املخصص هلا رقم األمم املتحدة عند استخدامه لتربيد املواد املعدية) اجلليد اجلاف(الصلب 

يـد  ، وال يز  ٥-١-٥-١واملواد املشعة يف طرد مستثىن يستويف االشتراطات املذكورة يف الفقرة             )ب(
 وال تستويف تعـاريف ومعـايري       ٢-١-٤-٢-٧-٢ على ُعشر القيمة املبينة يف اجلدول        انشاطه

 .، أو الشعب، كما هي معرفة يف اجلزء الثاين٧الرتب، خالف الرتبة 

  .وتنطبق يف حالة النقل الدويل بالربيد اشتراطات إضافية على النحو املنصوص عليه يف إجراءات احتاد الربيد العاملي    
فالنقل احمللـي للبـضائع     . ال تنطبق إجراءات احتاد الربيد العاملي على النقل الداخلي للبضائع اخلطرة بالربيد             :حظةمال

  .اخلطرة بالربيد خيضع ألحكام السلطات الوطنية املالئمة
  تطبيق املعايري  ٧-١-١-١

  . ة، تكون األسبقية هلذه الالئحةحيثما يلزم تطبيق أحد املعايري ويكون هناك تعارض بني املعيار وهذه الالئح    
  نقل البضائع اخلطرة املستخدمة كمادة تربيد أو تكييف  ٨-١-١-١

إال ) أي اليت ختفّف أو حتلّ حملّ األكسجني املوجود عادة يف اجلوّ          (البضائع اخلطرة، اليت ال تسبب االختناق           
  .٣-٥-٥ال ختضع إال ألحكام الفقرة عند استخدامها يف وحدات نقل البضائع ألغراض التربيد أو التكييف، 

   على بضائع خطرةاحملتويةاملصابيح   ٩-١-١-١
شريطة أن ال حتتوي على مواد مشعة وال حتتوي على الزئبق بكميات             ال ختضع املصابيح التالية هلذه الالئحة         

  :٣-٣ الوارد يف الفصل ٣٦٦تتجاوز تلك احملددة يف احلكم اخلاص 
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  ؛ميع أو إعادة املعاجلةجعند نقلها إىل مرفق التشخاص واألسر األ مباشرة من املصابيح اليت جتّمع  )أ(
 غ من املواد املشعة وتكون معبأة حبيث ال يتعدى          ١املصابيح اليت ال حيتوي كل منها على أكثر من            )ب(

 : غ، شريطة ما يلي٣٠وزن البضائع اخلطرة يف الطرد الواحد 

  ؛ام املصّنع إلدارة النوعيةأن تكون املصابيح حائزة على شهادة نظ ' ١'
  . مقبوالً هلذا الغرضISO 9001:2008ميكن اعتبار تطبيق املعيار :  مالحظة

وأن يكون كل مصباح معبأ بشكل إفرادي يف عبوات داخلية تفصل بينها فواصـل، أو                '٢'
 حلماية املصابيح ومعبأ داخل عبوات خارجية متينة تستويف األحكـام           توسيد حماطاً مبادة 
  . م١,٢ وقادرة على اجتياز اختبار السقوط من ارتفاع ١-١-١-٤ لواردة يفالعامة ا

غ مـن البـضائع     ١ أو املعيبة اليت ال حيتوي أي منها على أكثر من            التالفةاملصابيح املستعملة أو      )ج(
عند نقلها مـن مرفـق   من البضائع اخلطرة غ ٣٠اخلطرة وال حيتوي الطرد الواحد على أكثر من  

وتعبأ املصابيح يف عبوات خارجية متينة تكفي ملنع حترر احملتويـات يف            . دة املعاجلة التجميع أو إعا  
 وتكون قـادرة علـى      ١-١-١-٤ظروف النقل العادية اليت تستويف األحكام العامة الواردة يف          

  . م١,٢اجتياز اختبار السقوط من ارتفاع ال يقل عن 

   .مشعةحتتوي على مواد املصابيح اليت ) ب(٢-٢-٢-٧-٢تتناول الفقرة   :مالحظة
 البضائع اخلطرة احملظور نقلها  ٢-١-١

  :ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، حيظر نقل ما يلي  ١-٢-١-١
أي مادة أو سلعة تكون باهليئة املقدمة هبا للنقل قابلة لالنفجار، أو للتفاعل على حنو خطر، أو ُتحِدث هلبـاً                     

  .لغازات مسية أو أكّالة أو غازات أو أخبرة هلوبة يف ظروف النقل العاديةانبعاثاً خطرياً للحرارة أو  أو

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

27 

  ٢-١الفصل 
  التعاريف ووحدات القياس

  التعاريف  ١-٢-١
وتقدم يف الفصول ذات الـصلة  . يقدم هذا الفصل تعاريف قابلة للتطبيق عموماً تستخدم يف هذه الالئحة بأكملها         :مالحظة

  ).مثل املصطلحات املتصلة ببناء احلاويات الوسيطة للسوائب أو الصهاريج النقالة(بدرجة كبرية تعاريف إضافية ذات طابع حمدد 
  :ألغراض هذه الالئحة  

  هي أوعية ال يعاد ملؤها، تستويف االشتراطات الواردة يف الفقرةوموزعات األيروسوالت) احلالالت اهلوائية(األيروسوالت 

، وحتتوي على غاز مضغوط أو مسيَّل أو مذاب بتأثري )بالستيك(ة لدائنية ، وتصنع من معدن أو زجاج أو ماد٤-٢-٦
زة بصمام إعتاق يسمح بطرد احملتويات كجسيمات الضغط مع سائل أو معجون أو مسحوق أو بدون أّي منها، وتكون جمّه

  احلالة الغازية؛صلبة أو سائلة معلّقة يف الغاز على شكل رغوة أو معجون أو مسحوق، أو يف احلالة السائلة أو 
  طائرة 

   يقصد هبا أي طائرة، عدا طائرة الركاب، تنقل بضائع أو ممتلكات؛طائرة الشحن
 يقصد هبا طائرة حتمل أي شخص ليس من أفراد الطاقم وليس موظفاً يف الـشركة الناقلـة           طائرة الركاب 

  افقاً لبضاعة أو محولة أخرى؛راكباً بصفته الرمسية أو ممثالً مفوضاً عن سلطة وطنية ذات صلة أو شخصاً مر
 يقصد به موافقة من السلطة املختصة متعلقة بصهاريج نقالة أو حاويات غاز متعددة العناصـر، مت تـصميمها        الترتيب البديل 

 مثالً انظر(بناؤها أو اختبارها وفقاً ملتطلبات تقنية أو أساليب اختبارية غري تلك احملددة يف هذه الالئحة التنظيمية النموذجية           أو
  ؛)١-١١-٥-٧-٦

  ؛ أو املنتجات الغذائية احليوانية تعين الذبائح وأجزاء اجلسم احليوانيةاملواد احليوانية
 االعتماد

 يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، موافقة السلطة الوطنية املختصة ذات الصلة لبلد             االعتماد املتعدد األطراف  
ذلك، عند نقل الشحنة عرب أو إىل بلد آخـر، موافقـة            منشأ التصميم أو الشحنة، حسب االقتضاء، وك      

 ؛السلطة املختصة لذلك البلد

 يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، اعتماد تصميم جيب أن تقدمه السلطة املختصة لبلـد               االعتماد األحادي 
 ؛منشأ التصميم فقط 

 ,ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700( اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد ASTMُيقصد باملختصر 

West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America(؛  
   هي عبوات مرنة مصنوعة من الورق أو رقائق البالستيك أو النسيج أو املواد املنسوجة أو مواد مناسبة أخرى؛األكياس
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و متعددة األضالع، مصنوعة من املعدن أو اخلشب، أو اخلشب الرقائقي،   هي عبوات ذات جوانب مستطيلة كاملة أ       الصناديق
ويسمح بوجود ثقوب صـغرية     . أو البالستيك أو مادة مناسبة أخرى     ) الكرتون(أو اخلشب املعاد تكوينه، أو األلواح الليفية        

  ة العبوة أثناء النقل؛مثالً لتسهيل املناولة أو الفتح، أو الستيفاء اشتراطات التصنيف، ما دامت ال تضر بسالم
لنقل املواد الصلبة اليت تتصل اتـصاالً مباشـراً بنظـام           )  أي بطانة أو تغليف    مبا يف ذلك   (احتواء هي نظم    حاويات السوائب 

  .وال تشمل الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب والطرود الكبرية والصهاريج النقالة. االحتواء
  :تكونحاويات السوائب 

   وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛ذات طابع دائم  •
  مصمَّمة بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل بدون إعادة حتميل وسيطة؛  •
   بوسائل تتيح مناولتها بشكل فوري؛مزوَّدة  •
  .٣ م١ذات سعة ال تقلّ عن   •

حاويات الشحن وحاويات السوائب البحرية والقواديس وصـناديق        : ومن األمثلة على حاويات السوائب        
السوائب وحاويات الشاحنات واحلاويات احلوضية الشكل واحلاويات األسطوانية الدّوارة وحجريات التحميل يف املركبـات              

  وحاويات السوائب املرنة؛
ت ذات فتحات جانبية لربط كـل منـها          هي جمّمعات أسطوانات مثبتة على حنو متصل باستخدام وصال         ُحزم األسطوانات 

بيد أن احلزم املخصصة لنقل الغازات      .  لتر ٣ ٠٠٠ويشترط أال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية       . باألخرى ويتم نقلها كوحدة   
   لتر؛١ ٠٠٠ يشترط أال تتجاوز سعتها املائية ٣-٢املدرجة يف الشعبة 
ن أو صهريج نقل بالسكك احلديدية أو عربة شحن أو حاوية شحن             تعين صهريج نقل بري أو مركبة شح       وحدة نقل البضائع  

  متعددة الوسائط أو صهريج نقال أو حاويات غاز متعددة العناصر؛
ويشمل املصطلح الناقلني . يعين من يضطلع بنقل بضائع خطرة بأي واسطة نقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة الناقل

املعـروفني  (والنـاقلني حلـساهبم     ) ملعروفني بالناقلني العموميني أو بالتعاقد يف بعض البلدان       ا(باإلجيار أو مبكافأة على السواء      
  ؛)بالناقلني اخلاصني يف بعض البلدان

 CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United(رابطة الغـاز املـضغوط    CGAُيقصد باملختصر 

States of America(؛  
 هي وحدة نقل بضائع مطوقة بالكامل على احملتويات بواسطة هياكل دائمة مزودة بأسـطح كاملـة                 بضائع مغلقة وحدة نقل   

  وال تعترب وحدات نقل البضائع اليت تكون جوانبها أو أغطيتها من النسيج وحدات نقل بضائع مغلقة؛. وصلبة
   هي وسائل تغلق فتحة يف وعاء؛وسائل اإلغالق
موعة من العبوات اجملمعة ألغراض النقل، تتكون من واحدة أو أكثر من العبوات الداخلية تضمها عبوة                 هي جم  العبوات اجملّمعة 

  ؛٥-١-١-٤خارجية وفقاً للفقرة 
  ؛ الالئحة ذهبه تعين أي هيئة أو سلطة، تسمى أو يعترف هبا خبالف ذلك هبذه الصفة، ألي غرض يتصل املختصة السلطة
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  هجياً لتدابري تطبقها سلطة خمتصة هبدف ضمان استيفاء أحكام هذه الالئحة عملياً؛يعين برناجماً من ضمان االمتثال
 هي عبوات تتكون من عبوة خارجية ووعاء داخلي، يتم تركيبها حبيث يشكل الوعـاء الـداخلي والعبـوة                   العبوات املركبة 

  زن وتنقل وتفرغ بشكلها هذا؛ومىت مت جتميعها بقيت وحدة وحيدة متكاملة؛ وهي تعبأ وخت. اخلارجية عبوة متكاملة
 يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، اجملموعة املكونة من املواد االنشطارية ومكونات العبوة اليت حيددها املـصمم           نظام االحتباس 

  ؛وتوافق عليها السلطة املختصة من أجل احملافظة على أمان احلالة احلرجية 
   مرسلة سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛ يعين من هو مؤهل الستالم شحنةاملرَسل إليه

  تعين أي طرد أو طرود، أو محولة بضائع خطرة، يقدمها ُمرسل أو شاحن لنقلها؛ )الشحنة(الرسالة 
  للنقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛) شحنة( يعين من يعّد رسالة املرِسل

  ؛ مكونات العبوة اليت حيددها املصمم الحتواء املادة املشعة أثناء النقل يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، جمموعة نظام االحتواء
  :هيوسيلة النقل 

  أي مركبة يف حالة النقل بالطرق الربية أو السكك احلديدية؛  )أ(
  وأي سفينة أو عنرب أو حجرية، أو مساحة حمددة على ظهر السفينة، يف حالة النقل املائي؛  )ب(
  قل بطريق اجلو؛وأي طائرة يف حالة الن  )ج(

   هي عبوات خارجية غري كاملة األسطح؛صناديق الشحن
، املشعةواد املاحملدد لطرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن حتتوي على مواد انشطارية، ألغراض نقل              مؤشر أمان احلالة احلرجية     

  لشحن اليت حتتوي على مواد انشطارية؛يعين رقماً يستخدم للتمكني من مراقبة جتّمع الطرود أو العبوات الشاملة أو حاويات ا
   هي درجة احلرارة اليت يترتب على جتاوزها استحالة بقاء املادة يف احلالة السائلة؛درجة احلرارة احلرجة

  يقصد هبا أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّلة املربدة، ويشترط أال تتجاوز سعتها                األوعية القَّرية 
   لتر؛١ ٠٠٠املائية 

   لتراً؛١٥٠ هي أوعية ضغط نقّالة يشترط أالَّ تتجاوز سعتها املائية األسطوانات
تعين مساحة الظهر املكشوف للسفينة، أو ظهر السفينة املخصص للمركبات على سـفينة             املساحة احملددة على ظهر السفينة      

  ة؛للمناولة األفقية أو عبَّارة، ختصص لتستيف البضائع اخلطر
أو الشكل اخلاص للمواد    ) و (٥-٣-٢-٧-٢ يعين، ألغراض نقل املواد ااملشعة، وصف املادة االنشطارية املستثناة مبوجب            التصميم

وجيوز أن يتضمن   . من تعريف الصنف تعريفاً كامالً    الذي ميكِّن   املشعة أو املواد املشعة القابلة للتشتت املنخفض أو الطرد أو العبوة،            
  ؛ والرسوم اهلندسية والتقارير اليت تظهر االمتثال لالشتراطات القانونية، وغريها من الوثائق ذات الصلةالوصف اخلصائص

، )الكرتـون ( هي عبوات أسطوانية مسطحة أو حمدبة الطرف، مصنوعة من املعدن، أو األلواح الليفية               )الرباميل( األسطوانات
ويشمل التعريف أيضاً عبوات ذات أشكال أخرى مثل العبـوات  . أخرىالبالستيك، أو اخلشب الرقائقي، أو مواد مناسبة     أو

  وال يشمل هذا التعريف الرباميل اخلشبية أو التنكات؛. املستديرة املخروطية العنق أو العبوات الشبيهة بالدلو
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  :تعين مادة منقولة أو معدَّة للنقل املادة املرتفعة درجة احلرارة
  ؛س°١٠٠ ارة ال تقل عنيف احلالة السائلة عند درجة حر  •
س وتسّخن عن عمد حىت درجة حرارة تزيد    °٦٠أو يف احلالة السائلة عند نقطة وميض تزيد على            •

  على نقطة وميضها؛ 
  س؛°٢٤٠أو يف حالة صلبة عند درجة حرارة ال تقل عن   •

 (CEN – 36 rue de Stassart, B-1050  معيار أورويب تنشره اللجنة األوروبية للتوحيـد القياسـي  )معيار (ENُيقصد باملختصر 

Brussels, Belgium(؛  
 يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، االستخدام الوحيد من مرسل وحيد حلاوية شحن كبرية جتـري فيهـا                 االستخدام احلصري 

حيثما تقتضيه هذه   مجيع عمليات التحميل والشحن والتفريغ األولية والوسيطة والنهائية وفقاً لتعليمات املرسل أو املرسل إليه               
  ؛الالئحة

، حبيث ميأل املاء متاماً وعاء الـضغط        س°١٥  يقصد هبا نسبة كتلة الغاز إىل كتلة املاء، عندما تكون درجة احلرارة            نسبة امللء 
  اجملهز لالستعمال؛

ملتكرر؛ وتـصّمم    هي معدَّة نقل تتصف بطابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال ا               حاوية الشحن 
أي إهنـا تـصمم     : بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بواسطة إحدى وسائط النقل، من دون احلاجة إلعادة حتميل وسيطة              

أو سهلة املناولة، وجتهَّز بلوازم ملحقة من أجل هذه األغراض، وتعتمد مبقتضى االتفاقية الدولية ألمان احلاويات /لتكون آمنة و
غري أنه يشمل حاوية الشحن الـيت       . ال املركبة وال العبوة   " حاوية الشحن "ال يتضمن مصطلح    و. ١٩٧٢بصيغتها املعدلة عام    

  . استخدام حاوية الشحن كعبوةاملشعةواد املاويات الشحن املخصَّصة لنقل وجيوز بالنسبة حل. تركب على هيكل معدين
وتعين حاويـة  . ٣ م٣جمها الداخلي عن حيزيد باإلضافة إىل ذلك، حاوية الشحن الصغرية تعين حاوية شحن ال               

  ؛٣ م٣الشحن الكبرية حاوية شحن يزيد حجمها الداخلي على 
   كيميائية حتّول الطاقة الكيميائية لوقود ما إىل طاقة كهربائية وحرارة ومنتجات تفاعل؛- تعين أداة كهربائية خاليا وقودية

لطاقة، ويتألف من خلية وقودية ومصدر الوقود اخلاص هبا، سواء كان  هو أداة تستخدم لتزويد املعدات با   حمرك اخللية الوقودية  
  جزءاً متحداً مع اخللية الوقودية أو منفصالً عنها، ويشتمل على مجيع املستلزمات الثانوية الالزمة ألداء وظيفته؛

ائية وومسها الصادر عـن األمـم        عاملياً لتصنيف املواد الكيمي    املنسقالنظام  ة املنقحة من    امسالطبعة اخل  GHSقصد باملختصر   ُي
  ؛ST/SG/AC.10/30/Rev.5ستند املاملتحدة يف 

  ؛(IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna, Austria) الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAُيقصد باملختصر 
 ,ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7) (إيكاو(منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOقصد باملختصر ُي

Canada(؛  
  ؛)IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom( املنظمة البحرية الدولية IMOُيقصد باملختصر 

   يقصد هبا هيئة تفتيش واختبار مستقلة معتمدة من السلطة املختصة؛هيئة التفتيش
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  :، وتكون١-٦نة، خبالف العبوات احملددة يف الفصل هي عبوات نقالة صلبة أو مر سوائب للاويات الوسيطةاحل
  :ذات سعة  )أ(

  ؛‘٣‘ و‘٢‘ للمواد الصلبة والسوائل يف جمموعيت التعبئة)  لتر٣ ٠٠٠( ٣ م٣,٠ال تزيد على   '١'
 عندما تكون معبأة يف حاويات ‘١‘ للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة ٣  م١,٥ال تزيد على   '٢'

) الكرتون( البالستيك الصلب، أو مركّبة، أو من األلواح الليفية سوائب وسيطة مرنة أو من
  أو اخلشب؛

 عندما تكون معبأة يف حاويات ‘١‘ للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة ٣ م٣,٠ال تزيد على   '٣'
  سوائب وسيطة معدنية؛

  ؛٧ للمواد املشعة من الرتبة ٣ م٣,٠ال تزيد على   '٤'
  ومصممة للمناولة اآللية؛  )ب(
  ومقاومة للجهد الناتج عن املناولة والنقل، على حنو ما حتدده االختبارات؛  )ج(

  : هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة ينطبق عليها ما يلياحلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها
  تنتج على غرار منوذج األمم املتحدة من نوع ال يليب شروط األمم املتحدة؛  )أ(
  .تم حتويلها من تصميم يليب شروط األمم املتحدة إىل تصميم آخر يليب شروط األمم املتحدة أيضاًأو ي  )ب(

وختضع احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها لنفس شروط الالئحة املنطبقة على احلاويـات الوسـيطة            
  ؛)١-١-٦-٥-٦ة انظر أيضاً تعريف النموذج التصميمي يف الفقر ( نفسه النوعمن  للسوائباجلديدة

 هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة يتم إصالحها نتيجـة لـصدمة أو ألي                 احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة   
، وذلك لكي تتطابق مـع      )مثالً تآكل أو تقّصف أو عيب آخر يدل عليه تدهور متانتها مقارنة بالنموذج التصميمي             (سبب آخر   

وألغراض هذه الالئحة، فإن اسـتبدال وعـاء مطـابق للنمـوذج            . درة على الصمود الختباراته   النموذج التصميمي وتكون قا   
غري أن الـصيانة    . التصميمي للصانع نفسه بالوعاء الداخلي الصلب حلاوية وسيطة للسوائب من النموذج املركب يعترب إصالحاً             

إصالحاً ألن هياكل احلاويات البالستيكية الصلبة واألوعيـة      ال تعترب   ) انظر التعريف أدناه  (الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب     
  أما احلاويات املرنة فهي غري قابلة لإلصالح ما مل توافق عليه السلطة املختصة؛. الداخلية للحاويات املركبة غري قابلة لإلصالح

للحاويات البالستيكية أو النسيجية املرنة، هي عمليات روتينية تتّم بالنسبة الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب      
  :وتشمل مثالً

  التنظيف؛   )أ(
 من العبوة، مثل البطانات وأربطة وسائل اإلغالق        أساسياًأو استبدال املكونات اليت ال تعترب جزءاً          )ب(

   من العبوة، مبكونات تتطابق مع مواصفات الصانع األصلية؛أساسياًاليت ال تشكل جزءاً 
 تؤثر هذه العلميات بشكل معاكس على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب املرنـة              شريطة أال     

  تغري تصميمها؛ أو
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 ".الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب"بالنسبة للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب، انظر   :مالحظة

 هي عمليات روتينية تتم بالنسبة للحاويات املعدنيـة أو البالسـتيكية            ئبالصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوا     
  :الصلبة أو املركبة، وتشمل مثالً

  التنظيف؛  )أ(
) مبا فيها أطواق منع التسرب املرتبطة هبا(أو نزع وسائل إغالق اهلياكل وإعادة تركيبها أو تغيريها   )ب(

، شريطة أن يتم التحقق من منع التسرب من         أو معدات الصيانة، وفقاً ملواصفات الصانع األصلية      
  احلاويات؛

أو إصالح املعدات اهليكلية اليت ال تؤدي دوراً مباشراً يف احتواء بضائع خطرة أو وظيفة احتجاز                  )ج(
مـثالً تقـومي الـدعامات      (ضغط التفريغ، ويتم إصالحها حبيث تتطابق مع النموذج التصميمي          

  ذلك على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب؛، شريطة أالّ يؤثر )أدوات الرفع أو
  .بالنسبة للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب، انظر الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب  :مالحظة

   هي عبوات يلزم لنقلها أن توضع يف عبوة خارجية؛العبوات الداخلية
   يف عبوة خارجية ألداء وظيفتها الحتواء البضاعة؛ هي أوعية يلزم وضعهااألوعية الداخلية
   هي عبوات توضع بني العبوات الداخلية، أو السلع، والعبوة اخلارجية؛العبوات الوسيطة
 ISO-1, ch.de la Voie-Creuse, CH-1211( معيار دويل تنشره املنظمة الدولية للتوحيد القياسـي  )معيار (ISOُيقصد باملختصر 

Geneva 20, Switzerland(؛  
  هي عبوات من املعدن أو البالستيك هلا مقطع عرضي مستطيل أو متعدد األضالع؛التنكات 

  : هي عبوات تكون هلا عبوة خارجية حتتوي على سلع أو عبوات داخلية وتستويف ما يليالعبوات الكبرية
  أن تكون مصممة للمناولة امليكانيكية؛  )أ(
  ؛٣م٣ ال يتجاوز حجمها ولكن لتراً، ٤٥٠ كغم أو السعة ٤٠٠وأن يتجاوز الوزن الصايف فيها   )ب(
   هي العبوات اخلاصة اليتعبوات اإلنقاذ الكبرية

 تصمم للمناولة امليكانيكية؛  )أ(  

 ؛٣ م٣يتجاوز   لتراً ولكن حجمها ال٤٥٠ كغ أو سعتها ٤٠٠وتتجاوز كتلتها الصافية   )ب(  

عيبة أو املسّربة، أو البضائع اخلطرة املنـسكبة أو املـسّربة،           وتوضع فيها طرود البضائع اخلطرة التالفة أو امل         
  وذلك ألغراض النقل من أجل استعادهتا أو التخلص منها؛

لكنه ال يشكل   ) مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية       ( يف عبوة    منفصل يوجل  هي أنبوب أو كيس      البطانة
  ل إغالق فتحاهتا؛ منها، مبا يف ذلك وسائأساسياًجزءاً 
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وليست  س°٥٠عند درجة حرارة تعادل     )  بار ٣( كيلوباسكال   ٣٠٠ هي بضائع خطرة ال يتجاوز ضغطها البخاري         السوائل
 كيلوباسكال، وال تتجاوز نقطـة انـصهارها أو نقطـة           ١٠١,٣وضغط قدره    س٢٠ºغازية متاماً عند درجة حرارة قدرها       

واملادة اللزجة اليت يتعذر حتديد نقطـة انـصهارها جيـب    .  كيلوباسكال١٠١,٣عند ضغط قدره   س٢٠ºانصهارها األولية   
 يف ٤-٣-٢املبني يف الفـرع  ) اختبار مقياس االختراقية( أو الختبار حتديد السيولة "ASTM D 4359-90"إخضاعها لالختبار 

(ADR)املرفق ألف من االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية 
 ؛)١(

وضـع  ُتراعـى يف    الـيت   ) منظومة(املتفاعلة    يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، جمموعة من العناصر املترابطة أو          نظام اإلدارة "
  السياسات واألهداف وتسمح بتحقيق األهداف بطريقة ذات كفاءة وفعالية؛

توصيات بشأن نقل البضائــع اخلطرة،      "حدة املعنون هو الطبعة اخلامسة املنقحة ملنشور األمم املت      دليل االختبارات واملعايري    
 ؛Amend.2و Amend.1 وST/SG/AC.10/11/Rev.5 ائق يف الوثوصيغته املعدلة" دليل االختبارات واملعايري

   هي احلجم الداخلي األقصى لألوعية أو العبوات معرباً عنها باللترات؛٤-١-٦ كما وردت يف الفقرة السعة القصوى
 للعبـوات الداخليـة     الكتلة اجملمعة القـصوى   حملتويات عبوة واحدة أو      القصوى ة الصافي الكتلة القصوى تعين  ة الصافي الكتلة

   بالكيلوغرامات؛اواحملتويات املوجودة فيها ويعرب عنه
، أقصى ضغط فوق الضغط اجلوي عند مستوى سطح البحـر           املشعةواد  امل ألغراض نقل    أقصى ضغط للتشغيل العادي يعين،    

يف نظام االحتواء يف فترة سنة واحدة حتت ظروف درجة احلرارة واإلشعاع الشمسي املناظرة للظروف البيئية يف حالة                  يتكون  
  عدم وجود تنفيس أو تربيد خارجي بواسطة نظام ثانوي، أو وسائل التشغيل أثناء النقل؛

، يشتمل على وعـاء، وهيدريـد فلـزي، وأداة           يعين نظاماً مفرداً كامالً لتخزين اهليدروجني      ةلفلزينظام ختزين اهليدريدات ا   
  لتخفيف الضغط، وصمام إغالق، ومعدات خدمة، ومكونات داخلية لالستخدام يف نقل اهليدروجني فقط؛

حزم أسطوانات مثبتة بوصـالت ذات  أو  هي جممعات متعددة األمناط من أسطوانات وأنابيب حاويات الغاز املتعددة العناصر  
وتشمل هذه احلاويات معدات الصيانة واملعدات اهليكليـة        . منها باألخرى وجممعة داخل إطار معّين     فتحات جانبية لربط كل     

  الالزمة لنقل الغازات؛
وكثرياً ما تـستخدم عبـارات      (الكتلة اإلمجالية للمواد املتفجرة دون العبوات والصناديق إخل          بالكتلة املتفجرة الصافية     يقصد

  ؛).توى املتفجر الصايف، أو الوزن املتفجر الصايف، للتعبري عن املعىن نفسهالكمية املتفجرة الصافية، أو احمل
وفيه ميكن وضع غاز يف حمول طاقة ذي أنبوب إلكتـروين           .  هو جهاز يكشف إشعاع النوترونات     نوتروناتكاشف إشعاع ال  

  حمكم حيّول إشعاع النوترونات إىل إشارة كهربائية قابلة للقياس؛
 املرافق البعيدة   إىل سوائب مصمَّمة خصيصاً لالستعمال املتكرر لنقل البضائع اخلطرة          حاويات هي   ة السوائب البحري  حاويات

وقد جرى تصميم حاويات السوائب البحرية وتصنيفها وفقاً للتوجيهات اخلاصة باعتمـاد            .  ومنها وفيما بينها   عن الشواطئ 
  ؛MSC/Circ.860 الوثيقة الدولية يف  البحريةاملنظمةاحلاويات البحرية املستعملة يف البحار املفتوحة، الصادرة عن 

لة املّربدة اليت حتافظ على حالتـها        تعين أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّ          األوعية القرية املفتوحة  
  حتت الضغط اجلوي عن طريق تنفيس مستمر للغاز املسّيل املّربد؛

  ـــــــــــــ
 .)E.12.VIII.1رقم املبيع  (ECE/TRANS/225: منشور األمم املتحدة )١(
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اء اخلارجي لعبوات مركبة أو جمّمعة مع أي مواد ماصة أو مواد توسيد وأي مكونات أخرى الزمـة                   هي الوق  العبوة اخلارجية 
  الحتواء ومحاية األوعية الداخلية أو العبوات الداخلية؛

 هي غالف يستخدمه مرِسل بعينه الحتواء طرد أو أكثر ولتكوين وحدة واحدة لتسهيل املناولة والتستيف أثناء                 العبوة الشاملة 
  :ومن أمثلة العبوات الشاملة عدد من الطرود اليت إما. لالنق

أن توضع أو ُترّص على لوح حتميل، كالطبلية، وتثبت عن طريق الـربط بـاألطواق أو اللـف                    )أ(
  االنكماشي أو اللف التمددي أو بوسيلة مناسبة أخرى؛ 

  ؛أو أن توضع يف عبوة واقية خارجية كصندوق شحن أو علبة  )ب(
  تج الكامل لعملية التعبئة، وتتكون من العبوة وحمتوياهتا املعدة للنقل؛ هي الناالطرود
  ؛األمان  أو غري ذلك من وسائل هي األوعية وأي مكونات أو مواد الزمة للوعاء ألداء وظيفته الحتواء البضاعةالعبوات

  : هوالصهريج النقال
.  على وسائط نقل متعـددة     ، صهريج نقال ُيحمل   ٩ إىل   ٣ والرتب   ١ألغراض نقل مواد الرتبة       )أ(

  ؛ويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل املواد اخلطرة
، صهريج حيمل على وسائط نقل متعـددة        ٢ألغراض نقل الغازات املسّيلة غري املّربدة من الرتبة           )ب(

ات التشغيل واملعدات اهليكليـة     ويشمل غالف الصهريج املزود مبعد    .  لتراً ٤٥٠وتزيد سعته على    
  الالزمة لنقل الغازات؛

 لتـراً   ٤٥٠ألغراض نقل الغازات املسّيلة املّربدة، صهريج معزول عزالً حرارياً وتزيد سعته على               )ج(
  ومزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل الغازات املسيلة املربدة؛

ويتعّين أن  . الصهريج النقال دون احلاجة إىل نزعه من معداته اهليكلية        وجيب أن يكون باإلمكان ملء وتفريغ           
ويصمم أساساً لتحميلـه    . يكون مزوداً بدعائم تثبيت خارج غالف الصهريج، وأن يكون باإلمكان رفعه عندما يكون ممتلئاً             

وال تندرج حتـت هـذا      . آلليةعلى مركبة نقل أو سفينة وأن يكون مزوداً مبزحلقات وتركيبات وملحقات لتسهيل املناولة ا             
التعريف املركبات الصهرجيية الربية، وعربات السكك احلديد الصهرجيية، والصهاريج غري املعدنيـة، وأسـطوانات الغـاز،                

  واألوعية الكبرية، واحلاويات الوسيطة للسوائب؛
 لتر  ١ ٠٠٠ تراً ولكنها ال تتجاوز    ل ١٥٠ هي أوعية ضغط ملحومة نقالة، تزيد سعتها املائية على           الضغط) براميل(أسطوانات  

  ؛)مثالً أوعية أسطوانية جمهزة بطارات دحرجة أو كرات زحلقة(
 ضغط وأوعية قّرية مغلقة ونظم ختزين اهليدريـدات       ) براميل(يقصد هبا إمجاالً أسطوانات وأنابيب وأسطوانات       أوعية الضغط   

  ؛الضغط ألغراض اإلنقاذالفلزية وحزم األسطوانات وأوعية 
 يعين برناجماً منهجياً لضوابط وفحوص تطبقها أي منظمة أو هيئة هبدف توفري ثقة كافية يف أن معيـار األمـان        اجلودة ضمان

  املقرر يف هذه الالئحة مكفول يف التطبيق العملي؛
   هو جهاز حيتوي على كواشف إشعاع من ضمن مكوناته؛نظام كشف اإلشعاع
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 أو بـامليكرو    ، معدل اجلرعة املناظرة معرباً عنه بامللي سيفرت يف الـساعة          ملشعةاواد  امل، ألغراض نقل    مستوى اإلشعاع يعين  
  ؛سيفرت يف الساعة

، املواد املشعة مع أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية ملوثة أو منشطة داخـل                املشعةواد  امل، ألغراض نقل    احملتويات املشعة تعين  
  العبوة؛
   املواد والسلع مبا فيها أي وسائل لإلغالق؛ هي أوعية احتواء الستقبال واحتجازاألوعية

  : تشمل ما يليالعبوات اجملّددة
  :الرباميل املعدنية اليت  )أ(

مت تنظيفها متاماً حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مجيع حمتوياهتا الـسابقة                 '١'
  وأي تآكل داخلي أو خارجي وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

وحلامهـا، ومت   ) إن وجدت (دت إىل شكلها وكفافها األصليني، ومت تقومي حوافها         وأعي  '٢'
   منها؛أساسياًتغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً 

ومت فحصها بعد التنظيف، ولكن قبل طالئها، مع رفض العبوات اليت يظهـر عليهـا أي         '٣'
 تلف يف اللوالب أو وسـائل       تنقّر، أو اخنفاض كبري يف مسك املادة، أو إجهاد معدين، أو          

  اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛ 
  :والتنكات املصنوعة من البالستيك اليت) الرباميل(أو األسطوانات   )ب(

مت تنظيفها متاماً حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مجيع حمتوياهتا الـسابقة                 '١'
  وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

   منها؛أساسياًغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ومت ت  '٢'
 بعد التنظيف مع رفض العبوات اليت يظهر عليها أي تلف من قبيل التمزقـات أو                فحصهاومت    '٣'

   أو الشقوق، أو تلف يف اللوالب أو وسائل اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛الثنايا
. سترجعة من عبوات صناعية مستعملة مت تنظيفها ومعاجلتها لصنع عبوات جديدة منها       تعين املادة امل   املواد البالستيكية املستعادة  

وجيب ضمان اخلصائص النوعية للمواد املستعادة املستخدمة يف إنتاج العبوات اجلديدة وتسجيل هذه اخلصائص بانتظام كجزء                
جالً للفرز األويل السليم والتحقق مـن أن  ويتضمن برنامج ضمان اجلودة س. من برنامج لضمان اجلودة تقره السلطة املختصة    

كل دفعة من دفعات املادة البالستيكية املستعادة ذات خصائص مناسبة من حيث مؤشر السيولة، والكثافة، ومقاومة اخلضوع، 
 ويتضمن ذلك بالضرورة معلومات عن مادة التعبئـة . تتفق مع خصائص النموذج التصميمي املصنوع من هذه املادة املستعادة   

اليت استخلصت منها املواد البالستيكية املستعادة، وكذلك معرفة احملتويات السابقة لتلك العبوات إذا كان من شـأن تلـك                   
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يتضمن برنامج . احملتويات السابقة أن تضعف قدرة العبوات اجلديدة املنتجة باستخدام تلك املادة     

 ،٥-١-٦ إجراء اختبار املقاومة امليكانيكية للنموذج التصميمي، وفقاً للفرع          ٤-١-١-٦رة  الصانع لضمان اجلودة مبوجب الفق    
وميكن التحقق يف هـذا االختبـار مـن أداء          . على العبوات املصنوعة من كل دفعة من دفعـات املادة البالستيكية املستعادة          

  ؛(static load testing)ر احلمل الساكن التنضيد عن طريق اختبار مناسب لتأثري الضغط الدينامي بدالً من اختبا
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، " املـواد البالسـتيكية املـستعادة      - طرود النقل للبضائع اخلطرة      -العبوة   "ISO 16103:2005يوفر املعيار     :مالحظة
  .توجيهات إضافية بشأن اإلجراءات اليت تتبع يف اعتماد استخدام املواد البالستيكية املستعادة

  ").احلاويات الوسيطة للسوائب "انظر (املعاد صنعهااحلاويات الوسيطة للسوائب 
  : هي عبوات كبرية من املعدن أو البالستيك املقوى اليت أُنتجتالعبوات الكبرية املعاد صنعها

  كنوع يستويف شروط األمم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛  )أ(    
شروط األمم املتحدة إىل نوع آخر من التصميمات أو ُحّولت من نوع من التصميمات اليت تستويف           )ب(  

  .اليت تستويف شروط األمم املتحدة
وختضع العبوات الكبرية املعاد صنعها لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على العبوات الكبرية اجلديدة                   

  ؛)٢-١-٥-٦-٦انظر أيضاً تعريف نوع التصميم يف (من النوع نفسه 
  : تشمل ما يلياالعبوات املعاد صنعه
  :األسطوانات املعدنية اليت  )أ(

  أنتجت كنوع يستويف شروط األمم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛   '١'
  أو ُحولت من نوع إىل نوع آخر من األنواع اليت تستويف شروط األمم املتحدة؛   '٢'

  ؛)ي غري القابل للرتعمثل الغطاء العلو(أو مت استبدال مكونات هيكلية أصلية فيها 
  :أو األسطوانات البالستيكية اليت  )ب(

  ؛ )1H2 إىل 1H1مثال (مت حتويلها من نوع إىل آخر من أنواع تصنيف األمم املتحدة   '١'
  أو مت استبدال مكوناهتا اهليكلية األصلية؛  '٢'

  سطوانات اجلديدة اليت من النوع نفسه؛ لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على األصنعهااألسطوانات املعاد وختضع 
  ؛)"احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  (احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة

 هي عبوات يعاد ملؤها بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرهتا على                العبوات الكبرية املعاد استخدامها   
بوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مشاهبة            ويشمل املصطلح الع  : اجتياز اختبارات األداء  

  هلا وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتج؛
 هي عبوات يعاد ملؤها بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرهتا على اجتياز                  العبوات املعاد استخدامها  

ويشمل املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مـشاهبة هلـا                 : ارات األداء اختب
  وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتج؛

  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر ( الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب
  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر (الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب 
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 هي عبوات خاصة توضع فيها عبوات البضائع اخلطرة التالفة أو املعيبة أو املسّربة أو غري املستوفية للشروط أو                   عبوات اإلنقاذ 
   مـن أجل استرجاعها أو التخلص منها؛البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسربة، وذلك بغية نقلهـا

لتر توضع فيه أوعية الضغط التالفة أو املعيبة         ١ ٠٠٠ هو وعاء ضغط ذو سعة مائية ال تتجاوز          وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ   
    املسرِّبة أو غري املطابقة للمواصفات ألغراض النقل من أجل االسترجاع أو التخلّص؛أو

  ؛وانتشاريتويات وعاء الضغط يف حالة توازن حراري  يقصد به ضغط حمالضغط املستقر
  من املنشأ إىل املقصد؛) شحنة( يعين احلركة احملددة لرسالة الشحن

   هي عبوات غري منفذة للمحتويات اجلافة مبا يف ذلك املواد الصلبة الدقائقية اليت تتكون أثناء النقل؛العبوات املانعة للتنخيل
   خبالف الغازات، ال تستويف تعريف السوائل الوارد يف هذا الفرع؛ هي بضائع خطرة،املواد الصلبة
يتضمن وعاء صهرجيياً، أو مركبة صهرجيية برية، أو عربـة صـهرجيية            ) ١-٢-٧-٦انظر  ( يعين خزاناً قابالً للنقل      الصهريج

د استعماله لنقل الغازات     لتراً الحتواء مواد صلبة أو سوائل أو غازات عن         ٤٥٠للسكك احلديدية، أو وعاء ال تقل سعته عن         
  ؛١-١-٢-٢احملددة يف 

   هو الضغط املطلوب استخدامه أثناء اختبار ضغطي لألهلية أو إلعادة التأهيل؛الضغط االختباري
، أي البلـدان    "فوق" يعين عرب أو إىل البلدان اليت تنقل فيها الشحنة ويستثىن املصطلح على وجه التحديد مفهوم                 "عرب أو إىل  "

  فوقها الشحنة جواً، شريطة عدم وجود حمطة توقف مقررة يف تلك البلدان؛اليت تعرب 
أو  LSA-1 احملدد للطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن أو لوحدة غري معبأة منخفضة النشاط النـوعي                  )TI(مؤشر النقل   

 ؛ض لإلشعاع يعين، ألغراض نقل املواد املشعة، رقماً يستخدم ملراقبة التعّرSCO-1جسم ملوث السطح 

   لتر؛٣ ٠٠٠ لتراً ولكنها ال تتجاوز ١٥٠ هي أوعية ضغط غري ملحومة نقالة تزيد سعتها املائية على األنابيب
 UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la( جلنـة األمم املتحـدة االقتصادية ألوروبــا  UNECEُيقصد باملختصر 

Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland,(؛  
، أو مركبة سكة حديد أو عربة سكة        )مبا يف ذلك العربات املفصلية، أي جمموعة من جرار ومقطورة         ( تعين عربة برية     ركبةامل

  وتعترب كل عربة مقطورة مركبة مستقلة؛. حديد
   تعين أي سفينة حبرية أو سفينة تعمل يف مياه داخلية لنقل البضائع؛السفينة

نوعة من اخلشب الطبيعي، ذات مقطع عرضي مستدير وجدران حمدبة، تتكون من أضـالع               هي عبوات مص   الرباميل اخلشبية 
  وغطاءين، وحمّزمة بأطواق؛

  يف وعاء ضغط ممتلئ؛ س°١٥ هو الضغط املستقر لغاز مضغوط عند درجة حرارة مرجعية مقدارها ضغط التشغيل

  أمثلة توضيحية لبعض املصطلحات املعّرفة
  .دف منها املساعدة يف توضيح استخدام بعض مصطلحات التعبئة املعّرفة يف هذا الفرعفيما يلي شروح وأمثلة اهل    
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غري أن بعـض    . تتفق التعاريف الواردة يف هذا الفرع مع استخدام املصطلحات املعرَّفة يف الالئحة بأكملها                
الـذي  " الوعاء الداخلي"ح ويتضح ذلك بشكل خاص فيما يتصل مبصطل    . املصطلحات املعرَّفة تستخدم عادة بأساليب أخرى     

  .عةيف العبوة اجملّم" العبوات الداخلية"يستخدم غالباً لوصف 
والقنينـة  ". األوعية الداخلية "تسمى دائماً هبذا االسم، وال تسمى       " العبوة اجملّمعة "يف  " العبوات الداخلية "و    

  ".العبوات الداخلية"الزجاجية مثال هلذه 
وكمثال لـذلك، فـإن العنـصر       ". أوعية داخلية "فتسمى عادة   " لعبوة اجملّمعة ا"يف  " العناصر الداخلية "أما      

نظراً ألنه ال يـصمم عـادة ألداء وظيفـة          " وعاء داخلي "هو  ) مادة بالستيكية  (6HA1الداخلي يف عبوة مركبة حتمل الرمز       
  ".عبوة داخلية"، ولذلك فهو ليس "عبوته اخلارجية"االحتواء بدون 

  وحدات القياس  ٢-٢-١
  : يف هذه الالئحة)أ(تطبق وحدات القياس التالية  ١-٢-٢-١

 اخلاصية املقيسة
اً للنظام وحدة القياس وفق
 العالقة بني الوحدتني الوحدة البديلة املقبولة )ب()SI(الدويل للوحدات 

 --     -- )m) (متر(م  الطول
 --     -- (m2)) متر مربع (٢م املساحة
 ٣م٣-١٠=      لتر١ )ج()l(لتر  (m3)) متر مكعب (٣م احلجم

  ث٦٠=      دقيقة١ (min)دقيقة  (S) )ثانية(ث  الزمن
  ثانية٣ ٦٠٠=      ساعة١ (h)ساعة   
  ثانية٨٦ ٤٠٠=      يوم١ (d)يوم   

 كغم  ٣-١٠=      غ١ (g)) غرام(غ  (kg)) كيلوغرام(كغم  الكتلة
 كغم ٣ ١٠=      طن١ (t)طن   

 ٣م/ كغم٣ ١٠=    لتر/غم ك١ لتر/كغم ٣م/كغم الكثافة الكتلية
  كلفن٢٧٣,١٥=     سºصفر   )C°() درجة سلسيوس( سº  (k)كلفن  درجة احلرارة

  كلفن١=     س١º )C°() درجة سلسيوس( سº (k)كلفن  فرق درجة احلرارة
 ٢ ث/م. كغم١=      نيوتن١  - (N)نيوتن  القوة

  باسكال٥ ١٠=      بار١ (bar)بار  (Pa)باسكال  الضغط
 ٢م/ نيوتن١=    ل باسكا١   

  ميغاباسكال١=   ٢مم/ نيوتن١ ٢مم/نيوتن ٢م/نيوتن اإلجهاد
  ميغا جول٣,٦=   ساعة  كيلووات١ (kWh)ساعة  كيلووات   الشغل
 ثانية.  وات١=  م.  نيوتن١=  جول ١  (J)جول  الطاقة

  جول١٨-١٠ x ٠,١٦٠٢=   إلكترون فولت١ eVإلكترون فولت   كمية احلرارة
 ث/م.  نيوتن١= ثانية / جول١=  وات ١ - (W)ات و القدرة

 ث/٢ م٦-١٠=   ث/٢ مم١ ث/٢مم ث/٢م )احلركية( الكينماتيةاللزوجة 
 ثانية. باسكال٣-١٠=   ثانية / ملّي باسكال١ (mPa.s)ثانية .ملّي باسكال (Pa.s)ثانية /باسكال الديناميةاللزوجة 

   (Bq)بكريل  )اإلشعاعي(اط النش
   (Sv)سيفرت  مكافئ اجلرعة
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  :١-٢-٢-١حواشي الفقرة 
  .تنطبق األرقام املقربة التالية على حتويل الوحدات املستخدمة إىل وحدات النظام الدويل  )أ(  

  اإلجهاد  القوة
  ٢مم/ نيوتن٩,٨٠٧ = ٢مم/ كغم١   نيوتن ٩,٨٠٧=  كغم  ١

  ٢مم/ كغم٠,١٠٢=  ٢مم/ نيوتن١   كغم ٠,١٠٢=  نيوتن ١

  الضغط
   تور٢-١٠ × ٠,٧٥  =   ٢سم/كغم ٥-١٠ × ١,٠٢   =   بار٥-١٠  =  ٢م/ نيوتن١  =   باسكال١
   تور٧٥٠  =  ٢سم/ كغم١,٠٢  =   باسكال٥١٠  =   بار١
   تور٧٣٦  =   بار٠,٩٨٠٧  =   باسكال٤١٠ × ٩,٨٠٧  =  ٢سم/ كغم١
  ٢سم/كغم ٣-١٠ × ١,٣٦  =  بار ٣-١٠ × ١,٣٣  =   باسكال٢١٠ × ١,٣٣  =   تور١

  الطاقة، الشغل، كمية احلرارة
   ٣-١٠ × ٠,٢٣٩  =   كغم متر٠,١٠٢  =  كيلووات ساعة ٦-١٠ × ٠,٢٧٨  =   نيوتن متر ١  =   جول١

  كيلوكالوري  
   كيلوكالوري٨٦٠  =  وغرام متـركيل ٣١٠ × ٣٦٧  =   جول٦١٠ × ٣,٦  =   كيلووات ساعة١
  كيلوكالوري ٣-١٠ × ٢,٣٤  =  كيلووات ساعة ٦-١٠ × ٢,٧٢  =   جول٩,٨٠٧  =   كيلوغرام متر١
   كيلوغرام متر٤٢٧  =  كيلووات ساعة ٣-١٠ × ١,١٦  =   جول٣١٠ × ٤,١٩  =  ري كيلوكالو١

  )احلركية(اللزوجة الكينماتية   القدرة
   ستوك٤١٠  =  ث/٢ م١ ساعة/ كيلوكالوري٠,٨٦  =  ث/ كغم م٠,١٠٢  =   وات١
  ث/٢ م٤-١٠  =   ستو١ ساعة/ كيلوكالوري٨,٤٣  =   وات٩,٨٠٧  =  ث/ كغم م١
  ث/ كغم م٠,١١٩  =   وات١,١٦  =  ساعة/ كيلوكالوري١

  اللزوجة الدينامية
  ٢م/ كغم ث٠,١٠٢  =   بواز١٠  =  ٢م/ نيوتن ث١  =  ثانية. باسكال١

  ٢م/كغم ث ٢-١٠ × ١,٠٢  =  ٢م/ نيوتن ث٠,١  =  ثانية/ باسكال٠,١  =   بواز١

   بواز٩٨,٠٧  =  ٢م/ نيوتن ث٩,٨٠٧  =  ثانية/ باسكال٩,٨٠٧  =  ٢م/ كغم ث١
 Pavillon de :العنوان( نتيجة لقرارات اختذت يف املؤمتر العام لألوزان واملقاييس هو) SI(النظام الدويل للوحدات   )ب(  

Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres.(  
عندما ال متيز اآللة الكاتبة بني الرقم " l"للداللة على اللتر بدالً من احلرف الصغري " L"قد يستخدم احلرف الكبري   )ج(  

  ".l"واحلرف الصغري " 1"

ميكن التعبري عن املضاعفات والكسور العشرية لوحدة القياس بإضافة سوابق أو رموز حتمل املعاين التالية قبل اسم   
 :وحدة القياس أو رمزها
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 الرمز السابقة  العامل
 E إكزا كنتليون  ١٨١٠  = ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 P باتا كادريليون  ١٥١٠  = ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 T تريا تريليون  ١٢١٠  = ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 G جيغا بليون  ٩١٠  = ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 M ميغا مليون  ٦١٠  = ١ ٠٠٠ ٠٠٠  

 k كيلو ألف  ٣١٠  = ١ ٠٠٠  
 h هكتو مائة  ٢١٠  = ١٠٠  
 da ديكا عشرة  ١١٠  = ١٠  
 d ديسي ُعشر  ١-١٠  = ٠,١  
 c سنيت جزء من املائة  ٢-١٠  = ٠,٠١  
 m ملي  من األلفجزء  ٣-١٠  = ٠,٠٠١  

 μ  ميكرو جزء من املليون  ٦-١٠  = ٠,٠٠٠ ٠٠١  
 n نانو جزء من البليون  ٩-١٠  = ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 p بيكو جزء من التريليون  ١٢-١٠  = ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  
 f فمتو جزء من الكادريليون  ١٥-١٠  = ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 a أتو الكنتليونجزء من   ١٨-١٠  = ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 ١= ٩- ١٠ومن باب القياس، فإن .  بليون هو االستخدام اجلاري باللغة اإلنكليزية يف األمم املتحدة١= ٩١٠  :مالحظة
  .من البليون

  .حذفت  ٢-٢-٢-١
وال تدخل كتلة احلاويات .  ما مل يذكر غري ذلكة اإلمجاليالكتلة هبا العبوة، يقصد كتلةذكر تحيثما   ٣-٢-٢-١
  .اريج املستخدمة يف نقل البضائع يف الكتلة اإلمجاليةالصه أو
  :متثل"  يف املائة"ما مل يذكر خالف ذلك صراحة، فإن العالمة   ٤-٢-٢-١

: يف حالة خماليط املواد الصلبة أو السوائل، وكذلك يف حالة احملاليل واملواد الصلبة املرطبة بسائل  )أ(
   للمخلوط أو احمللول أو املادة الصلبة املرطبة؛ةكلي الالكتلة على أساس الكتليةالنسبة املئوية 

عند ملئها بالضغط، نسبة احلجم املبني كنسبة مئوية من : يف حالة خماليط الغازات املضغوطة  )ب(
 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلة، نسبة بالكتلةاحلجم الكلي ملخلوط الغازات، أو، عند ملئها 

  . للمخلوطةالكلي
 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلةنسبة : ة خماليط الغازات املسّيلة والغازات املذابة حتت الضغطويف حال    

  . للمخلوطةالكلي
مثل ضغط االختبار، الضغط الداخلي، ضغط فتح صمام ( الضغط املتصلة باألوعية أنواعتبني دائماً مجيع   ٥-٢-٢-١

؛ غري أن الضغط البخاري )زيادة الضغط بالنسبة إىل الضغط اجلوي(اجلوي بقيم الضغط الذي يقاس بالنسبة للضغط ) األمان
  .ةللمواد يعرب عنه دائماً بقيم الضغط املطلق
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  ٣-١الفصل 

 التدريب

جيب أن يتدرب األشخاص الذين يعملون يف جمال نقل البضائع اخلطرة على جمال اشتراطات نقـل البـضائع                    ١-٣-١
 مسؤولياهتم، وجيب تويل قبل ٢-٣-١وجيب أن يتدرب املوظفون وفقاً ألحكام الفقرة . ماخلطرة الذي يتماشى مع مسؤولياهت  

وجيب أيضاً  . أال يضطلعوا باملهام اليت مل حيصلوا بشأهنا بعد على التدريب املطلوب إال حتت اإلشراف املباشر لشخص مدرب                
 .٤-١لواردة يف الفصل التطّرق إىل اشتراطات التدريب اخلاصة مبعايري أمان البضائع اخلطرة ا

ويتلقى األفراد الذين يقومون بتصنيف البضائع اخلطرة، وتعبئة البضائع اخلطرة، ووضع العالمـات وبطاقـات               ٢-٣-١
التعريف على البضائع اخلطرة، وإعداد مستندات نقل البضائع اخلطرة، وعرض أو قبول البضائع اخلطرة للنقل، ومحل أو مناولة          

 نقلها، ووضع العالمات أو لوحات اإلعالن اخلارجية على طرود البضائع اخلطرة يف مركبات النقـل أو                 البضائع اخلطرة أثناء  
عبوات البضائع السائبة أو حاويات الشحن أو شحنها أو تفريغها، أو عدا ذلك يشتركون مباشرة يف نقل البضائع اخلطرة على 

  :حنو ما حتدده السلطة املختصة، تدريباً على ما يلي
 :التعريف/لتدريب اهلادف إىل التوعية العامةا  )أ(

جيب أن يتلقى كل شخص تدريباً اهلدف منه تعريفه باألحكام العامة لشروط نقـل البـضائع      '١'
  اخلطرة؛

يشمل هذا التدريب وصف رتب البضائع اخلطرة؛ واشتراطات وضـع بطاقـات التعريـف،                '٢'
لفصل، والتوافق؛ ووصف الغرض مـن      والعالمات، ولوحات اإلعالن اخلارجية، والتعبئة، وا     

مستند نقل البضائع اخلطرة وبنوده؛ ووصف الوثائق املتعلقة بالتدابري اليت تتخـذ يف حـاالت               
 الطوارئ؛

ُيدّرب كل شخص تدريباً يتعلق باالشتراطات احملددة لنقل البضائع اخلطرة          : التدريب اخلاص بالوظيفة    )ب(
 ا الشخص؛اليت تنطبق على الوظيفة اليت يؤديها هذ

يتدرب كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعّرضه للخطـر يف حالـة             : على معايري األمان   التدريب  )ج(
 :التسرب العرضي وتبعاً للوظائف اليت يؤديها، على ما يلي

طرائق وإجراءات تفادي احلوادث، مثل االستخدام السليم ملعدات مناولة الطـرود والطرائـق           '١'
  ئع اخلطرة؛املالئمة لتستيف البضا

  واملعلومات املتاحة ملواجهة الطوارئ وكيفية استخدامها؛  '٢'
واألخطار العامة اليت تنطوي عليها خمتلف رتب البضائع اخلطرة وكيفية تفادي التعّرض هلـذه                '٣'

  املخاطر، مبا يف ذلك استعمال مالبس الوقاية الشخصية واملعدات عند االقتضاء؛
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ها على الفور يف حالة تسرب بضائع خطرة عن غري قصد، مبـا يف              واإلجراءات الواجب اتباع    '٤'
ذلك إجراءات مواجهة الطوارئ اليت يكون الشخص مسؤوالً عنـها وإجـراءات احلمايـة              

 .الشخصية الواجب اتباعها

 العمل وأن تكون مبتناول يد العامل صاحبحفظ سجالت التدريب املتلقى وفقاً هلذا الفصل لدى        جيب أن تُ    ٣-٣-١
 .العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصةصاحب وجيب أن حيتفظ . السلطة املختصة، عند الطلبأو 

 عند التعيني يف أي وظيفـة تتعلـق    احلصول عليه أو يتم التحقق من    ٢-٣-١يقدم التدريب املطلوب مبوجب       ٤-٣-١
  .حنو ما تراه السلطة املختصة مالئماًبنقل البضائع اخلطرة، ويستكمل بصورة دورية بإعادة التدريب على 
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  ٤-١الفصل 

  أحكام معايري األمان
  حظات متهيديةمال

وتوجد . يقّدم هذا الفصل االشتراطات املطلوبة لضمان أمن البضائع اخلطرة أثناء النقل يف كافة وسائط النقل  :١مالحظة 
يع السلطات الوطنية وسلطات وسائط النقل تطبيق أحكام وتستط. ٢-٧أحكام معايري األمان املتعلقة بوسائط النقل يف الفصل 

  .االعتبار عند تقدمي البضائع اخلطرة أو نقلهايف أمان إضافية تؤخذ 
ألغراض هذا الفصل تعين معايري األمان التدابري أو االحتياطات الواجب اختاذها للحّد من سـرقة البـضائع                   :٢مالحظة 

  . كن أن يعرِّض األشخاص أو امللكية للخطراخلطرة أو إساءة استعماهلا على حنو مي
  األحكام العامة  ١-٤-١

جيب أن يراعي كل األشخاص العاملني يف جمال نقل البضائع اخلطرة اشتراطات األمان املتعلقة بنقل البضائع                  ١-١-٤-١
 .اخلطرة مبا يتناسب مع مسؤولياهتم

 .لناقلني الذين متّ حتديدهم بشكل صحيحجيب على املرسلني تقدمي البضائع اخلطرة فقط إىل ا  ٢-١-٤-١

جيب أن تكون مواقع النقل، مثل خمازن البضائع وساحات املناورة يف السكك احلديدية ومناطق التخـزين                  ٣-١-٤-١
 .املؤقتة األخرى، آمنة بشكل مناسب، وذات إنارة جيدة، وإذا أمكن، بعيدة عن عامة الناس

  :ال تنطبق أحكام هذا الفصل على   ٤-١-٤-١
 ؛٢٩٠٩ ورقم األمم املتحدة ٢٩٠٨الطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة   )أ (

 واليت ال يتجاوز    ٢٩١١ ورقم األمم املتحدة     ٢٩١٠والطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة          )ب (
 ؛A2مستوى نشاطها القيمة 

، واألجسام امللوثـة    ٢٩١٢ رقم األمم املتحدة   اليت حتمل    LSA-Iواملواد املنخفضة النشاط النوعي       )ج (
  .٢٩١٣مم املتحدة ألاليت حتمل رقم ا SCO-Iالسطح 

 التدريب على معايري األمان  ٢-٤-١

  .عناصر التوعية املتعلقة مبعايري األمان) ج(و أ) ب(و أ) أ (٢-٣-١ الفقراتيتضمن التدريب اخلاص باألفراد يف   ١-٢-٤-١
والتعّرف إىل هذه املخاطر، والطرق الكفيلة مبواجهة        املخاطر األمنية     طبيعةَ التدريب على التوعية باألمان   ناول  يت  ٢-٢-٤-١

ويتضمن التدريب توعيـة    . مثل هذه املخاطر والتخفيف منها، واإلجراءات الواجب اختاذها يف حال حصول خرق ملعايري األمان             
  .اخلطط املتعلقة مبعايري األمان تتماشى مع مسؤوليات األفراد ومع دورهم يف إجناز )عند االقتضاء(خلطط األمان 

من احلصول عليه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقـل البـضائع              يتم التحقق يعطى مثل هذا التدريب أو        ٣-٢-٤-١
  .اخلطرة وُيستكمل بصورة دورية بدورات إعادة التدريب
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لعمل وأن تكون مبتناول يد  اصاحبجيب أن حتفظ سجالت مجيع أعمال التدريب املتلقى بشأن األمن لدى          ٤-٢-٤-١
  . العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصةصاحبوجيب أن حيتفظ . العامل أو السلطة املختصة، عند الطلب

  األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ٣-٤-١
 تعريف البضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ١-٣-٤-١

ة الشديدة العواقب هي البضائع اليت ميكن أن تشكّل خطراً من جّراء سوء استعماهلا يف حادث    البضائع اخلطر   ١-١-٣-٤-١
، أو، يف شـامل إرهايب وميكن أن تسّبب، نتيجة لذلك، عواقب وخيمة مثل سقوط أعداد كبرية من الضحايا وحصول تدمري              

  .  اقتصادي شامل- على وجه التحديد، اختالل اجتماعي ٧حالة الرتبة 
يدة العواقـب يف الرتـب والـُشعب        قائمة إرشادية بالبضائع اخلطرة الشد     أدناه   ١-٤-١وترد يف اجلدول      ٢-١-٣-٤-١
  .٧خرى غري الرتبة األ

   لبضائع اخلطرة الشديدة العواقببا إرشاديةقائمة : ١-٤-١اجلدول 

  متفجرات     ١-١، الشعبة ١الرتبة 
  متفجرات     ٢-١، الشعبة ١الرتبة 
  ‘جيم‘متفجرات جمموعة التوافق     ٣-١ ، الشعبة١الرتبة 
 ٠٣٦٥و ٠٣٦١ و ٠٢٨٩ و ٠٢٦٧ و ٠٢٥٥ و ٠٢٣٧ و ٠١٠٤أرقام األمـم املتحـدة        ٤-١، الشعبة ١الرتبة 

  ٠٥٠٠ و٠٤٥٦ و٠٤٥٥ و٠٤٤١ و٠٤٤٠ و٠٣٦٦و
  متفجرات     ٥-١، الشعبة ١الرتبة 

  غازات هلوبة باجلملة      ١-٢الشعبة 
  )يروسوالتباستثناء األ(غازات مسيَّة       ٣-٢الشعبة 
  باجلملة، ‘٢‘ و‘١‘ التعبئة جمموعيتيف سوائل هلوبة         ٣الرتبة 
  متفجرات مرتوعة احلساسية     ١-٤الشعبة  و٣الرتبة 

   باجلملة،‘١‘جمموعة التعبئة يف بضائع       ٢-٤الشعبة 
   باجلملة،‘١‘جمموعة التعبئة يف بضائع       ٣-٤الشعبة 
   باجلملة،‘١‘لتعبئة جمموعة ايف سوائل مؤكِسدة       ١-٥الشعبة 
أو ومستحلبات أو مستعلقات     نترات األمونيوم    وأمسدةفوق كلورات ونترات األمونيوم        ١-٥الشعبة 

  باجلملةنترات األمونيوم، هالم 
  ‘١‘ جمموعة التعبئة يفمواد مسية،       ١-٦الشعبة 
  )٢٩٠٠ و٢٨١٤رقما األمم املتحدة ( ‘ألف‘مواد معدية من الفئة        ٢-٦الشعبة 
  باجلملة، ‘١‘جمموعة التعبئة يف كالة أمواد         ٨الرتبة 
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 لتر يف ٣ ٠٠٠ كلغ أو ٣ ٠٠٠أن املادة تنقل بكميات تزيد على " باجلملة "ألغراض هذا اجلدول، يعين  :مالحظة
 .سوائب صهاريج نقَّالة أو يف حاويات

شديدة العواقب هي املادة اليت يكـون نـشاطها         ، فإن املادة املشعة ال    ٧يف حالة البضائع اخلطرة من الرتبة         ٣-١-٣-٤-١
باستثناء النويدات  ) ١-٢-٢-٧-٢انظر أيضا الفقرة    ( للطرد الواحد    A2 ٣ ٠٠٠مساوياً أو أكرب من عتبة أمان النقل البالغة         

  . أدناه٢-٤-١املشعة التالية اليت ترد عتبة أمان النقل اخلاصة بكل منها يف اجلدول 
  النقل لنويدات مشعة معينةعتبة أمان : ٢-٤-١اجلدول 

 )تريابكريل (عتبة أمان النقل النويدة املشعة العنصر

   
Americium Am-241 0.6 
Gold Au-198 2 
Cadmium Cd-109 200 
Californium Cf-252 0.2 
Curium Cm-244 0.5 
Cobalt Co-57 7 
Cobalt Co-60 0.3 
Caesium Cs-137 1 
Iron Fe-55 8000 
Germanium Ge-68 7 
Gadolinium Gd-153 10 
Iridium Ir-192 0.8 
Nickel Ni-63 600 
Palladium Pd-103 900 
Promethium Pm-147 400 
Polonium Po-210 0.6 
Plutonium Pu-238 0.6 
Plutonium Pu-239 0.6 
Radium Ra-226 0.4 
Ruthenium Ru-106 3 
Selenium Se-75 2 
Strontium Sr-90 10 
Thallium Tl-204 200 
Thulium Tm-170 200 
Ytterbium Yb-169 3 

ويف حالة خماليط النويدات املشعة، ميكن حتديد ما إذا كان قد جرى بلوغ عتبة أمان النقـل أم جتاوزهـا         ٤-١-٣-٤-١
، ١فإذا كان جمموع الكسور أقل من       . جبمع نسب النشاط املوجودة لكل نويدة وتقسيمها على عتبة أمان النقل لتلك النويدة            

  .جتاوزهاال يكون قد جرى بلوغ عتبة النشاط اإلشعاعي للمخلوط أو 
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  :وميكن إجراء هذا احلساب بواسطة املعادلة التالية
  
  

  :حيث
    Ai =  املشعةالنويدةنشاط  iتريابكريل ( املوجودة يف إحدى العبوات( 

    Ti=   عتبة أمان نقل النويدة املشعةi )تريابكريل.(  
يف االعتبار  ب أخرى، تؤخذ أيضاًعندما تنطوي مادة مشعة على املخاطر اإلضافية العائدة إىل رتب أو شع  ٥-١-٣-٤-١

  ).١-٥-٥-١انظر أيضاً  (١-٤-١املعايري الواردة يف اجلدول 
   الشديدة العواقب اخلطرةلبضائعلحمددة أمان  أحكام  ٢-٣-٤-١
االعتبار إنـشاء برنـامج     يف  جيب على السلطات املختصة بتطبيق أحكام معايري األمان الوطنية أن تأخذ              ١-٢-٣-٤-١

لني أو الناقلني العاملني يف جمال نقل البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هبدف اإلبالغ عـن املعلومـات املتعلقـة                   لتعيني املرس 
  .األمان مبعايري

  خطط األمان  ٢-٢-٣-٤-١
يف جمال نقل البضائع    ) مبن يف ذلك مديرو البنية التحتية     (جيب على الناقلني واملرسلني وغريهم من العاملني        ١-٢-٢-٣-٤-١

أن يعتمدوا وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل علـى األقـل علـى             ) ١-٣-٤-١انظر اجلدول   (رة الشديدة العواقب    اخلط
 .٢-٢-٢-٣-٤-١العناصر احملدَّدة يف الفقرة 

  :جيب أن تشتمل خطة األمان على العناصر التالية على األقل٢-٢-٢-٣-٤-١
تّصني واملؤهَّلني الذين يتمّتعون بسلطة مالئمة      توزيع حمدَّد ملسؤوليات األمان على األشخاص املخ        )أ(

  تساعدهم يف حتّمل مسؤولياهتم؛
  وسجالت للبضائع اخلطرة أو أنواع البضائع اخلطرة املنقولة؛  )ب(
ومراجعة للعمليات اجلارية وتقدير مواطن الضعف فيها، مبا يف ذلك أنواع النقل املتداخل األمناط                )ج(

  ناولة والتوزيع، حسب االقتضاء؛والتخزين العبوري املؤقت وامل
مبـا فيهـا االسـتجابة      (ونصوص واضحة للتدابري املتخذة، تتضمن التدريب والسياسات املتبعة           )د(

 ). إخل ،الوظـائف اجلديـدة   /للظروف اليت تشكل هتديداً عالياً، والتحقّق من املستخدمني اجلدد        
ق حينما تكون معروفـة، وسـرعة       استخدام الطر /على سبيل املثال، اختيار   (وممارسات التشغيل   

، .)الوصول إىل البضائع اخلطرة يف التخزين املؤقَّت، والقرب من البنية التحتية املعرَّضة للخطر إخل             
  ؛املخاطر األمنيةد املراد استعماهلا للتقليل من روالتجهيزات واملوا

خلروقات األمنية والعـوارض    وإجراءات فعَّالة وحديثة للتبليغ عن التهديدات اليت تواجه األمان وا           )ه(
  املخلَّة باألمن، وسبل معاجلتها؛

1∑ <
i i

i

T

A
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  وإجراءات لتقييم واختبار خطط األمان وإجراءات للمراجعة الدورية هلذه اخلطط وحتديثها؛  )و(
  وتدابري لضمان أمان املعلومات املتعلقة بالنقل اليت تتضمنها اخلطة؛  )ز(
مثل هذه التدابري   . (تعلقة بالنقل حمدوداً قدر اإلمكان    وتدابري لضمان أن يكون توزيع املعلومات امل        )ح(

 من هـذه    ٤-٥ ق أحكام توثيق املعلومات املتعلقة بالنقل الضرورية وفقاً للفصل        جيب أن ال تعوّ   
  ).الالئحة التنظيمية

بادل جيب أن يتعاون الناقلون واملرسلون واملرسل إليهم مع بعضهم البعض ومع السلطات املناسبة بغية ت  :مالحظة
  .املعلومات عن التهديد، وتطبيق تدابري األمان املالئمة واالستجابة للحادثات املخلَّة باألمن

 مستوفاة عندما ُتطبَّق أحكـام      ٤-٢-٧فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع             ٣-٢-٣-٤-١
احلماية املادية للمواد النوويـة وللمرافـق   "الة الدولية للطاقة الذرية  وأحكام وثيقة الوك)١( النوويةللمواداتفاقية احلماية املادية    

  .)٢("النووية
  

  ـــــــــــــ
)١( INFCIRC/274/Rev.1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٨٠(. 

)٢( INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٩٩(. 
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  ٥-١الفصل 

  باملواد املشعةاألحكام العامة املتعلقة 
  النطاق والتطبيق  ١-٥-١
ار احلرارية حتدد هذه الالئحة معايري األمان اليت توفر مستوى مقبوالً ملراقبة اإلشعاع واحلالة احلرجية واألخط  ١-١-٥-١

وتستند هذه الالئحة إىل الئحة الوكالة الدولية للطاقة . على األشخاص واملمتلكات والبيئة اليت ترتبط بنقل املواد اإلشعاعية
وميكن ). ٢٠١٢( ، فييناSSR-6, IAEA، وسلسلة معايري األمـان رقـم )٢٠١٢طبعة (الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة 

الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة، وسلسلة معايري لاملواد اإلرشادية "تفسريية يف االطالع على املواد ال
  .")٢٠١٢(، فيينا TS-G-1.1 (Rev.2), IAEAاألمان رقم 

واهلدف من هذه الالئحة هو وضع اشتراطات جيب الوفاء هبا من أجل ضمان األمان ووقايـة األشـخاص                    ٢-١-٥-١
  : وتتحقق هذه الوقاية من خالل. متلكات والبيئة من آثار اإلشعاعات أثناء نقل املواد املشعةوامل

  احتواء احملتويات املشعة؛   )أ(
  ومراقبة مستويات اإلشعاع اخلارجي؛   )ب(
  ومنع حدوث احلالة احلرجية؛   )ج(
  . ومنع األضرار النامجة عن احلرارة  )د(

تطبيق هنج تدرجيي على حدود احملتويات يف الطرود ووسائل النقل ومعايري           وتستوىف هذه االشتراطات أوالً ب        
 على تصميم وتشغيل الطـرود    شروطوتستوىف ثانياً بفرض    . األداء املطبقة على تصاميم الطرود حسب خطر احملتويات املشعة        

اط املراقبة اإلدارية مبا يف ذلك، حـسب         باشتر وختاماً، تلىب .  احملتويات املشعة  وعلى صيانة العبوات، مبا يف ذلك مراعاة طبيعة       
  . االقتضاء، موافقة السلطات املختصة

تنطبق هذه الالئحة على نقل املواد املشعة جبميع الوسائط براً أو حبراً أو جواً، مبا يف ذلك النقل الذي يكون                      ٣-١-٥-١
ظروف املرتبطة حبركة املواد املـشعة والداخلـة   ويشمل النقل مجيع العمليات وال. لـه آثار ثانوية على استخدام املواد املشعة     

فيها؛ وتشمل هذه التصميم والصنع والصيانة وإصالح العبوات واإلعداد واإلرسال والتحميل والنقل مبا يف ذلك التخزين يف                 
 معايري األداء يف    ويطبق النهج التدرجيي على   . الترانزيت والتفريغ واالستالم يف املقصد النهائي حلموالت املواد والطرود املشعة         

  : هذه الالئحة ويتصف بثالثة مستويات عامة من الصرامة
  ؛ )اخلالية من احلوادث(ظروف النقل الروتينية   )أ(    
  ؛ )األخطاء الصغرية(ظروف النقل العادية   )ب(    
  . ظروف وقوع حوادث أثناء النقل  )ج(    

  : أي مما يليال تنطبق هذه الالئحة على   ٤-١-٥-١
   املشعة اليت تكون جزءاً ال يتجزأ من وسيلة النقل؛ املواد  )أ(
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املواد املشعة املنقولة داخل مؤسسة ختضع لالئحة أمان مالئمة نافذة يف املؤسسة وحيثما ال يشمل                 )ب(
  النقل استخدام الطرق العامة أو السكك احلديدية؛ 

  ص أو العالج؛املواد املشعة اليت تزرع أو تدخل يف جسد شخص أو حيوان حي للتشخي  )ج(
املواد املشعة اليت توجد داخل شخص أو على شخص جيب نقله للعالج الطيب ألنه تعـرض إىل                   )د(

   هبا؛ امتصاص عرضي أو متعمد ملادة إشعاعية أو إىل تلوث
  املواد املشعة يف املنتجات االستهالكية اليت حتظى مبوافقة قانونية، بعد بيعها إىل املستخدم النهائي؛  )ه(
خـضعت  كـون   قد ت ( يف الطبيعة    موجودةملواد والركازات الطبيعية احملتوية على نويدات مشعة        ا  )و(

املواد عشرة أمثال القيم احملددة      جلرعات    اإلشعاعي طاتركيز النش  شريطة أن ال يتجاوز      ،)للمعاجلة
 ٣-٢-٢-٧-٢ومـن   )أ (٢-٢-٢-٧-٢للفقرات  ، أو احملسوبة وفقاً     ١-٢-٢-٧-٢  اجلدول يف

 يف  موجودة مشعة   نويدات وبالنسبة للمواد والركازات الطبيعية احملتوية على     . ٦-٢-٢-٧-٢إىل  
  ؛٤-٢-٢-٧-٢ وفقاً للفقرة تركيز النشاطعة وليست يف توازن زمين حيسب الطبي

املواد الصلبة غري املشعة اليت توجد مواد مشعة على سطحها بكميات ال تتجاوز احلد املنـصوص                  )ز(
  . ٢-١-٧-٢يف " ثتلوال"عليه يف تعريف 

   األحكام احملددة لنقل الطرود املستثناة  ٥-١-٥-١
 واألجهزة واملواد املـصنعة  ،ال ختضع الطرود املستثناة اليت ميكن أن حتتوي على مواد مشعة بكميات حمدودة     ١-٥-١-٥-١

  : ٧ إىل ٥ء  إال إىل األحكام التالية الواردة يف األجزا١-٤-٢-٧-٢والعبوات الفارغة املنصوص عليها يف 
 ٤- ٥- ١- ٥ و ٢- ٢- ٥- ١- ٥ و ٢- ٣- ١- ٥ و ٢- ١- ١- ٥الشروط املنطبقة احملـددة يف        )أ(

  ؛١- ٦- ٨- ١- ٧ و٤- ٥- ٨- ١- ٧ إىل ١- ٥- ٨- ١- ٧و ١- ٣- ٨- ١- ٧ و٧- ١- ٢- ٥و
  .٤-٤-٦واشتراطات الطرود املستثناة احملددة يف   )ب(
 وفقـاً للحكـم   ٧ الرتبة إال عندما تتسم املواد املشعة خبصائص خطرة أخرى وجيب تصنيفها يف رتبة غري   

أعاله ال تنطبق إال حسبما يناسـب  ) ب(و) أ(، حيث إن األحكام املدرجة يف ٣-٣ الوارد يف الفصل ٣٦٩أو   ٢٩٠اخلاص  
  .الشعبة الرئيسية وباإلضافة إىل تلك املتعلقة بالرتبة أو

وإذا  .زاء األخرى من هـذه الالئحـة      ختضع الطرود املستثناة إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف مجيع األج            ٢-٥-١-٥-١
 على أن تستويف    ٥-٣-٢-٧-٢كانت الطرود املستثناة حتتوي على مواد انشطارية، ينطبق عليها أحد االستثناءات املبينة يف              

  .٣-٤-٨-١-٧اشتراطات 
  برنامج الوقاية من اإلشعاع  ٢-٥-١
من ترتيبات نظامية تستهدف إيالء املراعاة املناسبة       خيضع نقل املواد املشعة لربنامج وقاية من اإلشعاع يتألف            ١-٢-٥-١

  . لتدابري الوقاية من اإلشعاع
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وجيب حتقيق الوقاية   . جيب أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص دون حدود اجلرعات ذات الصلة              ٢-٢-٥-١
مال حدوث تعّرض عند أدىن      واحت ،واألمان إىل أقصى حد بغية أن يكون حجم اجلرعات الفردية وعدد األشخاص املعرضني            

حد ميكن حتقيقه بصورة معقولة، واألخذ يف احلسبان العوامل االقتصادية واالجتماعية، وأن تكون اجلرعات اليت يتعّرض هلـا                  
ويعتمد هنج بنيوي ونظامي ويشتمل على مراعاة الوصالت البينية بني النقل           . األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة      

  . خرىواألنشطة األ
وجيب أن يشمل الربنامج    . جيب أن ترتبط طبيعة ومدى التدابري املستخدمة حبجم واحتمال التعّرض لإلشعاع            ٣-٢-٥-١

وجيب أن تتاح وثائق الربنامج، بناء      . ١-١-٨-١-٧ و ٧-٢-٥-١ إىل   ٤-٢-٥-١ و ٢-٢-٥-١االشتراطات الواردة يف    
  . ت الصلةعلى الطلب، من أجل التفتيش من قبل السلطة املختصة ذا

  : إما أنيف حاالت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن اجلرعة الفعالة  ٤-٢-٥-١
 ملي سيفرت يف السنة، جيب أن ينفذ برنامج لتقدير اجلرعات عن        ٦ و ١تتراوح على األرجح بني       )أ(

  طريق رصد مكان العمل أو رصد األفراد؛
  . ت يف السنة، جيب أن جيرى رصد لألفراد ملي سيفر٦تتجاوز على األرجح أو   )ب(

  .وعندما جيرى رصد لألفراد أو رصد ملكان العمل، جيب االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة
 ملي ١يف حاالت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن ال تتجاوز اجلرعة الفعالة على األرجح   :مالحظة

  . مل خاصة أو رصد تفصيلي أو برامج لتقدير اجلرعات أو االحتفاظ بسجالتسيفرت يف السنة، ال يلزم وضع مناذج ع
يف حالة احلوادث أو األعراض خالل نقل املواد املشعة، جيب مراعاة أحكام الطوارئ، على النحـو الـذي                    ٥-٢-٥-١

توجيهات مالئمة فيما يتعلق وترد . أو الدولية ذات الصلة حلماية األشخاص واملمتلكات والبيئة      /تنص عليه املنظمات الوطنية و    
، سلسلة معايري األمان    "التخطيط واالستعداد لالستجابة الطارئة حلوادث النقل اليت تشتمل على مواد مشعة          "هبذه األحكام يف    

  ). ٢٠٠٢(، فيينا TS-G1.2 (ST-3) الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم
ن مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج عن التفاعـل بـني            جيب أن تأخذ إجراءات الطوارئ يف احلسبان تكوي         ٦-٢-٥-١

  . حمتويات الشحنة والبيئة يف حالة وقوع حادثة
جيب أن يدّرب العمال تدريباً مناسباً بشأن أخطار اإلشعاع املمكنة واالحتياطات الواجب مراعاهتـا بغيـة             ٧-٢-٥-١

  . يتأثروا بإجراءاهتمضمان احلد من تعّرضهم هلا وتعّرض غريهم من األشخاص الذين ميكن أن 
   نظام اإلدارة  ٣-٥-١
ستند إىل املعايري الدولية أو الوطنية أو غريها من املعايري املقبولة لدى الـسلطة              ي نظام لإلدارة وضع  يجيب أن     ١-٣-٥-١

ات لضمان االمتثال لألحكام ذ، ٣-١-٥-١يف مجيع األنشطة ضمن نطاق هذه الالئحة، كما هو حمدد يف    نفذ  ياملختصة وأن   
وجيـب أن   . ر للسلطة املختصة الشهادات اليت تبني أن مواصفات التصميم منفذة متاماً          وفَّوجيب أن تُ   .الصلة يف هذه الالئحة   

   :يكون الصانع أو املرسل أو املستخدم على استعداد ألن
  ؛ يوفر التسهيالت للسلطة املختصة للقيام بالتفتيش أثناء الصنع واالستخدام  )أ(
   . االمتثال هلذه الالئحةختصةامللطة سلويظهر ل  )ب(
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 وأن نظام اإلدارةوحيثما تلزم موافقة السلطة املختصة، جيب أن تأخذ هذه املوافقة يف احلسبان كفاءة برنامج      
  . تكون مرتبطة به

  الترتيبات اخلاصة   ٤-٥-١
مبوجبها نقل الشحنات اليت ال تستويف      تعين الترتيبات اخلاصة األحكام، املعتمدة من السلطة اخلاصة، اليت جيوز             ١-٤-٥-١

  . مجيع اشتراطات هذه الالئحة املنطبقة على املواد املشعة
 غري عملي إال مبوجب املواد املشعةال تنقل الشحنات اليت يكون فيها االمتثال ألي حكم قابل لالنطباق على    ٢-٤-٥-١

 من هذه الالئحة غري عملي وأن املعايري        املواد املشعة حكام  وشريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن االمتثال أل       . ترتيبات خاصة 
الضرورية لألمان اليت حتددها هذه الالئحة قد استوفيت من خالل وسائل بديلة، جيوز للسلطة املختصة أن تعتمـد ترتيبـات             

 األمان العـام يف     وجيب أن يكون مستوى   . خاصة لعمليات نقل شحنة وحيدة أو سلسلة من الشحنات املتعددة املعتزم نقلها           
وفيما يتعلق بالشحنات الدولية من هذا      . النقل مكافئاً على األقل للمستوى الذي يوفّر إذا استوفيت مجيع االشتراطات املنطبقة           

  . النوع، تلزم موافقة متعددة األطراف
  املواد املشعة اليت تشتمل على خواص خطرة أخرى  ٥-٥-١
االنشطارية، فإن أي خطر جانيب حملتويات الطرد، مثـل إمكانيـة االنفجـار             باإلضافة إىل اخلواص املشعة و      ١-٥-٥-١

واالشتعال واشتداد احلرارة والسمية الكيميائية والتآكل، جيب أن يؤخذ أيضاً يف احلسبان يف املستندات والتغليف والوسم ووضع                 
  .  الصلة بالبضائع اخلطرة يف هذه الالئحةالعالمات وامللصقات والتستيف والفصل والنقل بغية االمتثال جلميع األحكام ذات

  عدم االمتثال  ٦-٥-١
يف حالة عدم االمتثال ألي حد من احلدود املنصوص عليها يف هذه الالئحة ينطبق على مستوى اإلشـعاع                    ١-٦-٥-١
  :التلوث أو

حـسب  واملرَسل إليه والناقل وأي منظمة مشتركة يف النقل ميكن أن يتأثروا،            املرِسل  جيب إبالغ     )أ(
   بعدم االمتثال؛ االقتضاء،

  من قبل الناقل إذا اكتشف عدم االمتثال خالل النقل؛   '١'
  أو من قبل املرسل إليه إذا اكتشف عدم االمتثال عند االستالم؛   '٢'

  : جيب على الناقل أو املرِسل أو املرَسل إليه، حسب االقتضاء  )ب(
  متثال؛ اختاذ خطوات فورية للتخفيف من تبعات عدم اال  '١'
  واستقصاء عدم االمتثال وأسبابه وظروفه وتبعاته؛   '٢'
واختاذ اإلجراءات املالئمة لعالج األسباب والظروف اليت أدت إىل عدم االمتثال ومنـع               '٣'

  تكرار الظروف املماثلة اليت أدت إىل عدم االمتثال؛ 
ل وبـاإلجراءات   الوطنية ذات الصلة بأسباب عدم االمتثـا      ) السلطات(وإبالغ السلطة     '٤'

  التصحيحية أو الوقائية اليت اختذت أو ستتخذ؛ 
يف  الوطنية، على التوايل، بأسرع ما    ) السلطات(جيب اإلبالغ عن عدم االمتثال إىل املرسل والسلطة           )ج(

.اإلمكان عملياً وجيب أن يكون فورياً حيثما تكون قد حدثت أو حتدث حالة تعّرض طارئة
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