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 تعديـالت علـى التوصيـات بشأن نقل البضائع اخلطرة،
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.13)ملنقحة الطبعة الثالثة عشرة ا

                                التوصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة

  :         كما يلي  ١٩                تضاف فقرة جديدة 

 اإلبالغ عن احلوادث واألحداث"

                                                       ً                                             ينـبغي للمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة أن تضع أحكاماً بشأن اإلبالغ عن احلوادث واألحداث                -  ١٩
                                                       من الالئحة التنظيمية النموذجية التوصيات باألحكام        ٩- ١- ٧          الفرع          وترد يف   .                                     اليت تقع أثناء نقل البضائع اخلطرة     

             َّ                                                                     وينبغي أن تقدَّم إىل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة التقارير أو موجزات   .                    األساسية يف هذا الصدد
                       التقارير اخلاصة بعيوب        مثل   (                                                                                         الـتقارير اليت ترى الدول أو املنظمات الدولية أهنا على صلة بعمل اللجنة الفرعية               

    .".                                              لكي تنظر فيها وتتخذ إجراءات بشأهنا، حسب االقتضاء  )                                      العبوات والصهاريج، والتسربات الرئيسية

                           الالئحة التنظيمية النموذجية

          ينطبق على  (                                        أينما وردت يف الالئحة التنظيمية النموذجية   "            مادة مسامية "       بعبارة   "            كتلة مسامية "ُ                 ُيستعاض عن عبارة 
١- ٤- ١- ٤   p200 (p) ٣- ١- ٢- ٢- ٦    ، و  ٢- ٥- ١- ٢- ٦    ، و  ) ي   ( ١- ٤- ١- ٢- ٦    ، و  )    مرتني   ( ٢- ١- ٦- ١- ٤    ، و ،   
    )). ل ( و  )  ك ( و  )  ز   ( ٢- ٧- ٢- ٢- ٦  و 

          اجلزء األول

  ١- ١      الفصل 

                                                      جيب أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من           "                                    تضاف اجلملة األوىل اجلديدة التالية        ٣- ٢- ٢- ١- ١
    .".                     حدود اجلرعات ذات الصلة

                                           وأن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من  "                                 جلملة الثانية، يستعاض عن عبارة              يف هناية ا   
                                                       شريطة أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األفراد خاضعة          "        بعبارة    "                           حـدود اجلرعات ذات الصلة    

    .".                 للقيود على اجلرعات

   ".        مبا يف ذلك                 احلماية من اإلشعاع  "       بعبارة   "              خماطر اإلشعاع و "                يستعاض عن عبارة   ٤- ٢- ٢- ١- ١

   ".                         للحد من تعرضهم املهين وتعرض "       بعبارة   "                          لضمان احلد من تعرضهم وتعرض "                يستعاض عن عبارة  

  . "dose efficace "         بعبارة  "dose effective "                                يف النص الفرنسي، يستعاض عن عبارة   ٥- ٢- ٢- ١- ١
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   ). ب ( و  )  أ (       لتصبحا   )  ج ( و  )  ب (                             ويعاد ترتيب الفقرتني الفرعيتني   )  أ (ُ                    ُتحذف الفقرة الفرعية  

   ".       الشحنات "         بعد كلمة   "               من املواد املشعة "           تضاف عبارة   ١- ٤- ٢- ١- ١

  .             يف هناية الفقرة  "                على املواد املشعة "ُ           ُتحذف عبارة  

  .             يف اجلملة األخرية  "        الدولية "ُ          ُتحذف كلمة   ٢- ٤- ٢- ١- ١

  ٢- ١      الفصل 

  :  ية                                                                  تضاف التعاريف التالية يف املكان املناظر لترتيبها األجبدي باللغة اإلنكليز  ١- ٢- ١

 ASTM International, 100 Barr (                                 اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد ASTMُ             ُيقصد باملختصر  " 

Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of 

America"(  ؛  

 ,CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor (                     رابطـة الغاز املضغوط    CGAُ                 ُيقصـد باملختصـر    " 

Chantilly VA 20151-2923, United States of America( " ؛  

 (CEN – 36                                                    معيار أورويب تنشره اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي )     معيار   (ENُ             ُيقصد باملختصر  " 

rue de Stassart, B-1050 Brussels, Belgium)" ؛  

 IAEA, P.O. Box 100 – A -1400 (                                الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAُ                 ُيقصـد باملختصـر    " 
Vienna, Austria( " ؛  

 ,ICAO, 999 University Street   ) (     إيكاو (                        منظمة الطريان املدين الدويل   ICAOُ             ُيقصد باملختصر  " 
Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada( " ؛  

 IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 (                         املنظمة البحرية الدولية IMOُ             ُيقصد باملختصر  " 
7SR, United Kingdom( " ؛  

 ISO - 1, rue (                                                 معيار دويل تنشره املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  )     معيار   (ISOُ             ُيقصد باملختصر  " 
de Varembé, CH-1204 Geneva 20, Switzerland( " ؛  

 UNECE, Palais des (                                     جلـنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  UNECEُ                 ُيقصـد باملختصـر    " 
Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland( " ؛  
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  ٤- ١      الفصل 

  .̀  أ̀       الفئة  "          بعد عبارة    )"     ٢٩٠٠   و    ٢٨١٤                 رقما األمم املتحدة   "(             تضاف عبارة  ٢- ٦         يف الشعبة   ١- ٤- ١      اجلدول 

   ".       امللحوظة "   ب    "  ١        امللحوظة  "             ، ويستعاض عن  ٢ُ             ُتحذف امللحوظة  

  :         كما يلي ١- ٤- ١                          تضاف فقرة جديدة بعد اجلدول   ٣- ٢- ٣- ٤- ١
   ٤- ٢- ٧                                                                 فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع             ٣- ٢- ٣- ٤- ١ " 

                           ية وأحكام وثيقة الوكالة                                                                                   قد مت الوفاء هبا عند تطبيق أحكام اتفاقية احلماية املادية من املواد النوو            
   ".INFCIRC/225 (Rev.4)                      الدولية للطاقة الذرية 

           اجلزء الثاين

  ٠- ٢      الفصل 

                  ، يف فقرة جديدة     "                      مشمولة باتفاقية بازل   "    إىل       ..."                  وتنقل النفايات    "           لفقرة من                توضع هناية ا    ٢- ١- ٠- ٢
  . ١- ٢- ١- ٠- ٢             منفصلة رقمها 

  ١- ٢      الفصل 

  :                           تضاف الفقرات اجلديدة التالية  ٥- ٣- ١- ٢
                                  تصنيف األلعاب النارية يف شعب املخاطر  ٥- ٣- ١- ٢ " 

    ٣- ١    و  ٢- ١    و  ١- ١   َّ                                               تصـنَّف األلعـاب النارية عادة يف شعب املخاطر            ١- ٥- ٣- ١- ٢ 
              ولكن ملا كان     .  ٦                                                                عـلى أساس بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات            ٤- ١ و

                    ً    ً                                     ً                      نطـاق هذه السلع واسعاً جداً وكانت مرافق االختبار غري متوافرة دائماً، فإن التصنيف يف   
  . ٢- ٥- ٣- ١- ٢                          ً     ً                            شعب املخاطر ميكن أن يتم أيضاً وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرة 

      أو      ٠٣٣٣                        ً                             نيف األلعاب النارية قياساً يف أرقام األمم املتحدة                  ميكـن تص    ٢- ٥- ٣- ١- ٢ 
  ،  ٦                                                      ، دون احلاجـة إىل االختبار مبوجب جمموعة االختبارات              ٠٣٣٦       أو       ٠٣٣٥       أو       ٠٣٣٤

          ويتم هذا    .  ٥- ٥- ٣- ١- ٢    ً                                                           وفقـاً جلـدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية يف الفقرة           
                َّ                 ددة يف اجلدول فتصنَّف على أساس                        أما السلع غري احمل     .                                  التصـنيف مبوافقة السلطة املختصة    

  . ٦                                          بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات 

           من اجلدول  ١                                                     ال ينبغي إضافة أنواع أخرى من األلعاب النارية إىل العمود     :    ١        ملحوظـة  
                                                    إال على أساس بيانات اختبار كاملة مقدمة إىل جلنة خرباء  ٥- ٥- ٣- ١- ٢                الوارد يف الفقرة 

  .                                                 ة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لكي تنظر فيها          األمم املتحد
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            َّ                                                                  ينبغي أن تقدَّم إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بنقل البضائع                :    ٢         ملحوظـة   
ُ                                                             اخلطرة لعلمها بياناُت االختبارات اليت حتصل عليها السلطات املختصة واليت تؤيد أو تعارض                    

   ٥                                                        أو شعبها الفرعية يف شعب املخاطر املذكورة يف العمود           /                                تصنيف أنواع األلعاب النارية و    
         ً   انظر أيضاً     ( ٥- ٥- ٣- ١- ٢                         من اجلدول يف الفقرة       ٤                                    حبسـب املواصفات املبينة يف العمود       

   ). ٣- ٢- ٣- ١- ٢           يف الفقرة  ٣        امللحوظة 

               َّ                                                             يف احلاالت اليت تعبَّأ فيها ألعاب نارية تنتمي إىل أكثر من شعبة خماطر يف               ٣- ٥- ٣- ١- ٢ 
         َّ                                                                   فإهنا تصنَّف على أساس شعبة املخاطر األعلى ما مل تدل بيانات االختبار                            عـبوة واحـدة   

  .             على خالف ذلك ٦                           املستمدة من جمموعة االختبارات 

                ال ينطبق إال     ٥- ٥- ٣- ١- ٢                                            التصنيف املبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة          ٤- ٥- ٣- ١- ٢ 
  .(4G)                                             على األصناف املعبأة يف صناديق من األلواح الليفية 

 ∗                                    جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية  ٥- ٥- ٣- ١- ٢ 

                                       ُ                             حتيل النسب املئوية الواردة يف اجلدول، ما مل ُيذكر خالف ذلك، إىل                :    ١           مـلحوظـة    
                                           مثل حمركات الصواريخ، واحلشوة الدافعة، واحلشوة  (                                    الكتلة الكلية ملكونات األلعاب النارية 

   ).                      املتفجرة، وحشوة املؤثرات

                                  يف هذا اجلدول إىل مكونات األلعاب        "              املكون الومضي  "              تشـري عبارة        :    ٢           مـلحوظـة    
                                                                                       الـنارية اليت حتتوي على مادة مؤكسدة، أو بارود أسود، ووقود مسحوق معدين تستخدم              

  .                                                                إلحداث مؤثرات صوتية أو تستخدم كحشوة متفجرة يف نبائط األلعاب النارية

  :                        تشري األبعاد باملليمترات إىل    :    ٣         ملحوظــة  
ـ      -                                                             ة يف حالة القذائف الكروية والقذائف األسطوانية املزدوجة                              قطـر كـرة القذيف

  ؛ )peanut      قذائف  (        االنفجار 
                                                                                     القطر الداخلي لألنبوب الذي يشمل اللعبة النارية أو حيتوي عليها يف حالة قذائف              - 

                                                   اهلاون، والشموع الرومانية، وأنابيب الطلقة، واأللغام؛
                                        ، يف حالة األلغام الكيسية أو األلغام                                                         القطـر الداخـلي لـلهاون املخصص الحتواء اللغم         - 

  .         األسطوانية

                                                      
                                                                                 جلدول قائمة بتصنيفات األلعاب النارية اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم توافر                           يتضـمن هذا ا    ∗

   ). ٢- ٥- ٣- ١- ٢            انظر الفقرة    ( ٦                       بيانات جمموعة االختبارات 
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      النوع  :       مرادفات    : /     يشمل        التعريف         املواصفات        التصنيف
                          مجيع قذائف املؤثرات الصوتية  ز ١- ١

       ملم    ١٨٠  ≥  :             قذيفة األلوان  ز ١- ١

                   ملم مبكون ومضي       ١٨٠  <  :             قذيفة ألوان   ز ١- ١
   أو  /                    ، كمســحوق طلــيق و "٪    ٢٥> 

             مؤثرات صوتية

                   ملم مبكون ومضي       ١٨٠  <  :             قذيفة ألوان   ز ٣- ١
   أو  /                    ، كمســحوق طلــيق و "٪    ٢٥  ≤

             مؤثرات صوتية

                        ملم، أو مكون ناري       ٥٠  ≤  :               قذيفـة ألوان    ز ٤- ١
ــي  ٦٠  ≤ ــون ومضـ   ، "٪   ٢  ≤                      غ، مبكـ

                أو مؤثرات صوتية /             كمسحوق طليق و

                                                 نبـيطة حبشـوة دافعة أو بدوهنا، بصمامة تأخري         
           نارية، أو    )      وحدات (                         وحشـوة متفجرة، ووحدة     

                                             مكونـات ناريـة طليقة ومصممة إلطالقها من        
     هاون

                                   قذيفة جوية، قذيفة ألوان، قذيفة       :                    قذيفـة عرض كروية   
                                                       أصـباغ، قذيفـة مـتعددة االنفجارات، قذيفة متعددة         
                                                       املؤثرات، قذيفة مائية، قذيفة مظلية، قذيفة دخانية، قذيفة 

                      كستناء، صلية، قذيفة     :                                 جنمـية؛ قذيفة املؤثرات الصوتية    
                            صوتية، رعد، رزمة قذائف جوية

                                               نبيطة ذات قذيفتني جويتني كرويتني أو أكثر يف                                                       القذيفة اجلوية الكروية األخطر هي اليت حتدد التصنيف
                                                غـالف واحد تدفعها احلشوة الدافعة نفسها اليت        

                             هلا صمامات تأخري خارجية منفصلة

  )peanut      قذيفة  (                              قذيفة أسطوانية مزدوجة االنفجار 

                    مجيع القذائف الصوتية  ز ١- ١

      ملم   ١٨٠  ≥  :            قذيفة ألوان  ز ١- ١

      ملم   ١٨٠  <        ملم و   ٥٠  >  :            قذيفة ألوان  ز ٢- ١

                        ملم، أو مكون ناري       ٥٠  ≤  :               قذيفـة ألوان    ز ٣- ١
  ، "٪    ٢٥  ≤         ومضــي            غ، مبكــون  ٦٠  <

                أو مؤثرات صوتية /             كمسحوق طليق و

                                               جتمـيع يشمل قذيفة كروية أو أسطوانية داخل        
         َ             هاون تطلَق منه القذيفة

                ً              هاون ملقم مسبقاً، قذيفة يف هاون

                         قذيفة، كروية أو أسطوانية
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      النوع  :       مرادفات    : /     يشمل        التعريف         املواصفات        التصنيف

                                                 نبـيطة بدون حشوة دافعة، مزودة بصمامة تأخري              ملم   ١٢٠  >  ز ١- ١
                                               وحشوة متفجرة، حتتوي على قذائف صوتية ومواد       

                            ساكنة ومصممة إلطالقها من هاون
                                                 نبـيطة بدون حشوة دافعة، مزودة بصمامة تأخري              ملم   ١٢٠  ≤  ز ٣- ١

                                             وحشوة متفجرة، حتتوي على قذائف صوتية ذات       
                        غ لكل وحدة صوتية،       ٢٥  ≤                مكـون ومضـي     

  ، "٪    ٦٠  ≥                 ومواد ساكنة    "٪    ٣٣  ≤             ومكون ومضي   
                              والنبيطة مصممة إلطالقها من هاون

                                                 نبـيطة بدون حشوة دافعة، مزودة بصمامة تأخري              ملم   ٣٠٠  >  ز ١- ١
   أو  /                                            وحشـوة متفجرة، حتتوي على قذائف ألوان و       

                                  وحدات نارية ومصممة إلطالقها من هاون
          امة تأخري                                         نبـيطة بدون حشوة دافعة، مزودة بصم            ملم   ٣٠٠  ≤       ملم و   ٢٠٠  >  ز ٣- ١

    ٧٠  ≤                                         وحشوة متفجرة، حتتوي على قذائف ألوان       
  "٪    ٢٥  ≤                                أو وحدات نارية، ومبكون ومضي       /      ملم و 

                     ، والنبـيطة مصممة    "٪    ٦٠  ≤                 ومكـون نـاري     
               إلطالقها من هاون

                                                نبيطة مزودة حبشوة دافعة وبصمامة تأخري وحشوة             ملم   ٢٠٠  ≤  ز ٣- ١
   أو  /       ملم و  ٧٠  ≤                                 متفجرة، حتتوي على قذائف ألوان     

         ومكون  "٪    ٢٥  ≤                    ارية، ومبكون ومضي            وحدات ن 
                               ، والنبيطة مصممة إلطالقها من     "٪    ٦٠  ≤        نـاري   
     هاون

   )      كروية (              قذيفة القذائف 
                                                     ل النسب املئوية اخلاصة بقذيفة القذائف إىل الكتلة            حتـي  (

  )                           اإلمجالية لصنف األلعاب النارية

                     قذيفــة، كــروية أو  
  )    تابع (         أسطوانية 

                                                 تشمل اجملموعة عدة عناصر تتضمن النوع نفسه أو                                                     نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف
                            ً                         عدة أنواع يطابق كل منها نوعاً من أنواع األلعاب         

          بنقطة أو                                             الـنارية املدرجة يف هذا اجلدول، ومزودة        
           نقطيت إشعال

                                                        سـد، بومباردوس، عجائن، باقة النهاية، مسكبة، هجني،        
                                                        أنابيـب مـتعددة، عجـائن القذائف، بطاريات فرقعة،         

                    بطاريات فرقعة ومضية

             جمموعة مؤتلفة /      بطارية
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      النوع  :       مرادفات    : /     يشمل        التعريف         املواصفات        التصنيف

                مـلم، حيتوي      ٥٠  ≥                    القطـر الداخـلي       ز ١- ١
                        ضي، أو القطر الداخلي                   عـلى مكون وم   

                                 مـلم وحيتوي على مكون ومضي         ٥٠  <
<  ٢٥    ٪" 

                      ملم، ال حيتوي على       ٥٠  ≥                القطر الداخلي     ز ٢- ١
          مكون ومضي

                   ملم وحيتوي على      ٥٠  <                 لقطـر الداخلي     ا  ز ٣- ١
 "٪    ٢٥  ≤          مكون ومضي 

                   ملم، وكل وحدة      ٣٠  ≤                القطر الداخلي     ز ٤- ١
                         غ وحيـتوي على مكون        ٢٥  ≤         ناريـة   
 "٪   ٥  ≤     ومضي 

                                                أنـبوب حيتوي على جمموعة من الوحدات النارية        
                                                ويـتألف من مكون ناري متناوب، وحشوة دافعة        

              وصمامة ناقلة 

            مشعة رومانية                     مشعة عرض، مشعة، قنيبالت

                     ملم ووحدة نارية      ٣٠  ≤                القطر الداخلي     ز ٣- ١
                ومكـون ومضي   "٪   ٥  >           غ، أو      ٢٥  >
≥  ٢٥    ٪" 

                    ملم ووحدة نارية     ٣٠  ≤                القطر الداخلي     ز ٤- ١
 "٪   ٥  ≤                غ، ومكون ومضي   ٢٥≤ 

                                                 أنـبوب حيتوي على وحدة نارية مؤلفة من مكون         
                                    وحشوة دافعة بصمامة ناقلة أو بدوهنا    ناري

             أنبوب الطلقة                                              ً مشعة رومانية وحيدة الطلقة، هاون صغري ملقم مسبقاً

                        مؤثرات املكون الومضي فقط  ز ١- ١

             من املكون   "٪    ٢٥  >                   املكـون الومضـي       ز ١- ١
       الناري

                     غ واملكون الومضي      ٢٠  >               املكون الناري     ز ٣- ١
≥  ٢٥    ٪" 

                    غ، حشوة متفجرة      ٢٠  ≤               املكون الناري     ز ٤- ١
                                        مـن الـبارود األسود، واملكون الومضي       

                                غ لكـل مؤثـر صويت ووزهنا            ٠,١٣  ≤
    غ ١  ≤      الكلي 

          أو وحدات   /                                   أنـبوب حيـتوي على مكون ناري و       
                 أو بوسيلة أخرى     )    بان  قض (                      ناريـة، جمهز بقضيب     

                                 لتثبيت الطريان، ومصمم إلطالقه يف اجلو

                                                    صـاروخ االهنـيار، صاروخ اإلشارة، صاروخ الصافرة،        
                                                  صـاروخ الـزجاجة، صـاروخ األعايل، صاروخ قذيف،         

             صاروخ املائدة

      صاروخ
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      النوع  :       مرادفات    : /     يشمل        التعريف         املواصفات        التصنيف

            ، على شكل   "٪    ٢٥  >              مكـون ومضي      ز ١- ١
                أو مؤثرات صوتية /            مسحوق سائب و

ــي     ١٨٠  ≥  ز ١- ١ ــون ومض ــلم ومك                         م
                         ، على شكل مسحوق سائب     "٪    ٢٥  ≤
                أو مؤثرات صوتية / و

ــي    ١٨٠  <  ز ٣- ١ ــون ومض ــلم ومك                        م
                         ، على شكل مسحوق سائب     "٪    ٢٥  ≤
                أو مؤثرات صوتية / و

                 غ، حيتوي على       ١٥٠  ≤                مكـون نـاري       ز ٤- ١
                كمسحوق سائب   "٪   ٥  ≤            مكون ومضي   

  ≤                 كل وحدة نارية      .                  أو مؤثرات صوتية   / و
           غ؛ وكل    ٢  <                       غ، وكل مؤثر صويت        ٢٥

    غ ٣  ≤                صافرة، إن وجدت، 

                               ى حشوة دافعة ووحدات نارية،                        أنـبوب حيـتوي عل    
                                                  واألنبوب مصمم لوضعه على سطح األرض أو لتثبيته        

                                       واألثر الرئيسي هو إطالق مجيع الوحدات        .        يف األرض 
   أو  /                                                  الـنارية يف دفعـة واحدة حتدث مؤثرات مرئية و         

  :                                   صوتية مبعثرة على نطاق واسع يف اجلو أو
                                                 كـيس من القماش أو الورق أو أسطوانة ورقية         

                        ة دافعة ووحدات نارية،                       حتـتوي عـلى حشـو     
                                          والكـيس واألسـطوانة مصممان لوضعهما يف       

                   هاون ويعمالن كاللغم

    لغم                                           وعاء النار، لغم أرضي، لغم كيسي، لغم أسطواين

     كغ ١  ≥          مكون ناري   ز ٣- ١

     كغ ١  <          مكون ناري   ز ٤- ١

                                              علـبة غـري معدنـية حتتوي على مكون ناري          
        را وهلبا                     مضغوط أو مدمج حيدث شرا

                                                            بـركان، حزمة، وابل، حربة، نار البنغال، شرار متطاير،         
                                           نافورة أسطوانية، نافورة خمروطية، شعلة مضيئة

       نافورة

     غ   ٥  >  :                              مطلق شرار أساسه البريكلوريت     ز ٣- ١
                 وحدات لكل رزمة  ١٠  >             لكل وحدة، أو 

     غ   ٥  ≤  :                                 مطلقات شرار أساسها البريكلوريت     ز ٤- ١
                  وحدات لكل رزمة؛  ١٠  ≤             لكل وحدة، أو 

ــترات   :                                    مطلقــات شــرار أساســها الني
             غ لكل وحدة  ٣٠  ≤

  )              من طرف واحد   (                         سـلك صلب مكسو جزئيا      
                                 طيء االحتراق مزود أو غري مزود                   مبكون ناري ب  
             بوسيلة إشعال

          ُ                        ُ                      مطلق شرار ُيحمل باليد، مطلق شرار ال ُيحمل باليد،         
               مطلق شرار سلكي

            مطلق الشرار
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      النوع  :       مرادفات    : /     يشمل        التعريف         املواصفات        التصنيف

     غ   ٥  >  :                             وحدات أساسها فوق الكلورات     ز ٣- ١
                 وحدات لكل رزمة  ١٠  >            لكل وحدة أو 

    لكل    غ   ٥  ≤  :                             وحدات أساسها فوق الكلورات     ز ٤- ١
                            وحدات لكل رزمة؛ وحدات       ١٠  ≤       وحدة و 

             غ لكل وحدة  ٣٠  ≤  :                أساسها النيترات

  )               من جهة واحدة   (                                عـود غـري معدين مكسو جزئيا        
                                         مبكون ناري بطيء االحتراق، ومصمم حلمله باليد

            عود البنغال         عود مغمس

                                        الـنويات املـتفجرة واملفرقعات املزودة        ز ٤- ١
                                        بشـريط للشد ميكن أن حتتوي على ما ال        

                           ملغ من فلمنات الفضة؛        ١,٦            يـزيد عن    
                                       واملفرقعات املزودة بشريط للشد والعلب     
  ا                                       املفرقعة للحفالت ميكن أن حتتوي على م      

                     ملـغ من كلوريت       ١٦                 ال يـزيد عـن      
                           مـزيج فوسفوري أمحر؛ أما      /            البوتاسـيوم 

                                    األصناف األخرى فيمكن أن حتتوي على      
                            غ من املكونات النارية،      ٥                 ما ال يزيد عن     

                            ولكنها ال تتضمن مكونات ومضية

          أو صوتية   /                                    نبيطة مصممة إلحداث مؤثرا مرئية و     
         ً                                  حمـدودة جداً، حيتوي على كميات صغرية من        

           أو املتفجرة /        لنارية و         املكونات ا

                                                    قنـبلة املائدة، نوية متفجرة، حبيبات مفرقعة، دخان،    
                                                    ضـباب، ثعبان، سراج الليل، مفرقعة مزودة بشريط        

                        للشد، علب مفرقعة للحفالت

                       ألعاب نارية ومبتكرات   
            متدنية اخلطر

      غ،    ٢٠  >                            املكـون الناري لكل وحدة        ز ٣- ١
  "٪   ٣  ≤                           حيـتوي عـلى مكون ومضي       

               وتية، أو على                         إلحـداث التأثريات الص   
    غ ٥  ≤                 مكون إلحداث الصفري 

      غ،    ٢٠  ≤                            املكـون الناري لكل وحدة        ز ٤- ١
ـ    "٪   ٣  ≤                        توي عـلى مكون ومضي         حي

                                   إلحـداث املؤثـرات الصوتية، أو على    
    غ ٥  ≤                 مكون إلحداث الصفري 

                                               أنبوب أو أنابيب غري معدنية حتتوي على مكون        
     ُ             ُ                         ناري ُيصدر غازا أو ُيحدث شرارا، مزود أو غري 
          ُ                                    مزود مبكون ُيحدث صوتا، ومزود أو غري مزود        

       بأجنحة

   ّ   لفّاف   ّ                           ّ         لفّاف جوي، هليكوبتر، مطارد، لفّاف أرضي

             كغ، بدون    ١  ≥                      املكون الناري الكلي      ز ٣- ١
   إن  (                                مؤثـرات صـوتية، وكل صافرة       

                   غ، ومكون إلحداث     ٢٥  ≤  )       وجـدت 
             غ لكل دوالب  ٥٠  ≤      الصفري 

                                            جتميع يضم حشوات دافعة حتتوي على مكون ناري،    
                              داة لتثبيته على وتد لكي يدور            وهو مزود بأ

     دوالب                   دوالب كاثرين، سكسون
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             كغ، بدون    ١  <                      املكون الناري الكلي      ز ٤- ١
   إن  (                                مؤثـرات صـوتية، وكل صافرة       

                    غ، ومكون إلحداث     ٥  ≤  )       وجـدت 
             غ لكل دوالب  ١٠  ≤      الصفري 

   

         غ أو      ٢٠٠  >                        املكـون الناري الكلي       ز ٣- ١
                غ لكل حشوة      ٦٠  >                 املكـون الناري    

        إلحداث "٪   ٣  ≤     ومضي              دافعة، ومكون 
   إن  (                                مؤثـرات صـوتية، وكل صافرة       

                   غ، ومكون إلحداث     ٢٥  ≤  )       وجـدت 
             غ لكل دوالب  ٥٠  ≤      الصفري 

         غ أو      ٢٠٠  ≤              لناري الكلي             املكـون ا    ز ٤- ١
                غ لكل حشوة      ٦٠  ≤                 املكـون الناري    

        إلحداث "٪   ٣  ≤                  دافعة، ومكون ومضي 
   إن  (                                مؤثـرات صـوتية، وكل صافرة       

                    غ، ومكون إلحداث     ٥  ≤  )       وجـدت 
             غ لكل دوالب  ١٠  ≤      الصفري 

                                           أنابيـب حتتوي على حشوات دافعة ومكونات       
                 أو صوتا، وتثبت    /                              ناريـة حتـدث شرارا وهلبا و      

                       األنابيب على حلقة داعمة

         دوالب جوي                                 سكسون طائر، طبق طائر، تاج اإلشراق

  د                                                    رزمة مؤلفة من أكثر من نوع يطابق كل منها أح                                                      نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف
                                         أنواع األلعاب النارية املذكورة يف هذا اجلدول

                                                    صـندوق خمتار للعروض، رزمة خمتارة للعروض، صندوق        
                                              خمتار للحدائق، صندوق خمتار لداخل البيوت؛ تشكيلة

           رزمة خمتارة

                                       كـل أنـبوب يـتألف من مكون ومضي           ز ٤- ١
    غ ١  ≤                       ملغ أو من بارود أسود    ١٤٠  ≤

            ولة بصمامة     موص  )                   ورقية أو كرتونية   (              جتميع أنابيب   
                                         نارية، وكل أنبوب مصمم إلحداث مؤثرات صوتية

             مفرقعة نارية                                                     مفرقعة احتفال، لفافة احتفال، مفرقعة مزودة بشريط للشد 

             غ لكل وحدة ٢  >          مكون ومضي   ز ١- ١

                  غ لكـل وحدة      ٢  ≤                مكـون ومضـي       ز ٣- ١
                    غ لكل عبوة داخلية  ١٠  ≤ و

                  غ لكـل وحدة      ١  ≤                مكـون ومضـي       ز ٤- ١
     غ    ١٠  ≤                             غ لكل عبوة داخلية أو         ١٠  ≤ و

                          من البارود األسود لكل وحدة

                                           أنـبوب غـري معدين حيتوي على مكون مصمم         
                   إلحداث مؤثرات صوتية

             مفرقعة بفتيل  "    ليدي "                           صلية، مفرقعة ومضية، مفرقعة 
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  ٢- ٢      الفصل 

    س،º  ٢٠                                 كيلوباسكال عند درجة حرارة         ٢٨٠                           تنقل حتت ضغط ال يقل عن        "ُ             ُتحذف اجلملة     ) ب ( ١- ٢- ٢- ٢
   ".                        تنقل كسوائل مربدة، واليت      أو اليت

  :                       تضاف فقرة جديدة كما يلي  ٣- ٢- ٢- ٢

                ، خبالف الغازات    ٢- ٢                                                 ال تسري أحكام هذه الالئحة على غازات الشعبة           ٣- ٢- ٢- ٢ " 
    .".   سº  ٢٠                            كيلوباسكال عند درجة حرارة    ٢٨٠                 ُ                   املسيلة املربدة إذا ُنقلت حتت ضغط يقل عن 

  ٣- ٢      الفصل 

   ".   سº ٠ ٦ "   ب    "    سº    ٦٠,٥ "          يستعاض عن   ٢- ١- ٣- ٢

               الفقرة الفرعية    " (                         املادة املرتفعة درجة احلرارة "                            ينطبق التغيري نفسه على تعريف   :             تعديالت تبعية 
                   ؛ وعلى قيم نقطة     )                     الفقرة الفرعية األوىل     ( ٥- ٢- ٣- ٢                 ؛ وعلى الفقرة     ٢- ١          يف الفصل     )        الثانية

        ؛ وعلى   ٥- ٤- ٢             يف الفرع     ١- ٤- ٢                ؛ وعلى الشكل     ٦- ٢- ٣- ٢                         الوميض يف جدول الفقرة     
   ).                                              قائمة البضائع اخلطرة والتذييل ألف والفهرس األجبدي   (    ٣٢٥٦           مم املتحدة      رقم األ

  ٤- ٢      الفصل 

  :   َّ                 تعدَّل الفقرة كما يلي  ) ب ( ١- ١- ٣- ٢- ٤- ٢

لشعبة              ) ب  "( لتصنيف يف ا دة وفقاً لطريقة ا ذا كانـت مـواد مؤكِس ِ        ً                                       إ                  ١- ٥   
ِ                          باستثناء أن خماليط املواد املؤكِسدة اليت حتتوي على          ، ) ١- ١- ٢- ٥- ٢        انظـر    (                              

                                                                        املائـة أو أكـثر مـن املواد العضوية القابلة لالحتراق تنطبق عليها طريقة           يف      ٥,٠
   ".    ؛ أو ٣                        التصنيف احملددة يف امللحوظة 

  :               جديدة كما يلي ٣        ملحوظة     تضاف 

ِ                تنطبق طريقة تصنيف املواد الذاتية التفاعل على خماليط املواد املؤكِسدة              :   ٣        ملحوظة "                                                               
                                 يف املائة أو أكثر من املواد          ٥,٠        ي على               واليت حتتو   ١- ٥                               الـيت تسـتويف معايري الشعبة       

   أو   )  أ (                                                                                  العضوية القابلة لالحتراق، واليت ال تستويف املعايري املذكورة يف الفقرات الفرعية            
  .    أعاله    )  ه (   أو   )  د (   أو   )  ج (

                                                            َّ      ً   كل خملوط لـه خواص مادة ذاتية التفاعل من األنواع باء إىل واو يصنَّف مادةً   
  . ١- ٤                        ذاتية التفاعل من الشعبة 
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                                                       ً                        كـل خملـوط لــه خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع زاي، وفقاً للمبدأ                
    )". ١- ١- ٢- ٥- ٢     انظر    ( ١- ٥ ُ                             ُينظر يف تصنيفه كمادة من الشعبة   )  ز   ( ٢- ٣- ٣- ٢- ٤- ٢

  :                               يضاف البند اجلديد التايل إىل اجلدول  ٣- ٢- ٣- ٢- ٤- ٢

رقم األمم  مالحظات
 املتحدة النوعي

درجة حرارة 
 )°س(الطوارئ 

درجة حرارة 
 )°س(ط الضب

طريقة 
 التعبئة

 التركيز
 )يف املائة(

 املادة الذاتية التفاعل

- ٢     ّ     بريوغلّول  -                       بوليمر مشترك أسيتون     ١٠٠ ٨ق ع    ٣٢٢٨ 
        سلفونات- ٥-      نفتالو- ١-     ديازو

   )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥       ، انظر  ١            النموذج رقم   "(                      بعد اجلدول، تضاف عبارة   )  ٢ (         يف املالحظة  
   ".̀        متفجرات̀                           بطاقة التعريف باخلطر اإلضايف  "          بعد عبارة 

               بطاقة التعريف   "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ١              النموذج رقم     "(               تضـاف عبارة      ) ب ( ٢- ٣- ٣- ٢- ٤- ٢
   ".̀        متفجرات̀             باخلطر اإلضايف 

  ٥- ٢      الفصل 

               بطاقة التعريف   "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ١              النموذج رقم     "(               تضـاف عبارة      ) ب   ( ٢- ٣- ٣- ٥- ٢
   ".̀        متفجرات̀             باخلطر اإلضايف 

  ٦- ٢      الفصل 

  :   َّ                يعدَّل اجلدول كما يلي  ١- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢

السمية عند النفاذ باستنشاق 
 ٥٠األغربة والضباب ج ق

 )كغ/ملغ(

السمية عند النفاذ عن 
 ٥٠طريق اجللد ج ق

 )كغ/ملغ(

السمية عند النفاذ عن 
 ٥٠طريق الفم ج ق

 )كغ/ملغ(

جمموعة 
 التعبئة

≥ ١` ٥,٠  ≤  ٥٠ ≤ ٠,٢` 

 `٢` ٥٠ ≤و ٥,٠ > ٢٠٠ ≤ و٥٠ > ٢,٠ ≤ و٠,٢ >
١ ٠٠٠ ≤ و٢٠٠ > ٤,٠ ≤ و٢,٠ >  )أ(`٣` ٣٠٠ ≤ و٥٠ >

  :   َّ                 تعدَّل الفقرة كما يلي  ٣- ١- ٣- ٦- ٢

                                                                 هي حصيلة العملية اليت هتدف بصفة متعمدة إىل تكاثر مسببات                                املزارع أو املستنبتات   " 
ُ                 وال يشمل هذا التعريف عينات املرضى من البشر أو احليوانات كما ُحددت              .       األمراض                                                          
   ". ٤- ١- ٣- ٦- ٢          يف الفقرة
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  :                                         ً       كما يلي ويعاد ترقيم الفقرات التالية وفقاً لذلك ٤- ١- ٣- ٦- ٢                تضاف فقرة جديدة   ٤- ١- ٣- ٦- ٢

                                                     هي مواد بشرية أو حيوانية، مأخوذة مباشرة من                       عيـنات املرضى           ٤- ١- ٣- ٦- ٢ " 
                                                                                  بشـر أو حـيوانات، تشـمل ولكن ال تقتصر على فضالت اجلسم وإفرازاته، والدم               

                                                          نسجة والسوائل النسيجية، واألعضاء املنقولة ألغراض البحث                            ومكوناته، ومسحات األ  
   ".                                 والتشخيص والتحقيق والعالج والوقاية

   ".    ٢٩٠٠ "          بعد الرقم   "     ٣٢٩١   أو  "            تضاف عبارة،   ١- ٢- ٣- ٦- ٢

    ً     ً                                       مرضاً مميتاً لإلنسان واحليوان عندما يتم التعرض        "                                    يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         ١- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢
   ".   ً                                        يتاً للبشر أو احليوانات األصحاء قبل التعرض هلا    ً   مرضاً مم "       بعبارة   "   هلا

  :                                يف اجلدول الذي يتضمن أمثلة توضيحية 

  :    ٢٨١٤                   حتت رقم األمم املتحدة  

  "                                                         فريوسات هانتان املسببة للمتالزمة الرئوية بفريوس هانتان       "                     يسـتعاض عن عبارة      -
   ".                                                   فريوس هانتان املسبب للحمى الرتفية املصحوبة مبتالزمة كلوية "       بعبارة 

         فريوس محى   " و  "         َ َ    فريوس الكَلَب  "             بعد كل من       )"              مستنبتات فقط   "(               تضـاف عبارة     -
ِ    وادي ِرفت    ".                                 فريوس التهاب الدماغ اخليلي الفرتويلي " و  "      

  :    ٢٩٠٠                   حتت رقم األمم املتحدة 

   ".                 فريوس اللسان األزرق "       وعبارة   "                        فريوس داء اخليول األفريقية "ُ            ُتحذف عبارة  -

   ".                فريوس داء نيوكاسل "          بعد عبارة   "      املفوع "          تضاف كلمة  -

  .                                بعد كل كائن دقيق مذكور يف القائمة   )"             مستنبتات فقط  "(           تضاف عبارة  -

ُ               باستثناء املستنبتات اليت ُحددت يف الفقرة  "ُ            ُتحذف عبارة   ٢- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢            ، فيخصص هلا  ٣- ١- ٣- ٦- ٢                       
   ".             ، حسب االقتضاء    ٢٩٠٠                     أو رقم األمم املتحدة     ٢٨١٤                رقم األمم املتحدة 

     مادة    : "                                                      ل االسـم الـرمسي املستخدم يف النقل ليصبح كما يلي                       َّ       يف املـلحوظة يعـدَّ      
  . "                   بيولوجية، الفئة باء

               وتضاف فقرة    ١- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢          لتصبح    ٣- ٢- ٣- ٦- ٢                               يعـاد ترقيم الفقرة احلالية        ٣- ٢- ٣- ٦- ٢
  :         كما يلي ٣- ٢- ٣- ٦- ٢      جديدة 
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   ".        اإلعفاءات   ٣- ٢- ٣- ٦- ٢ "  

  :                                   تضاف الفقرات الفرعية اجلديدة التالية  

                                                            ال ختضـع هلذه الالئحة املواد اليت تتضمن كائنات دقيقة غري             ٢- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢ "  
  .                                                           ممرضة لإلنسان أو للحيوان، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

                                                            ال ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تكون يف شكل مت فيه حتييد              ٣- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢  
  ً     ً         راً صحياً، ما مل                                                          أي مسببات أمراض موجودة أو إبطال مفعوهلا حبيث ال تعود تشكل خط

  .                              تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

  )                                مبا فيها عينات األغذية واملياه     (                                       ال ختضع هلذه الالئحة العينات البيئية         ٤- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢  
    .".                        ً     ً                                            اليت ال يعترب أهنا تطرح خطراً كبرياً للعدوى، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

    َّ          وتعدَّل بداية    .  ٥- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢                         تصبح الفقرة اجلديدة      ٤- ٢- ٣- ٦- ٢                الفقرة احلالية     ٤- ٢- ٣- ٦- ٢
                                     ُ                              ال ختضع هلذه الالئحة بقع الدم اجلافة، اليت ُتجمع بوضع نقطة دم               : "                  الفقـرة كما يلي   

      ...".                                                                 على مادة ماصة، أو اختبارات فحص الدم يف الرباز، والدم أو مكونات الدم

  .ُ     ُتحذف  )      احلالية   ( ٥- ٢- ٣- ٦- ٢

  :         كما يلي               تضاف فقرة جديدة  ٦- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢

                                                               ال ختضع هلذه الالئحة العينات البشرية أو احليوانية اليت يقل             ٦- ٣- ٢- ٣- ٦- ٢ " 
                                            ُ                                             إىل أدىن حـد احـتمال وجود مسببات أمراض فيها إذا ُنقلت العينة يف عبوة متنع أي                 

ُ                        تسـرب وُوضعت عليها عبارة              ، حسب   "                    عينة حيوانية معفاة   "    أو    "                   عينة بشرية معفاة   "      
  :                  وة بالشروط التالية               وجيب أن تفي العب  .        االقتضاء

  :                                جيب أن تتكون العبوة من ثالثة عناصر  ) أ (  

    ؛ و )                        أوعية أولية مانعة للتسرب (                     وعاء أويل مانع للتسرب  ̀  ١̀    
                           عبوة ثانية مانعة للتسرب؛ و ̀  ٢̀    

                                                                              عبوة خارجية ذات متانة تتناسب مع سعتها وكتلتها واالستخدام املراد منها،            ̀  ٣̀ 
       ملم     ١٠٠  ×         ملم      ١٠٠                  األقل البعدان                                     عـلى أن تكون ألحد سطوحها على      

         كحد أدىن؛
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                                                                       فـيما خيـص السوائل، جيب وضع مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص كامل               ) ب ( 
                                       والعبوة الثانية حبيث ال يبلغ أي انطالق أو   )              األوعية األولية (                       احملتويات بني الوعاء األويل 

    ً              رراً مبادة التبطني؛                                                          تسرب للمادة السائلة، أثناء النقل، العبوة اخلارجية وال يلحق ض

                                                                                عـندما توضع عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانية وحيدة، جيب إما تغليفها                ) ج ( 
  .                                منفردة أو فصلها ملنع االتصال بينها

                   ويستند هذا احلكم إىل   .                                     ُ        خيضع إعفاء أي مادة مبوجب هذه الفقرة حلُكم مهين :      ملحوظة 
  ً                            ياً، وأعراضه وظروفه اخلاصة،                                     ً                      الـتاريخ الطيب املعروف للمصدر، بشرياً كان أم حيوان        

                                                          وتشمل أمثلة العينات اليت ميكن نقلها مبوجب هذه الفقرة           .                          واألمـراض احمللية املتوطنة   
                                                                                     اختـبارات الدم أو البول لرصد مستويات الكولسترول، أو مستويات سكر الدم، أو             
                                                                              مسـتويات اهلرمونات، واألجسام املضادة اخلاصة بالربوستات؛ واالختبارات املطلوبة         
                                                                                      لرصد عمل األعضاء مثل القلب أو الكبد أو الكلى للبشر واحليوانات املصابني بأمراض             
                                                 ُ                                   غـري معدية، أو رصد العقاقري العالجية؛ واالختبارات اليت ُتجرى ألغراض التأمني أو             
                                                                    العمل واملراد هبا حتديد وجود خمدرات أو كحول؛ واختبارات احلمل؛ وخزعات كشف 

   ".                      دة يف البشر أو احليوانات                         السرطان؛ وكشف األجسام املضا

               يف اجلملة األوىل     "                                                        أو حتتوي على مواد معدية من الفئة باء يف مستنبتات          "ُ              ُتحذف عبارة     ١- ٥- ٣- ٦- ٢
  .             يف اجلملة األخرية  "                      ، باستثناء املستنبتات، "       وعبارة 

  :                        يضاف العنوان اجلديد التايل  ٦- ٣- ٦- ٢
  "                       احليوانات املصابة بالعدوى  ٦- ٣- ٦- ٢ "  

ـ   ١- ٦- ٣- ٦- ٢            ويف الفقرة    .  ١- ٦- ٣- ٦- ٢                                   احلالـية تصبح الفقرة اجلديدة        ٦- ٢- ٣- ٦- ٢    رة        الفق
              ال جيوز استخدام    : "                                      تضـاف اجلملـة األوىل اجلديدة التالية     ١- ٦- ٣- ٦- ٢          اجلديـدة   

   ".                                                        احليوانات يف نقل مادة معدية، إال إذا تعذر نقلها بوسيلة أخرى

  :         كما يلي ٢- ٦- ٣- ٦- ٢                تضاف فقرة جديدة   ٢- ٦- ٣- ٦- ٢
                                                         ف جثث احليوانات املصابة مبسببات أمراض من الفئة ألف،            َّ تصنَّ  ٢- ٦- ٣- ٦- ٢ " 

      أو      ٢٨١٤          َّ                                                                  أو اليت تصنَّف يف املستنبتات فقط من الفئة ألف، حتت رقمي األمم املتحدة              
  .             ، حسب االقتضاء    ٢٩٠٠

ُ                                                              ُتنقل جثث احليوانات األخرى املصابة مبسببات أمراض من الفئة           
    .".        ً                                باء وفقاً لألحكام اليت حتددها السلطة املختصة
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  ٧- ٢      الفصل 

                         القيم احملددة يف الفقرة    "        بعبارة    "  ٢- ٧- ٧- ٢                         القيم احملددة يف الفقرة      "                       يسـتعاض عـن عبارة          ) ه ( ٢- ١- ٧- ٢
لفرعية         إىل   ٢- ٢- ٧- ٧- ٢                ً              ، أو احملسوبة وفقاً للفقرات       ) ب ( ١- ٢- ٧- ٧- ٢         ا

٦- ٢- ٧- ٧- ٢ ."   

                االعتماد املتعدد       يعين    :      َّ                          ، تعدَّل اجلملة األوىل كما يلي      "                       االعتماد املتعدد األطراف   "          يف تعريف     ٢- ٧- ٢
                                                                                  موافقة السلطة املختصة لبلد منشأ التصميم أو الشحنة، حسب االقتضاء، وكذلك                  األطراف

َ                      موافقة السلطة املختصة يف كل بلد آخر ترَسل الشحنة عربه أو إليه                                     .".    

     َّ                               ، تعدَّل هناية اجلملة األوىل وبداية       "                                        حاوية الشحن يف حالة نقل املواد املشعة       "          يف تعريف     
                                                        بدون إعادة حتميل وسطية تكون من نوع ذي طابع مغلق                 : "...                      لة الثانية كما يلي      اجلم

       ..."."      دائم، 

   ".       أو احلجم   : "  ُ            ، ُتحذف عبارة  "                           النشاط النوعي للنويدة املشعة "        يف تعريف   

              ، يستعاض عن     ")                                     اليورانيوم الطبيعي واملستنفد واملثرى    "    حتت     " (                   اليورانيوم الطبيعي  "          يف تعريف     
    )".                      ً الذي ميكن فصله كيميائياً (           اليورانيوم  "       بعبارة   "                     ً نيوم املنفصل كيميائياً      اليورا "      عبارة 

                                                             اليورانيوم الطبيعي، أو اليورانيوم املستنفد، أو الثوريوم          : "   َّ                                       تعـدَّل هـذه الفقـرة الفرعية كما يلي         ̀  ٢̀  ) أ ( ٢- ٣- ٧- ٢
   ".  ل؛                                                                          الطبيعي، أو مركباهتا أو خماليطها، شريطة أال تكون مشععة وتكون يف شكل صلب أو سائ

  :   َّ                             تعدَّل هذه الفقرة الفرعية كما يلي  ) أ ( ٦- ٤- ٧- ٢

                         ، شريطة أن تكون كتلة      ) ب ( ٥- ٤- ٧- ٢ و  )  أ ( ٥- ٤- ٧- ٢                      االختبارات املبينة يف      ) أ  "(
                           املادة املشعة ذات الشكل اخلاص

                                                         غـرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق             ٢٠٠             أقـل مـن      ̀  ١̀ 
         املصادر -                  احلماية من اإلشعاع   "ISO 2919:1990               واملبني يف املعيار    ٤        بالرتبة 

     ؛ أو "                           االشتراطات العامة والتصنيف-              املشعة املختومة 

   ٥                                                                غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة              ٥٠٠           أقـل من     ̀  ٢̀ 
   ".   ؛ و "         التصنيف-                     املصادر املشعة املختومة    "ISO 2919:1990               واملبني يف املعيار 

                                         مواد انشطارية، ما مل تكن معفاة مبوجب              : "...                  األوىل كما يلي      َّ                   تعـدَّل هنايـة اجلملة      ٧- ١- ٧- ٧- ٢
   ". ٢-  ١١- ٤- ٦       الفقرة 
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  :   َّ                 تعدَّل الفقرة كما يلي  ٨- ١- ٧- ٧- ٢

  :                                                      الطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم جيب أال تتضمن "

                                                                          كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم ختتلف عن الكتلة املأذون هبا لتصميم العبوة؛ أو  ) أ (

                                                                                  كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم تتجاوز قيمة من شأهنا أن تؤدي إىل نقص عن                ) ب (
                                                             يف املائة عند أقصى درجة حرارة للطرد على النحو احملدد            ٥                     حد االمتالء أقل من     

                                       لنظم املنشآت اليت سيستخدم فيها الطرد؛ أو

   لي                                                                            سـادس فلوريد اليورانيوم يف حالة غري صلبة، وجيب أال يكون الضغط الداخ              ) ج (
    .".                                  أعلى من الضغط اجلوي عند تقدميه للنقل

  Te-121m            َّ                                                                  يف اجلـدول، تعـدَّل القيمة الواردة يف العمود األخري بشأن النويدة املشعة                ١- ٢- ٧- ٧- ٢
  .105 !1" "   ً     بدالً من   "106 ! 1 "      لتصبح 

  :                 بعد اجلدول كما يلي  )  ب ( و  )  أ (   َّ            تعدَّل املالحظتان  

                                            املشعة األصلية إسهامات من النويدات الوليدة               هلذه النويدات   A2    أو   / و  A1               تتضمن القيمة     ) أ  "(
  :                                          أيام، على النحو الوارد يف القائمة التالية  ١٠                             ذات العمر النصفي الذي يقل عن 

Mg-28 Al-28 

Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
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Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, 

Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, 

Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 

Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249" 
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  . "Ru-106   Rh-106 "            بعد عبارة  "Ag-108m Ag-108 "           تضاف عبارة   ) ب ( 

 ,Th-226, Ra-222 "   ؛ و "Rn-220, Po-216 "   ؛ و "Ce-134, La-134 "    : ُ                   ُتحذف البنود اخلاصة ب 

Rn-218, Po-214" ؛ و   " U-240, Np-240m" .  

  "           قل الدويل،                                          موافقة السلطة املختصة أو، يف حالة الن       "              ُ                   يف اجلملـة األوىل، ُتحذف عبارة         ٢- ٢- ٧- ٧- ٢
                   حمسوبة باستخدام   A2                       ويسمح باستخدام قيمة       : "    َّ                                     وتعـدَّل بداية اجلملة الثانية كما يلي      

                                                                             معامل جرعة لنوع االمتصاص الرئوي املناسب الذي توصي به اللجنة الدولية للوقاية من 
      ...".             ُ                                اإلشعاع، إذا أُخذت يف االعتبار األشكال الكيميائية

  :       يف اجلدول 

                            املعروف وجود نويدات باعثة       : "                            يف العمود األول كما يلي        َّ                    يعـدَّل البـند الثاين     -
  "                                   جلسيمات ألفا ولكن غري باعثة لنوترونات

                            املعروف وجود نويدات باعثة       : "   َّ                                              يعـدَّل البند الثالث يف العمود األول كما يلي         -
   ".                                      لنوترونات ولكن ال تتوافر بيانات ذات صلة

   ". ٥- ٨- ٧- ٢                                    باستثناء ما ينطبق عليه أحكام الفقرة    : " ة                             تضاف يف النهاية العبارة التالي    ) ه ( و  )  د ( ٤- ٨- ٧- ٢

  :               جديدة كما يلي ٥- ٨- ٧- ٢          تضاف فقرة   ٥- ٨- ٧- ٢

                                                                يف حالـة النقل الدويل للطرود اليت تستوجب موافقة السلطة املختصة        ٥- ٨- ٧- ٢ " 
                                                                                      عـلى تصميمها أو شحنها، واليت تنطبق بشأهنا أنواع موافقة خمتلفة باختالف البلدان             

   ٤- ٨- ٧- ٢                                                            يتم التصنيف يف الفئة املناسبة كما هو مطلوب يف الفقرة                            املعنية بالشحن،   
    .".    ً                         وفقاً لشهادة بلد منشأ التصميم

  .                           إىل قائمة األحكام اليت ال تنطبق  "  ٤- ٢- ٧      الفرع  "       وعبارة   "  ٤- ١      الفصل  "           تضاف عبارة   ٧- ٩- ٧- ٢

  ٨- ٢      الفصل 

                        لبة اليت ميكن أن تصبح                           والسوائل، واملواد الص     : "   َّ                                   تعـدَّل بداية اجلملة األخرية كما يلي        ٢- ٢- ٨- ٢
   ).                       بقية اجلملة تبقى بال تغيري (     ..."                        ُ                سائلة أثناء نقلها، اليت ُيعترب أهنا ال تسبب

  ٩- ٢      الفصل 

   ".                       غري املشمولة بالرتب األخرى "                                  تضاف إىل هناية الفقرة الفرعية عبارة   ) أ ( ١- ٢- ٩- ٢
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            اجلزء الثالث

  ٢- ٣      الفصل 

  يف   "                 كل عبوة داخلية   "            بعد عبارة     "  ة         أو السلع  "                ، تضاف عبارة     ) ٧ (                   يف شـروح العمود       ١- ٢- ٣
  .          اجلملة األوىل

                            ويرد بيان الغازات املأذون       : "                                ، يضاف النص التايل يف النهاية      )  ١٠ (                   يف شـروح العمود      
                         حاويات الغازات املتعددة    "                                                             بنقـلها يف حاويـات الغازات املتعددة العناصر يف العمود           

    .". ١- ٤- ١- ٤     فقرة       يف الp200                   من توجيه التعبئة  ٢   و ١         يف اجلدولني   "        العناصر

                    قائمة البضائع اخلطرة

  .    ٢٦٠٠   و    ١٩٨١   و    ١٩٨٠   و    ١٩٧٩   و    ١٠١٥   و    ١٠١٤  : ُ                                             ُتحذف البنود اخلاصة بأرقام األمم املتحدة التالية

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٣٠ "             يضاف الرقم     ١٩٩٣   و    ١٩٨٧   و    ١١٧٠                          فيما خيص أرقام األمم املتحدة 

           يف العمود  "TP29 "   و "TP28 "   و "TP27 "    اصة                 ، تضاف األحكام اخل    ٣٠٦٦   و    ١٢٦٣                         فيما خيص رقمي األمم املتحدة 
  .            على التوايل̀  ٣̀    و̀  ٢̀  و̀  ١̀                جملموعات التعبئة   )   ١١ (

  "    ١٦٢ " و  "    ٢٨٢ "            عن األرقام     )  ٦ (                      ، يستعاض يف العمود         ٢٠٣٠    و     ١٦٤٩    و     ١٣٩١                               فيما خيص أرقام األمم املتحدة      
   ".   ٣٢٩ "                  على التوايل بالرقم   "    ٢٩٨ " و

      ٢٧٨٢   و    ٢٧٨٠   و    ٢٧٧٨   و    ٢٧٧٦   و    ٢٧٧٢   و    ٢٧٦٤   و    ٢٧٦٢   و    ٢٧٦٠   و    ٢٧٥٨                          فيما خيص أرقام األمم املتحدة 
   ). ٦ (         يف العمود   "   ٦١ "             ، يضاف الرقم     ٣٣٤٦   و    ٣٠٢٤   و    ٣٠٢١   و    ٢٧٨٧   و    ٢٧٨٤ و

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٢٥ "             ، يضاف الرقم     ٣٣٢٢   و    ٣٣٢١   و    ٢٩١٥   و    ٢٩١٢                          فيما خيص أرقام األمم املتحدة 

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٣١ "             ، يضاف الرقم     ٣٠٨٢   و    ٣٠٧٧                         فيما خيص رقمي األمم املتحدة 

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٢٣ "             ، يضاف الرقم     ٣١٢٠     إىل     ٣١٠١                          فيما خيص أرقام األمم املتحدة 

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٢٦ "             ، يضاف الرقم     ٣٣٢٧   و    ٣٣٢٥   و    ٣٣٢٤                          فيما خيص أرقام األمم املتحدة 

  ،  "                                 َّ     كروتونالدهيد أو كروتونالدهيد، مثبَّت      : "        كما يلي   )  ٢ (   َّ                       يعـدَّل االسم يف العمود           ١١٤٣                رقم األمم املتحدة 
   ). ٦ (         يف العمود   "    ٣٢٤ "          ضاف الرقم   وي

   ). ٩ (            من العمود  "PP2 "ُ      ُتحذف      ١١٧٠                رقم األمم املتحدة 

   ). ٤ (         يف العمود   "  ٨ "          قبل الرقم   "  ١- ٦ "           يضاف الرقم      ١٤٦٣                رقم األمم املتحدة 
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    يف  "P002 IBC08    ب  "P001 IBC02 "      ، وعن  ) ٧ (         يف العمود   "     كغ ١ "   ب    "      لتر ١ "          يستعاض عن      ١٧٣٣                رقم األمم املتحدة 
    يف  "TP33 " و  )   ١٠ (           يف العمود  "T3 "   ، و ) ٩ (           يف العمود  "B2, B4 "        ، ويضاف  ) ٨   (        العمـود 
   ).  ١١ (       العمود 

   ".                                       أمالح ثاين فلوريد هيدروجينية، صلبة، غ م أ   : "       كما يلي  )  ٢ (   َّ                يعدَّل االسم يف العمود      ١٧٤٠                رقم األمم املتحدة 

                         ك الذي حيتوي على احلمض                محض الفورمي    : "        كما يلي   )  ٢ (   َّ                       يعـدَّل االسم يف العمود           ١٧٧٩                رقم األمم املتحدة 
   ). ٤ (         يف العمود   "  ٣ "                      يف املائة ويضاف الرقم   ٨٥                    بنسبة وزنية تزيد عن 

                                      محض الربوبيونيك الذي حيتوي على احلمض         : "        كما يلي   )  ٢ (   َّ                     يعدَّل االسم يف العمود          ١٨٤٨                رقم األمم املتحدة 
   ".         يف املائة  ٩٠                     يف املائة وال تزيد عن   ١٠                     بنسبة وزنية ال تقل عن 

            ، والرمزان  ) ٨ (              يف العمود     "LP02 "           ، والرمز    ) ٦ (           يف العمود     "    ٣٢٧ "                 يضـاف الـرقم          ١٩٥٠       املتحدة          رقم األمم 
" PP87" و   " L2"  ٩ (           يف العمود .(   

   ). ٦ (         يف العمود   "    ٢٩٢ "           يضاف الرقم      ١٩٥٦                رقم األمم املتحدة 

   ).  ١٠ (           يف العمود  "T9 "     ب   "T10 "          يستعاض عن      ٢٠١٥                رقم األمم املتحدة 

   "T15 "        وعن   ̀  ١̀                              فيما خيص جمموعة التعبئة       "T10 "        ب      "T20 "               ، يستعاض عن     )  ١٠ (       لعمود      يف ا      ٢٠٣٠                رقم األمم املتحدة 
  "TP2 "               ، يستعاض عن     )  ١١ (               ، ويف العمود    ̀  ٢̀                                  فـيما خيـص جمموعة التعبئة         "T7 "     ب    
  .̀  ٣̀                       فيما خيص جمموعة التعبئة   " TP1 "   ب  

  .ُ               ُيحذف هذا البند     ٢٦٦٢                رقم األمم املتحدة 

   ".                محض كروتونيك، صلب   : "       كما يلي  )  ٢ (            سم يف العمود    َّ     يعدَّل اال     ٢٨٢٣                رقم األمم املتحدة 

  ؛ ) ٦ (         يف العمود   "    ٣٢٢ "           يضاف الرقم   : ̀  ٢̀                      فيما خيص جمموعة التعبئة     ٢٨٨٠                رقم األمم املتحدة 

  "    ٣١٣ " و  "    ٢٢٣ "        باألرقام   "    ٣١٦ "                يستعاض عن الرقم   : ̀  ٣̀                       فيما خيص جمموعة التعبئة  
   ".   ٣١٤ " و

                   كائنات دقيقة معدلة    : "       كما يلي  )  ٢ (                        ملستخدم يف النقل يف العمود    َّ               يعدَّل االسم الرمسي ا     ٣٢٤٥                رقم األمم املتحدة 
   ".     ً                      ً  جينياً أو كائنات معدلة جينياً

                     مادة بيولوجية، الفئة    : "       كما يلي  )  ٢ (   َّ                                       يعدَّل االسم الرمسي املستخدم يف النقل يف العمود      ٣٣٧٣                رقم األمم املتحدة 
  .          على التوايل  )   ١١ ( و  )   ١٠ (             يف العمودين  "TP1 "   و "T1 "      ويضاف   "    باء

  .ُ               ُيحذف هذا البند     ٣٤٣٥                رقم األمم املتحدة 
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  :                          تضاف البنود اجلديدة التالية

)١( )٢( )٣( )٤( )٥( )٦( )٧( )٨( )٩( )١٠( )١١( 

TP2 T7  P001 
IBC02 

                                          محض الفورميك الذي حيتوي على احلمض بنسبة وزنية ٨  `٢`   ل١
          يف املائة  ٨٥                     يف املائة وال تزيد عن   ١٠         ال تقل عن 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

                                          محض الفورميك الذي حيتوي على احلمض بنسبة وزنية ٨  `٣`   ل٥
          يف املائة  ١٠                     يف املائة وال تزيد عن  ٥         ال تقل عن 

٣٤١٢     

TP2 T7  P001 
IBC02 

                                      محـض الربوبيونيك الذي حيتوي على احلمض بنسبة ٨ ٣ `٢`   ل١
          يف املائة  ٩٠               وزنية ال تقل عن 

٣٤٦٣     

TP2 
TP27 

T11  P001 ٣ ٨ `١` ١٦٣ يءال ش 

TP2 
TP8 

TP28 

T7  P001 
IBC02 

 ٣ ٨ `٢` ١٦٣  ل١

TP1 
TP29 

T4  P001 
IBC03 

١٦٣  ل٥
٢٢٣ 

`٣ ٨ `٣ 

                             مبا يف ذلك الطالء والالكيه واملينا (                  طالء، هلوب، أكال    
                                               واألصباغ والشيالك والورنيش ومواد التلميع واللياسة

             أو مواد متصلة  )                                     السـائلة وأسـاس الالكـيه السائل      
                    مبا يف ذلك مركبات ختفيف (                           بـالطالء، هلوبـة، أكالة    

   )                 الطالء أو اختزاله

٣٤٦٩     

TP2 
TP8 

TP28 

T7  P001 
IBC02 

                             مبا يف ذلك الطالء والالكيه واملينا (                  طالء، أكال، هلوب     ٨ ٣ `٢` ١٦٣  ل١
                                               واألصباغ والشيالك والورنيش ومواد التلميع واللياسة

       د متصلة   موا    أو    )                                     السـائلة وأسـاس الالكـيه السائل      
                    مبا يف ذلك مركبات ختفيف (                           بـالطالء، أكالـة، هلوبة    

   )                 الطالء أو اختزاله

٣٤٧٠     

TP2 T7  P001 
IBC02 

 ٣٤٧١ ٨ ٦,١ `٢`   ل١

TP1 T4  P001 
IBC03 

 ٨ ٦,١ `٣` ٢٢٣  ل٥

ــاين  ــالح ث ــول،             أم ــية، حمل ــد هيدروجين                               فلوري
      غ م أ

 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

 ٣٤٧٢     سائل               محض الكروتونيك،  ٨  `٣`   ل٥

  PP88 P003 ٣٤٧٣                                        خراطيش خاليا وقودية حتتوي على سوائل هلوبة  ٣   ٣٢٨  ل١ 

  ٣- ٣      الفصل 

      بطاقة  "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ١              النموذج رقم     "(               تضـاف عبارة        ١٣٣          احلكم اخلاص   ١- ٣- ٣
   ".̀ EXPLOSIVÈ   ̀            مواد متفجرة̀            اخلطر اإلضايف 

  .ُ     ُيحذف    ١٦٢          احلكم اخلاص  

      بطاقة  "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ١              النموذج رقم     "(               تضـاف عبارة        ١٨١           احلكم اخلاص 
   ".̀ EXPLOSIVÈ   ̀            مواد متفجرة̀            اخلطر اإلضايف 
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  .            يف اجلملة األوىل  "                       مماثلة لأليروسوالت ولكنها "       وعبارة   "           جيوز اعتبار "ُ           ُتحذف عبارة     ١٩١          احلكم اخلاص  

      بطاقة  "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ٨              النموذج رقم     "(               تضـاف عبارة        ٢٠٤          احلكم اخلاص  
   ".̀ CORROSIVÈ   ̀           مواد أكالة̀            اخلطر اإلضايف 

    َّ         وتعدَّل هناية    "        املختومة "           قبل كلمة     "       والسلع "                               يف اجلملة األخرية، تضاف عبارة          ٢١٦          احلكم اخلاص  
    .".                            سائل سائب يف العبوة أو السلعة       : "...              اجلملة كما يلي

  :         كما يلي   َّ                   تعدَّل هناية الفقرة األوىل    ٢٤٧           احلكم اخلاص 

     ً              لتراً وال تزيد عن    ٢٥٠                                          ميكن أن تنقل يف براميل خشبية ال تقل سعتها عن      "...   
       ، حسب   ١- ١- ٤                                                          لـتر وتفـي باالشتراطات العامة الواردة يف الفقرة              ٥٠٠

       :...".                        االقتضاء، بالشروط التالية

  .          حيثما وردت  "        الرباميل "        إىل كلمة   "       اخلشبية "          تضاف كلمة   
     ). ه (ُ                     ُتحذف الفقرة الفرعية   

         ، وتضاف   "              لألغراض الطبية  "            قبل عبارة     "    ً مثالً "                             يف اجلملة األوىل، تضاف كلمة          ٢٥١          احلكم اخلاص  
   ".         االختبارات "         بعد كلمة   "        اإلصالحات "   أو  "      عبارة 

  .ُ     ُيحذف    ٢٨٢          احلكم اخلاص  

  :   َّ          يعدَّل كما يلي    ٢٨٩          احلكم اخلاص  
   ".         وسائل نقل "                  حيثما وردت بعبارة   " َ       َمركبات "               يستعاض عن كلمة   

  :   َّ          يعدَّل كما يلي    ٢٩٢       م اخلاص    احلك 

                                                                           جيـوز مبوجـب هـذا البند نقل املخاليط اليت حتتوي على نسبة حجمية من                "  
ِ      يف املائة إذا مل يكن توجد غازات مؤكِسدة     ٢٣,٥                       األكسـجني ال تـزيد عن                                       

      ألي   ١- ٥   ُ                                                 وال ُيشـترط وضـع بطاقة خطر إضايف مبوجب الشعبة             .       أخـرى 
    .".                        تركيزات ال تتجاوز هذا احلد

  .ُ     ُيحذف    ٢٩٨   اص        احلكم اخل 

  :   َّ          يعدَّل كما يلي    ٣٠٣          احلكم اخلاص  

   َّ                     َّ                                                      تصـنَّف األوعية يف الشعبة وحتدَّد املخاطر الفرعية احملتملة للغازات أو خليط             "  
    .". ٢- ٢                             ً              الغازات املوجودة يف األوعية وفقاً ألحكام الفصل 
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  :   َّ          يعدَّل كما يلي    ٣٠٩          احلكم اخلاص  

                           واهلالمات غري املرتوعة احلساسية،                                        ينطبق هذا البند على املستحلبات واملعلقات  "  
               ً                                                               الـيت تـتكون أساسـاً من خملوط من نترات األمونيوم والوقود، بغية إنتاج              

  .                                        ، وذلك فقط بعد معاجلة إضافية قبل االستعمالE                       متفجرات ناسفة من النوع 

                   يف املائة نترات      ٨٥-  ٦٠  :                                                   والتركيب النموذجي ملخلوط املستحلبات هو كما يلي        
                  يف املائة عامل     ٤-   ٠,٥                     يف املائة وقود، و     ٨- ٢                 يف املائة ماء، و       ٣٠- ٥            األمونيوم، و 

     وجيوز   .                                                      يف املائة حماليل إلطفاء اللهب، وآثار مواد مضافة          ١٠-             استحالب، وصفر 
  .                                                            أن حتل أمالح النترات غري العضوية األخرى حمل جزء من نترات األمونيوم

     يف    ٨٥-  ٦٠  :                                                          والتركيب النموذجي ملخلوط املعلقات واهلالمات هو كما يلي         
                                  يف املائة فوق كلورات الصوديوم أو   ٥-                                     املائـة نـترات األمونـيوم، وصـفر       

                                                  يف املائة نترات اهلكسان أو نترات أمني أحادي امليثيل،   ١٧-                البوتاسيوم، وصفر
                  يف املائة عامل     ٤-   ٠,٥                     يف املائة وقود، و      ١٥- ٢                        يف املائـة مـاء، و        ٣٠- ٥ و

  .                  وآثار مواد مضافة                            يف املائة حماليل إلطفاء اللهب،  ١٠-          تثخني، وصفر

     دليل                الواردة يف     ٨                                                         جيـب أن جتـتاز هـذه املواد بنجاح جمموعة االختبارات              
   ". .  ١٨                                    االختبارات واملعايري، اجلزء األول، الفرع 

       بطاقات  "            بعد عبارة      )"  ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ٨              النموذج رقم     "(             تضاف عبارة       ٣١٣          احلكم اخلاص  
   ".̀ CORROSIVÈ   ̀           مواد أكالة̀            اخلطر اإلضايف 

   ".      ّ   أو املمّيه "ُ            ُتحذف عبارة     ٣١٦          احلكم اخلاص  

  .              حتذف اجلملة األوىل    ٣١٩          احلكم اخلاص  

  :                                تضاف األحكام اخلاصة اجلديدة التالية

                                                         َّ                         عـندما تنقل هذه السلع يف شكل أقراص غري قابلة للتفتت فإهنا تصنَّف يف جمموعة                   ٣٢٢ "
  .̀  ٣̀         التعبئة 

                            ف يف الطبعة الثالثة عشرة                                                   اسـتخدام البطاقة املطابقة للنموذج املوصو           ميكـن     ٣٢٣
                                                                            املنقحة من توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية           

  .    ٢٠١١      يناير  /             كانون الثاين ١           منوذجية، حىت 

  .         يف املائة  ٩٩                        ال تتجاوز نسبة تركيزها      عندما                   جيب تثبيت هذه املادة     ٣٢٤
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                     شطاري أو االنشطاري،                                                       يف حالـة سادس فلوريد اليورانيوم املستثىن غري االن            ٣٢٥
  .    ٢٩٧٨   َّ                            تصنَّف املادة حتت رقم األمم املتحدة 

                                           َّ                               يف حالـة سادس فلوريد اليورانيوم االنشطاري، تصنَّف املادة حتت رقم األمم              ٣٢٦
  .    ٢٩٧٧       املتحدة 

           جيوز نقلها    )  ج   ( ٣- ٤- ١- ٤- ٥                             ً             نفايات األيروسوالت املشحونة وفقاً للفقرة          ٣٢٧
   وال   .                                دة استخدامها أو التخلص منها                                          مبوجـب هذا البند ألغراض املعاجلة إلعا      

                                                                             يلـزم محايـتها من التسرب العرضي شريطة اختاذ تدابري ملنع التراكم اخلطري             
    َّ                                       وتعبَّأ نفايات األيروسوالت، باستثناء النفايات   .                         للضغط وتشكل أجواء خطرية  

         واحلكم  P003                                   ً                             الـيت هبـا تسربات أو تشوهات شديدة، وفقاً لتوجيه التعبئة            
            أما نفايات    . L2                        وحكم التعبئة اخلاص     LP02              جيه التعبئة            ، أو تو  PP87      اخلاص  

                                            َ                             األيروسـوالت الـيت هبا تسربات أو تشوهات شديدة فتنقَل يف عبوات إنقاذ           
  .                                                                       شـريطة اختـاذ تدابري مناسبة لضمان عدم حدوث تراكم خطري يف الضغط            

  .                                               وجيب أال تنقل نفايات األيروسوالت يف حاويات شحن مغلقة

                                                         خراطيش خاليا الوقود اليت حتتوي على سوائل هلوبة مبا                                ينطبق هذا البند على       ٣٢٨
                            ويقصد خبرطوشة خاليا الوقود      .     املاء /                                         يف ذلـك حمالـيل امليثانول أو امليثانول       

        َّ                                                                      حاويـة خيـزَّن فيها الوقود لتفريغه يف جهاز يعمل خباليا الوقود عرب صمام              
    لدة                                        ً                      يتحكم بتفريغ الوقود يف اجلهاز ويكون خالياً من مكونات مو           )       صمامات (

                                                 وجيب تصميم اخلرطوشة وبناؤها على حنو مينع تسرب          .                    للشحنات الكهربائية 
  .                               الوقود أثناء ظروف النقل العادية

                                                                                     وينطـبق هـذا البند على أنواع خراطيش خاليا الوقود اليت يثبت اجتيازها، بدون               
   ).         ضغط ال جوي (              كيلو باسكال    ١٠٠                                    عبوهتا، اختبارا للضغط الداخلي مقداره 

                     س أو تقل عنها،     º  ٦٠                                             ت اليت تكون فيها للمواد نقطة ومض تبلغ                  يف احلـاال      ٣٢٩
  "         سائل هلوب  "                   عالمـة خطر إضايف       )          العـبوات  (                           جيـب أن حتمـل العـبوة        

" FLAMMABLE LIQUID" )    ٢- ٢- ٢- ٢- ٥              ، انظر الفقرة  ٣            النموذج رقم  (  
  .                             األخطار اليت تشترطها هذه الالئحة  )       بطاقات (                 باإلضافة إىل بطاقة 

     يف   ٥                بنسبة تصل إىل      )            مثل البرتين  (                    على منتجات نفطية                        الكحول الذي حيتوي        ٣٣٠
  .          كحول غ م ا      ١٩٨٧                                املائة ينقل مبوجب رقم األمم املتحدة 

              ، تلصق عالمة    ٣- ٩- ٢                         ً                                 فـيما خيص املواد اخلطرة بيئياً اليت تفي مبعايري الفقرة               ٣٣١
    .". ٣- ٢- ٣- ٥   و ٧- ١- ٢- ٥                                إضافية على النحو املبني يف الفقرتني 
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  ٤- ٣      الفصل 

  :                                 مجلة جديدة قبل اجلملة األخرية كما يلي     تضاف   ١- ٤- ٣
                                    على نقل البضائع اخلطرة املعبأة       ٤- ٢- ٧           والفرع    ٤- ١                             وال تنطـبق أحكـام الفصل        " 

    .".            بكميات حمدودة

  :   َّ                            تعدَّل بداية اجلملة األخرية كما يلي 
      ...".                           وتنطبق سائر أحكام واشتراطات "  

                                        التذييل ألف والدليل األجبدي للمواد والسلع

   "Hydroquinol"    و "p-Dihydroxybenzene"    و "Benzenediol-1,4"  :                            اخلاصـة باملواد التالية    ُ                ُتحـذف البـنود   
  ."HYDROQUINONE SOLUTION"   و"Quinol"   و"HYDROQUINONE, SOLID" و

  . ٢- ٣   َّ                                ً               ُ                                        يعدَّل الفهرس األجبدي والتذييل ألف وفقاً للتعديالت اليت أُدخلت على قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل 

            اجلزء الرابع

  ١- ٤     لفصل  ا

  .             ، حسب االقتضاء ٦- ٦   و ٥- ٦   و ١- ٦                                                        يعاد ترقيم مجيع اإلحاالت إىل الفقرات املعاد ترقيمها يف الفصول 

  :                                 تضاف اجلملة الثانية اجلديدة التالية  ٥- ١- ١- ٤

    َّ                                                                      وتعبَّأ العبوات الداخلية اليت حتتوي على سوائل حبيث تكون وسائل إغالقها موجهة حنو  " 
                                                    رجية مبا يتفق مع عالمات االجتاه املبينة يف الفقرة                                         األعـلى وحبيث توضع يف عبوات خا      

    .".               من هذه الالئحة ٦- ١- ٢- ٥

             مع إضافة    ٦- ١- ٥- ١- ٦                         نصها هو نص الفقرة       ١- ٥- ١- ١- ٤                   تضاف فقرة جديدة      ١- ٥- ١- ١- ٤
           بعد عبارة    "               أو عبوة كبرية   "        وعبارة    "           عبوة جممعة  "            بعد عبارة     "               أو عبوة كبرية   "         عـبارة   

  .            يف اجلملة األوىل  "            عبوة خارجية "

  :   َّ                 تعدَّل الفقرة كما يلي  ٨- ١- ١- ٤

                                                        حيثما حيتمل حدوث الضغط يف عبوة بسبب انبعاث غاز من احملتويات   ٨- ١- ١- ٤ "  
                                     جيوز تزويد العبوة، أو احلاويات الوسيطة   )                                     نتيجة الرتفاع درجة احلرارة أو لسبب آخر (

        قابليته                                                                     للسوائب بصنبور تنفيس شريطة أال يسبب الغاز املنطلق أي خطر بسبب مسيته أو 
  .                          لاللتهاب وكميته املنطلقة، إخل
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                                                                            جيـب تزويد العبوة بوسيلة تنفيس إذا حدثت زيادة خطرية للضغط من جراء                
                                                            ويصمم صنبور التنفيس حبيث ال حيدث عندما تكون العبوة أو            .                        التحلل الطبيعي للمواد  

     ألي                                                                       احلاويات الوسيطة للسوائب يف الوضع الذي ستنقل فيه أي تسرب للسوائل أو نفاذ
  .                                                  مادة من خارج العبوة إىل داخلها يف ظروف النقل العادية

                                                                         ال جيـوز تعبـئة السوائل إال يف العبوات الداخلية اليت لديها مقاومة               ١- ٨- ١- ١- ٤ 
  .                                                         مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكن أن حيدث يف ظروف النقل العادية

    .".  جلو                                             ال يسمح بوجود تنفيس يف العبوات اليت تنقل بطريق ا  ٢- ٨- ١- ١- ٤  

       بعبارة  "                                          ، مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب،       "                                      يف اجلملـة األوىل، يستعاض عن عبارة           ١٢- ١- ١- ٤
                ملختلف أنواع    ٧- ٤- ٥- ٦    أو   " ُ             وُتحذف عبارة     "  ، ١- ٦                                   ، عـلى الـنحو احملدد يف الفصل          "

   ".                       احلاويات الوسيطة للسوائب

   ). ج (ُ                     ُتحذف الفقرة الفرعية   

                يف اجلملة األوىل،     "                              أو احلاويات الوسيطة للسوائب    "    رة                  ُ               يف الفقـرة األخرية، ُتحذف عبا       
  .               يف اجلملة الثانية  "                           أو للحاوية الوسيطة للسوائب " ُ            وُتحذف عبارة 

  :                       تضاف فقرة جديدة كما يلي  ٣-  ١٧- ١- ١- ٤

    .".    ُ                                                       ُتتخذ التدابري املناسبة لضمان عدم حدوث تراكم خطري يف الضغط ٣-  ١٧- ١- ١- ٤ "  

  :                 بالفقرة التالية                    يستعاض عن اجلملة األوىل  ٢- ٢- ١- ٤

                                                                                        كـل حاويـة وسـيطة للسوائب معدنية أو من البالستيك الصلب أو مركبة، جيب فحصها                 "  
  : ٥- ٦- ١- ٥- ٦            أو الفقرة  ٤- ٦- ١- ٥- ٦                            ً              واختبارها، حسب االقتضاء، وفقاً ألحكام الفقرة 

                     قبل وضعها قيد اخلدمة؛  ) أ (  

                   نوات، حسب االقتضاء؛                                                 بعد ذلك على فترات منتظمة ال تتجاوز سنتني ونصف ومخس س  ) ب (  

   ".                                                          بعد إصالحها، أو إعادة تصنيعها، وقبل إعادة استخدامها يف النقل  ) ج (  

      ...")    ُ                            وال ُتمأل احلاوية الوسيطة اللسوائب   : "                اليت تبدأ كما يلي (   َّ                      تعدَّل هناية اجلملة الثانية  
    .".                                   انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري       : "...        كما يلي

  :      ما يلي   َّ           تعدَّل الفقرة ك  ٦- ٣- ١- ٤

                                         أوعية الضغط اخلاصة باملواد السائلة والصلبة  ٦- ٣- ١- ٤ "  
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                                                         ما مل يرد يف هذه الالئحة خالف ذلك، يؤذن باستخدام أوعية الضغط   ١- ٦- ٣- ١- ٤  
  :              املطابقة ملا يلي

     أو ٢- ٦                          االشتراطات املنطبقة يف الفصل   ) أ (   

                    ار والصنع والفحص،                                                            املعـايري الوطنية أو الدولية املتعلقة بالتصميم واالختب         ) ب (   
لوفاء بأحكام                            الـيت يطـبقها      صنع فيه أوعية الضغط، شريطة ا            ُ                                                       الـبلد الـذي ُت

لفقرتني    ، ٣- ٣- ٢- ٦   و ٦- ٣- ١- ٤        ا

                                                                             يف نقـل أي مـادة سـائلة أو صلبة خالف املتفجرات، واملواد غري املستقرة                  
             كن أن تولد         ً                                                                          حرارياً، واألكاسيد الفوقية العضوية، واملواد الذاتية التفاعل، واملواد اليت مي         

   ). ٩- ١- ٤     ُ                ما مل ُيسمح هبا يف الفرع  (    ً     ً                                      ضغطاً كبرياً بسبب التفاعل الكيميائي، واملواد املشعة 

   ٣          ، يف اجلدول  ١- ٤- ١- ٤                                              ال تنطبق هذه الفقرة على املواد املذكورة يف الفقرة    
  .P200                 من توجيه التعبئة 

   طة                                                                كـل منـوذج تصـميمي لوعاء الضغط جيب أن توافق عليه السل              ٢- ٦- ٣- ١- ٤  
  . ٢- ٦                                             املختصة يف بلد الصنع أو على النحو املبني يف الفصل 

   ّ     ملّي     ٠,٦ُ                                                        ُتسـتخدم أوعـية ضـغط جتتاز اختبار ضغط أدىن قدره              ٣- ٦- ٣- ١- ٤  
َ              باسكال، ما مل يَشر إىل خالف ذلك               .  

                                                                      ما مل يذكر خالف ذلك، جيوز تزويد أوعية الضغط بوسيلة لتنفيس الضغط            ٤- ٦- ٣- ١- ٤ 
  .                                                 لتجنب وقوع انفجار يف حالة حوادث فرط امللء أو احلرائق                        عند الطوارئ، تكون مصممة 

                                                   ً                   وتصمم صمامات أوعية الضغط وتصنع حبيث تكون قادرة أساساً على حتمل              
                                                                                    أي تلـف دون إطالق حمتويات الوعاء وتوفر هلا احلماية من أي تلف ميكن أن يؤدي               

        الواردة                                                                         إىل إطـالق حمتويات وعاء الضغط دون قصد، وذلك باستخدام إحدى الطرق             
     ). ه (   إىل   )  أ ( ٨- ١- ٦- ١- ٤  يف 

                                     يف املائة من سعة وعاء الضغط عند درجة   ٩٥                    ال يتجاوز مستوى امللء   ٥- ٦- ٣- ١- ٤ 
ٍ                               ً            وُيترك فراغ قمي كاٍف لضمان أال ميتلئ وعاء الضغط متاماً            .  س  °  ٥٠                حرارة مقدارها                    ُ 

  . س  °  ٥٥                                بالسوائل عند درجة حرارة مقدارها 

                                    ضع أوعية الضغط لتفتيش واختبار دوريني                     ما مل يذكر خالف ذلك، خت  ٦- ٦- ٣- ١- ٤ 
                                                           ويشتمل التفتيش الدوري على فحص خارجي، وفحص داخلي أو           .           سـنوات   ٥      كـل   
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                                                                                     طـريقة بديلة حسبما تقره السلطة املختصة، واختبار ضغط أو اختبار معادل فعال غري           
                 إحكام الصمامات، (                                                            إتاليف مبوافقة السلطة املختصة مبا يف ذلك تفتيش على مجيع التوابع    

              وال متأل أوعية      ).                                                                   وصمامات التنفيس عند الطوارئ واخلاصة بالعناصر القابلة لالنصهار       
                                                                                  الضـغط بعد أن حيني موعد خضوعها للتفتيش واالختبار الدوريني، ولكن جيوز نقلها            

                                                                                بعـد انقضاء األجل احملدد، وتستويف إصالحات أوعية الضغط االشتراطات الواردة يف            
  .  ١١- ١- ٦- ١- ٤       الفقرة 

                                                                        يقـوم املالئ، قبل امللء، بالتفتيش على وعاء الضغط والتأكد من أن              ٧- ٦- ٣- ١- ٤ 
      وتغلق   .                                                                       الوعاء مسموح به لنقل املواد املزمع نقلها، ومن أنه يستويف أحكام هذه الالئحة

                              وعلى مرسل البضاعة أن يتأكد من   .                                              صمامات اإلقفال بعد امللء وتظل مغلقة أثناء النقل
  .        و املعدات                              عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أ

                                                      ، اليت ميكن أن يعاد ملؤها، مبادة خمتلفة عن املادة               الضغط              ال متأل أوعية      ٨- ٦- ٣- ١- ٤ 
   .                                                               ُ     اليت كانت فيها من قبل ما مل تكن العمليات الالزمة لتغيري اخلدمة قد أُجريت

                                                                   وضـع العالمات على أوعية الضغط اخلاصة بالسوائل واملواد الصلبة            ٩- ٦- ٣- ١- ٤ 
  )  ٢- ٦         ً                                       وليس وفقاً لالشتراطات املنصوص عليها يف الفصل           ( ٦- ٣- ١- ٤    ً          طبقاً للفقرة   

    .".                                          يتم وفق اشتراطات السلطة املختصة يف بلد الصنع

١- ٤- ١- ٤  P001      ُيدَرج صف جديد بعد                     َ                          ميكن استخدام أوعية ضغط       : "             نصه كما يلي    "                العبوات املركبة  "ُ  
    .". ٦- ٣- ١- ٤                                      شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

  :                      حبيث يصبح نصه كما يليPP2                   اص املتعلق بالتعبئة ُ             ُيعدل احلكم اخل  

" PP2          ميكن استخدام براميل خشبية سعتها          ٣٠٦٥                                  يف حالـة رقـم األمـم املتحدة                                      
    .". ١- ٦     ً                                   لتراً وال تستويف األحكام الواردة يف الفصل    ٢٥٠       القصوى 

 P002  نصه كما يلي  "               العبوات املركبة "ُ                  ُيدرج صف جديد بعد           :  
    .". ٦- ٣- ١- ٤                                      شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف                       ميكن استخدام أوعية ضغط  "  

  :  ُ                                        ، ُتعدل اجلملة الثانية حبيث يصبح نصها كما يليPP37                            يف احلكم اخلاص املتعلق بالتعبئة   

ُ                                                                           ُتـنقل كـل األكياس من أي نوع يف وحدات نقل بضائع مغلقة أو توضع يف عبوات          "  
    .".                شاملة صلبة مغلقة

 P003 جلديدان التاليان املتعلقان بالتعبئة                     يضاف احلكمان اخلاصان ا                                  PP87و   PP88:  
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  " PP87       نفايات األيروسول املنقولة طبقاً للحكم اخلاص           ١٩٥٠                               يف حالة رقم األمم املتحدة ،                  ً                               
                                                                                      ، تكون العبوات مزودة بوسيلة، مثل مادة ماصة، الحتجاز أي سائل طليق قد يتسرب                 ٣٢٧

  .                          يف حدوث جو هلوب وتزايد الضغط                                وتتم هتوية العبوة بدرجة كافية لتال  .            أثناء النقل

  " PP88       عند تعبئة خراطيش اخلاليا الوقودية مع معدات،            ٣٤٧٣                               يف حالة رقم األمم املتحدة ،                                                   
                                                                                            تتم تعبئتها يف عبوات داخلية أو توضع يف عبوات خارجية مع مواد توسيد حلماية اخلراطيش               

    .".             لعبوة اخلارجية                                                        من التلف الذي قد ينجم عن حركة أو وضع املعدات واخلراطيش يف ا

 P200    الغازات  "                                                             ، يف اجلملة اليت تسبق املعادلة األوىل، يستعاض عن العبارة            ) ب  )( ٣ (           يف الفقرة        
    اليت     ...                             الغازات واملخاليط الغازية     "          بالعبارة    "                                     اليت ال ترد بشأهنا بيانات يف اجلدول          ... 

    .".                            ال تتوافر البيانات املتعلقة هبا

    اليت     ...         الغازات  "                   ُ                    اليت تسبق املعادلة، ُيستعاض عن العبارة          ، يف اجلملة ) ج  )( ٣ (         يف الفقرة   
               اليت ال تتوافر       ...                             الغازات واملخاليط الغازية     "          بالعبارة    "                                ال ترد بشأهنا بيانات يف اجلدول     

   ".                   البيانات املتعلقة هبا

  :         كما يلي"z"   و"n"   و"l"   و"k"ُ   َّ                 ُتعدَّل األحكام اخلاصة   )  ٤ (         يف الفقرة   

       الضغط   )      أوعية (                        جيب أن يتوفر يف وعاء       "                  ستعاض عن اجلملة     ُ ُي  : "k"                احلكـم اخلـاص       
  :             بالنص التايل̀  ٢̀    و̀  ١̀                   والفقرتني الفرعيتني    :"       ما يلي

          ، يف شكل       ١٠٤٥                                                                ميكن صنع حزم حتتوي على الفلور املدرج حتت رقم األمم املتحدة             "  
                                                                       مضغوط، مع جتهيزها بصمامات عزل على جمموعات اسطوانات ال تتجاوز سعتها املائية 

   .      ً    ً                                      لتراً بدالً من تركيب صمامات عزل على كل اسطوانة   ١٥٠        اإلمجالية 

                        بار أو أعلى وجدار        ٢٠٠                                                              ويكون لالسطوانات ولالسطوانات الفردية يف احلزمة ضغط اختبار           
  ُ    وُتنقل   .                        ملم يف حالة الفوالذ     ٢                                       ملم يف حالة سبائك األلومنيوم أو           ٣,٥                     ال يقـل مسكـه عن       

                                                             تويف هذا االشتراط، يف عبوة خارجية صلبة توفر محاية كافية                                         االسطوانات الفردية، اليت ال تس    
                     ويكون أدىن مسك جلدار      .  ١                                                               لالسـطوانة وجتهـيزاهتا وتفـي مبسـتوى أداء جمموعة التعبئة            

    .".            ً                      الضغط مطابقاً ملا حتدده السلطة املختصة  )       براميل (         اسطوانات 

         بالعبارة   "          اإلمجالية      الكمية "              ُ                   يف اجلملة األخرية ُيستعاض عن العبارة   : "l"             احلكـم اخلاص     
   ".                     الكتلة الصافية القصوى "

   : ُ   َّ                        ُيعدَّل حبيث يصبح نصه كما يلي  : "n"          احلكم اخلاص   
   ٥                                                                             ال تـزيد حمتويات االسطوانات الفردية وجمموعات االسطوانات يف حزمة ما على              "  

        وميكن أن   .                 ، يف شكل مضغوط       ١٠٤٥                                                كغم من الفلور، املدرج حتت رقم األمم املتحدة         
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          ، يف شكل       ١٠٤٥                                                           زم اليت حتتوي على الفلور، املدرج حتت رقم األمم املتحدة           ُ   َّ       ُتقسَّم احل 
    .".     ً  لتراً   ١٥٠                                                        مضغوط، إىل جمموعات اسطوانات ال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية 

  :ُ   َّ                                        ُتعدَّل الفقرة الثالثة حبيث يصبح نصها كما يلي  : "z"          احلكم اخلاص   
     يف   ٣ م /     مل    ٢٠٠  ) LC50 (                  القاتل للنصف                                                   ال تنقل املواد السمية اليت ال يتجاوز تركيزها        "  

                                                                                    األنابيـب أو اسطوانات الضغط أو حاويات الغازات املتعددة العناصر، وتستويف هذه            
                                                  بيد أنه ميكن نقل خليط أكسيد النيتريك ورباعي          . "k"                               املـواد حكـم التعبئة اخلاص       

    .".                ، يف اسطوانات ضغط    ١٩٧٥                                          أكسيد النيتروجني، املدرج حتت رقم األمم املتحدة 

       ١٠١٥    و     ١٠١٤  :  ُ                                                     ُتحذف القيود اخلاصة بأرقام األمم املتحدة التالية        ٢    و  ١           يف اجلدولني     
  .    ٢٦٠٠   و    ١٩٨١   و    ١٩٨٠   و    ١٩٧٩ و

         بالعبارة   "                  الضغط العملي، بار " ُ                    ُيستعاض عن العبارة  ١         باجلدول   ١٣                   يف عـنوان العمود      
   ".                       الضغط العملي األقصى، بار "

  : ٢        يف اجلدول   

                   مرتني يف حالة رقم       " (q "         تضاف       ٢١٩٩    و     ٢١٩٢                             يف حالة رقمي األمم املتحدة       -
   ".                             األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة "                    يف العمود حتت العنوان   )     ٢١٩٩            األمم املتحدة 

                 يف العمودين اخلاصني   " 0.75 " و  " 300 " ُ       ُتحذف     ٢٤٥١                       يف حالة رقم األمم املتحدة  -
   .             ، على التوايل "         نسبة امللء " و  "            ضغط االختبار "          بالعنوانني 

                     يف حالة أرقام األمم      "              اسطوانات ضغط  "              يف العمود    Xُ              ُتضـاف عالمة      :  ٣            يف اجلـدول    
  .    ٢٤٩٥   و    ١٧٤٦   و    ١٧٤٥       املتحدة 

 P400 (1)  ُتعدل حبيث يصبح نصها كما يلي                           ُ:  
  .  ٦- ٣- ١- ٤                                                                            ميكـن استخدام أوعية الضغط شريطة أن تستويف األحكام العامة الواردة يف              "  

                      سنوات عند ضغط ال       ١٠              دورية كل     ُ                ُ                                 وُتصـنع من الفوالذ وُتخضع الختبار أويل واختبارات       
                                      وأثناء النقل يكون السائل حتت طبقة         ).                       بار، ضغط مانومتري     ١٠ (               ميغاباسكال    ١           يقـل عن    

     ).".     بار   ٠,٢ (             كيلوباسكال   ٢٠                                   غاز خامل ذات ضغط مانومتري ال يقل عن 

 P401 (1)و   P402 (1) ُتعدَّالن حبيث يصبح نصهما كما يلي                           َّ   ُ:  
  .  ٦- ٣- ١- ٤                                            يطة أن تستويف األحكام العامة الواردة يف                                        ميكـن استخدام أوعية الضغط شر      "  

                      سنوات عند ضغط ال       ١٠ ُ                ُ                                              وُتصـنع من الفوالذ وُتخضع الختبار أويل واختبارات دورية كل           
                                 وأثناء النقل يكون السائل حتت طبقة    ).                    بار، ضغط مانومتري ٦ (             ميغاباسكال    ٠,٦          يقـل عن   

     ).".     بار   ٠,٢ (             كليوباسكال   ٢٠                                   غاز خامل ذات ضغط مانومتري ال يقل عن 
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 P403و   P404و   P410  نصه كما يلي  "               العبوات املركبة "ُ                  ُيدرج صف جديد بعد           :  
    .". ٦- ٣- ١- ٤                                                               ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة أن تستويف األحكام العامة الواردة يف  "  

 P520   ٢- ٢- ٢- ٢- ٥         ، انظر    ١              النموذج رقم     "(ُ               ُتدرج العبارة     " - ٤ "   يف    "                 اشتراطات إضافية  "    حتت  "(   
   ".       الثانوي "    بعد 

 P601و   P602  حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ١ (ُ             ُتعدل الفقرة                     :  

                كغم، مكونة من  ١٥                                       عبوات جممعة، ذات كتلة إمجالية قصوى قدرها   ) ١  "(  

    ٩٠                                               ً      ً                    عـبوة داخلية زجاجية أو أكثر ال تتجاوز كميتها لتراً واحداً وال متأل بأكثر من     -
      ً      ً              تثبيتاً مادياً بأي وسيلة                                                                  يف املائـة من سعتها، وتثبت وسيلة إغالق العبوة يف مكاهنا            

                                                                                        قادرة على منع التراجع أو التراخي بسبب االرتطام أو االهتزاز أثناء النقل، وتوضع             
         مفردة يف 

                                                                  أوعية معدنية ذات مواد توسيد وامتصاص كافية المتصاص كل حمتويات العبوة  -
                               ً    الداخلية الزجاجية، ومعبأة أيضاً يف   )        العبوات (

   4B       أو   4A       أو   1G       أو   1D       أو   1H2       أو   1N2   و      أ 1B2       أو   1A2               عبوات خارجية    -
   ."4H2     أو 4G     أو 4F     أو 4D     أو 4C2     أو 4C1   أو 

  :                     حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ٤ (ُ   َّ           ُتعدَّل الفقرة 

                                                                                    ميكـن اسـتخدام أوعـية الضـغط شـريطة اسـتيفاء األحكام العامة الواردة يف                  ) ٤  "(
              ط ال يقل عن                     سنوات عند ضغ     ١٠ ُ                                         وُتخضع الختبار أويل واختبارات دورية كل         .  ٦- ٣- ١- ٤
                                                وال جيوز جتهيز أوعية الضغط بأي وسيلة لتنفيس           ).              ضغط مانومتري    ) (      بار   ١٠ (               ميغاباسكال    ١

 ُ                                                                      وُيغلق كل وعاء ضغط، حيتوي على سائل مسي باالستنشاق ال يتجاوز تركيزه القاتل     .        الضـغط 
  :                     ً       ، بسدادة أو صمام طبقاً ملا يلي )            جزء يف املليون   ( ٣ م /    مل   ٢٠٠  ) LC50 (      للنصف 

                                                        كـل سدادة أو صمام وصلة حمززة مستدقة بوعاء الضغط                   تكـون ل    ) أ (
                                                                         مباشـرة ومتانة تكفل الصمود لضغط االختبار يف وعاء الضغط دون حدوث            

             تلف أو تسرب؛

                                                                 يكون كل صمام من نوع عدمي احلشوة وحباجز دون ثقوب، باستثناء             ) ب ( 
                                                                             أن الصمام، يف حالة املواد األكالة، ميكن أن يكون من نوع ذي حشوة مزود              

                                                                        جموعـة مانعة لتسرب الغاز، بواسطة غطاء حمكم اإلغالق ذي وصلة جمهزة             مب
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                                                                            حبشـية، وموصلة جبسم الصمام أو بوعاء الضغط ملنع فقدان املادة عن طريق             
                العبوة أو عربها؛

                                                           حيكـم إغـالق كل خمرج للصمام بغطاء حمزز أو سدادة صلبة حمززة        ) ج ( 
                     وحشية من مادة خاملة؛

                                   لضغط والصمامات والسدادات وأغطية                                تكـون مـواد صنع وعاء ا        ) د ( 
  .                                                      املخارج واملالط واحلشايا متوافقة مع بعضها البعض ومع الشحنة

            ملم وكل      ٢,٠  ُ                                                                        وُينقل يف عبوة خارجية كل وعاء ضغط يقل مسك جداره عند أي نقطة عن               
                                           وال توصل أوعية الضغط أو تربط كل منها          .                                          وعـاء ضـغط غـري جمهز حبماية للصمامات        

   ."      باألخرى

 P650 حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ٢ (           عدل الفقرة  ُ ُت                     :  

  :                                    تتألف العبوة من ثالثة مكونات على األقل  ) ٢  "(  

          وعاء أويل؛  ) أ (    

             عبوة ثانوية؛  ) ب (    

            عبوة خارجية  ) ج (    

    .".                                     وتكون العبوة الثانوية أو اخلارجية صلبة    

   ): ٤ (         يف الفقرة   

                               تكون العالمة على شكل مربع مرسوم    " :ُ                                         ُتعدل اجلملة الثانية حبيث يصبح نصها كما يلي  
            مم وال يقل   ٥٠                                     ال يقل طول كل ضلع من أضالعه عن           )              على شكل معني     (°  ٤٥        بزاوية  

    .".    مم ٦                              مم وارتفاع األحرف واألرقام عن  ٢           عرض اخلط عن 

     مادة  "                                      يدون االسم الرمسي املستخدم يف النقل          : "ُ                                       ُتضـاف اجلملة الثالثة اجلديدة التالية       
         بأحرف "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B"  "    باء                بيولوجية، الفئة 

    .".                                                  مم على العبوة اخلارجية جبوار العالمة ذات الشكل املعني ٦                  ال يقل ارتفاعها عن 

  :              ُ                                        نصها كما يلي وُيعاد ترقيم الفقرات التالية بناء على ذلك  )  ٥ (ُ                 ُتدرج فقرة جديدة   

             حده األدىن                                                                يكـون لسـطح واحـد عـلى األقـل يف العبوة اخلارجية بعد               ) ٥  "(
    .".    مم   x١٠٠      مم    ١٠٠
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  :                     حبيث يصبح نصها كما يلي   ))  ٦ (                 املعاد ترقيمها إىل  (       احلالية   )  ٥ (ُ             ُتعدل الفقرة 

  )       اإلسقاط (                      ً                                             يكـون الطرد اجلاهز قادراً على أن جيتاز بنجاح اختبار السقوط              ) ٦  "(
      من   ٤- ٢- ٣- ٦    و  ٢- ٢- ٣- ٦                        على النحو احملدد يف       ٥- ٢- ٣- ٦           املذكور يف   

                                      وباستخدام التتابع املناسب للسقوط ال       .       متر    ١,٢     فاع                         هـذه الالئحة على ارت    
                                                                             حيدث تسرب من الوعاء األويل أو األوعية األولية اليت تظل حممية مبادة ماصة،             

    .".                              عند االقتضاء، يف العبوة الثانوية

  :            نصها كما يلي  )  د (                تصاف فقرة فرعية    ))  ٨ (                 املعاد ترقيمها إىل    ) ( ٧ (         يف الفقرة 

                                                  يما إذا كان هناك، أو مل يكن، سائل متخلف يف                                    يف حالـة وجود أي شك ف        ) د  "(
                                                                               الوعـاء األويل أثناء النقل، تستخدم عندئذ عبوة مناسبة للسوائل حتتوي على            

    .".         مواد ماصة

  :                                                     نصها كما يلي ويعاد ترقيم الفقرات التالية بناء على ذلك  )   ١٠ (ُ                 ُتدرج فقرة جديدة 

                             اليت يتطلبها توجيه التعبئة                                                          عند وضع طرود يف عبوة شاملة تكون عالمات الطرود،            )  ١٠  "(
    .".                                                             هذا، إما ظاهرة بوضوح وإما مستنسخة على العبوة الشاملة من اخلارج

  :            نصها كما يلي  )   ١٣ (ُ                 ُتضاف فقرة جديدة 

                                                                                ال تعبأ مواد خطرة أخرى يف نفس العبوة اليت توجد فيها مواد معدية مشمولة                )  ١٣  "(
                واد املعدية أو                                                     إال إذا كانـت ضرورية للحفاظ على صالحية امل          ٢- ٦          بالفـئة   

                     وميكن تعبئة كمية ال      .                                                     وقـف تدهورهـا أو منعه أو إبطال مفعول خماطرها         
            يف كل وعاء  ٩   و ٨   و ٣                                             مل من البضائع اخلطرة املدرجة يف الرتب           ٣٠        تتجاوز  

                                               وعند تعبئة هذه الكميات الصغرية من البضائع         .                            أويل حيتوي على مواد معدية    
                              ة هذا ال يلزم استيفاء اشتراطات                         ً                       اخلطـرة مـع مواد معدية طبقاً لتوجيه التعبئ       

    .".                 أخرى يف هذه الالئحة

 P800  حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ١ (ُ   َّ           ُتعدَّل الفقرة                     :  

    .". ٦- ٣- ١- ٤                                                              ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف   ) ١  "(  

   ".       لترات ٣ "         بالعبارة   "      لتر   ٢,٥ "ُ                  ُيستعاض عن العبارة   )  ٢ (         يف الفقرة   

 P802  األستينييت "ُ      ُتحذف   )  ٤ (         يف الفقرة        .".    
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  :                     حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ٥ (ُ            ُتعدل الفقرة   

    .". ٦- ٣- ١- ٤                                                              ميكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف   ) ٥  "(  

٣- ٤- ١- ٤  LP02  ُيضاف حكم خاص جديد                   ُ" L2 "  متعلق بالتعبئة نصه كما يلي                          :  

 " L2    تفي العبوات الكبرية مبستوى         ١٩٥٠                            رجة حتت رقم األمم املتحدة                             يف حالة األيروسوالت املد                               
                                                            وباإلضافة إىل ذلك تكون للعبوات الكبرية ملخلفات األيروسوالت          . ̀  ٣̀                       أداء جمموعة التعبئة    

                                                           وسيلة الحتجاز أي سائل طليق قد يتسرب أثناء النقل،             ٣٢٧            ً                  املـنقولة طبقاً للحكم اخلاص      
    .".             مثل مادة ماصة

  :                    يث يصبح نصها كما يليُ      ُتعدل حب  ٣- ١- ٩- ١- ٤

         وال يقلل    .                                                                                 ال حيـتوي الطرد على أي مواد أخرى عدا املواد الالزمة الستخدام املادة املشعة              " 
    .".                                                                               التفاعل بني هذه املواد والطرد، يف ظل ظروف النقل املتوافقة مع التصميم، من أمان الطرد

                                  ة املنخفضة النشاط النوعي واجلسم                       فيما يتعلق باملاد     : "ُ   َّ                                ُتعـدَّل حبيـث يكون نصها كما يلي         ٢- ٢- ٩- ١- ٤
                                                                                         امللـوث السـطح، الـذي يكـون مادة انشطارية أو حيتوي على مادة انشطارية، تستويف                

    .". ٢- ٤- ٧- ١- ٧   و ١- ٤- ٧- ١- ٧   و ١-  ١١- ٤- ٦                                    االشتراطات الواجبة التطبيق الواردة يف 

  ٢- ٤      الفصل 

  :                    جديدة نصها كما يلي  ١٥- ١- ٢- ٤ُ          ُتضاف فقرة    ١٥- ١- ٢- ٤

                     يف الصهاريج النقالة ٢- ٦                             فية تطبق على نقل مواد الشعبة          أحكام إضا   ١٥- ١- ٢- ٤ " 
     ).".ُ               ُتستكمل فيما بعد (     

  .ُ                                       ُيعاد ترقيم الفقرات التالية بناء على ذلك  

  :ُ                                      ُتضاف ملحوظة يف هناية الفقرة نصها كما يلي  ١- ١- ٥- ٢- ٤

    مود                                                                                  الغـازات املـرخص بنقـلها يف حاويات الغازات املتعددة العناصر مبينة يف الع               :         مـلحوظة  " 
    .". ١- ٤- ١- ٤    يف P200                  يف توجيه التعبئة  ٢   و ١         يف اجلدولني   "                            حاويات غازات متعددة العناصر "

  ٣- ٤      الفصل 

   ٤- ٢- ٣- ٤ ُ                     ُتضاف فقرة جديدة      ١- ٤- ٢- ٣- ٤                      تصبح فقرة جديدة      ٤- ٣- ٢- ٤                الفقرة احلالية     ٤- ٢- ٣- ٤
  :            نصها كما يلي
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       ٢٨١٤     حدة                 رقما األمم املت     ( ٢- ٦                                      بضائع النفايات السائبة من الشعبة        ٤- ٢- ٣- ٤ " 
  .   ))"           الذبائح فقط   (    ٢٩٠٠ و

  :          تعديل تبعي 
    و     ٢٨١٤                    رقما األمم املتحدة     "          بالعبارة    "     ٢٩٠٠                   رقم األمم املتحدة     "ُ                         ُيسـتعاض عـن العبارة       

     ). ه ( و  )  د ( و  )  ج ( و  )  أ (                         يف الفقرات الفرعية احلالية   "     ٢٩٠٠

  :              نصها كما يلي ٢- ٤- ٢- ٣- ٤ُ                ُتضاف فقرة جديدة   ٢- ٤- ٢- ٣- ٤

  )    ٣٢٩١                رقم األمم املتحدة    ( ٢- ٦              ئبة من الشعبة              النفايات السا  ٢- ٤- ٢- ٣- ٤ " 

     فقط؛  ) BK2 (                                    يسمح باستخدام حاويات السوائب املغلقة   ) أ (

      وتكون   .                                                                      تكـون حاويات السوائب املغلقة وفتحاهتا مانعة للتسرب حبسب تصميمها           ) ب (
                                                                                حاويـات السـوائب هذه ذات أسطح داخلية غري مسامية وخالية من الشقوق أو              

                                                              كن أن تتلف العبوات من الداخل أو تعوق التطهري أو تتيح                                  السـمات األخرى اليت مي    
                         إمكانية اإلطالق غري املقصود؛

                        داخل حاوية السوائب        ٣٢٩١                                               توضع النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة          ) ج (
                                                                         املغلقة يف أكياس بالستيكية حمكمة اإلغالق مانعة للتسرب، من نوع األكياس           

                                     مم املتحدة، جرى اختبارها فيما يتعلق                                          املختـربة واملعـتمدة احملـددة مـن األ        
                         ووضعت عليها العالمات    ̀  ٢̀                                                باألجسـام الصـلبة املشمولة مبجموعة التعبئة        

                               وتكون هلذه األكياس البالستيكية      .  ١- ٣- ١- ٦           ً                      الالزمـة طـبقاً ملا تنص عليه        
                                                       ً                    القـدرة عـلى اجتـياز اختبارات مقاومة التمزق والصدمة طبقـاً للمعيـار       

ISO 7765-1:1988"   حتديد مقاومـــة الصدمة   .                  ة وصفائح البالستيك    طبقـ                      
  ،  "                   طرق الصعود واهلبوط    :  ١      اجلزء    :                                        بطـريقة جمموعـة أسهم السقوط الطليق      

  .                   حتديد مقاومة التمزق  .                     طبقة وصفائح البالستيك   "ISO 6383-2:1983        واملعيار 
                                            وتكون لكل كيس مقاومة للصدمة ال تقل عن           ".               طريقة إملندورف   :  ٢        اجلـزء   
                                 غ يف كل من املستويني املوازي          ٤٨٠                   لتمزق ال تقل عن                       غ ومقاومـة ل       ١٦٥

                                         وتبلغ الكتلة الصافية القصوى لكل كيس        .                                 والعمـودي بالنسبة لطول الكيس    
        كغم؛   ٣٠       بالستيك 

                                        كغم، مثل احلشايا املتسخة، دون حاجة إىل     ٣٠                                جيوز نقل أشياء مفردة تتجاوز        ) د (
                                            كيس بالستيك عندما ترخص بنقلها السلطة املختصة؛
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                ، اليت حتتوي على      ٣٢٩١                                                      ال تـنقل الـنفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة               ) ه (
                                                                         سوائل، إال يف أكياس بالستيك حتتوي على مادة ماصة كافية المتصاص كمية            

                                                السوائل بأكملها من غري أن تنسكب يف حاوية السوائب؛

         أشياء                   ، اليت حتتوي على       ٣٢٩١                                                    ال تـنقل النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة            ) و (
                                                                                    حـادة، إال يف عبوات، من نوع العبوات الصلبة املختربة واملعتمدة احملددة من األمم              

  ؛LP621     أو IBC620     أو P621                                   املتحدة تستويف أحكام توجيهات التعبئة 

  IBC620       أو   P621        ً                                                         جيوز أيضاً استخدام العبوات الصلبة احملددة يف توجيهات التعبئة            ) ز (
                                           لى حنو مناسب ملنع تعرضها للتلف يف ظروف                              وتؤمن هذه العبوات ع     . LP621    أو  

                                                ً              والنفايات املنقولة يف عبوات صلبة وأكياس بالستيك معاً يف حاوية       .                 الـنقل العادية  
ٍ                     السـوائب املغلقـة ذاهتـا تفصل كل منها عن األخرى على حنو كاٍف باستخدام                                                           
                                                                        حواجـز أو فواصـل صـلبة، أو شبكات معدنية أو وسائل أخرى مناسبة، تؤمن      

                                                      يث حتول دون حدوث تلف للعبوات أثناء ظروف النقل العادية؛         العبوات حب

                     ، املوضوعة يف أكياس        ٣٢٩١  ُ                                                  ال ُتضـغط النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة            ) ح (
                                                             بالستيك، يف حاوية سوائب مغلقة حبيث تصبح األكياس غري مانعة للتسرب؛

              أو انسكاب                                                              جيري التفتيش على حاوية السوائب املغلقة الكتشاف أي تسرب          ) ط (
                                               ويف حالة حدوث تسرب أو انسكاب ألي نفايات مدرجة حتت   .            بعد كل رحلة

                                                       يف حاوية السوائب املغلقة ال يعاد استخدام احلاوية             ٣٢٩١                   رقم األمم املتحدة    
                                                                       إال بعـد أن جيـري تنظـيفها وكذلـك، عند االقتضاء، تطهريها أو تعقيمها        

                        مع البضائع املدرجة حتت       ُ                         وال ُتنقل أي بضائع أخرى        .                        باسـتخدام مادة مالئمة   
                   ويتم التفتيش على     .                                      غري النفايات الطبية أو البيطرية         ٣٢٩١                   رقم األمم املتحدة    

                             ُ                                                     أي نفايـات أخـرى مـن هـذا القبيل ُتنقل يف حاوية السوائب املغلقة ذاهتا                
   ."                   الكتشاف أي تلوث حمتمل

  ٥     اجلزء 

  ١- ٥      الفصل 

  :ُ                             ُتضاف فقرة جديدة نصها كما يلي  ٣- ٢- ١- ٥

     من  ٦- ١- ٢- ٥                                         ه كل طرد، حيمل عالمات اجتاه الطرود املبينة يف    يوج  ٣- ٢- ١- ٥ " 
   ".                                                        ً             هذه الالئحة ومعبأ يف عبوة شاملة أو موضوع يف عبوة كبرية، طبقاً هلذه العالمات
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  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  ) ج ( ٢- ٥- ١- ٥

                                                                                       بالنسبة لكل طرد يتطلب اعتماد السلطة املختصة يتم التأكد من أن مجيع االشتراطات             " 
  ؛ "                                 احملددة يف شهادات االعتماد قد استوفيت

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  ) ج ( ٢- ٢- ٥- ١- ٥

                                                                                      شحن طرود حتتوي على مواد انشطارية إذا كان جمموع مؤشرات أمان احلرجية للطرود يف               " 
 ُ                        وُتستثىن من هذا االشتراط      .   ٥٠                                                           حاويـة شـحن واحـدة أو يف وسيلة نقل واحدة يتجاوز             

     يف    ٥٠                                                                  ها مراكب حبرية إذا كان جمموع مؤشرات أمان احلرجية ال يتجاوز                              الشحنات اليت تنقل  
         م بني    ٦                                                                                    أي عنـرب أو مقصـورة أو منطقة حمددة على ظهر املركب وروعيت املسافة البالغة                

   ". ٢- ٤- ٨- ١- ٧                                                    جمموعات الطرود أو العبوات الشاملة حسبما يقتضيه اجلدول 

  .                        ال ينطبق على النص العريب̀  ٢̀   ) د ( ٤- ٢- ٥- ١- ٥

                                                      مع إضافة املقدمة املناسبة يف النظام الدويل للوحدات         "  ُ                        ، ُيسـتعاض عن العبارة      ̀  ٥̀      يف  
(SI) "   مع إضافة رمز بادئة مناسبة من النظام الدويل للوحدات  "         بالعبارة                                                  (SI)."   

  ٢- ٥      الفصل 

   ".     ً  لتراً   ٤٥٠ "    بعد   "                والعبوات الكبرية "     تضاف   ٧- ١- ٢- ٢- ٥   و ٤- ١- ٢- ٥

                                   منشأ التصميم وإما اسم الصانع أو أي        : "...                          حبيث يصبح نصها كما يلي    ُ   َّ                  ُتعـدَّل هناية اجلملة       ) ج ( ٤- ٥- ١- ٢- ٥
   ".                                                                             عالمات متييز للعبوة على النحو الذي حددته السلطة املختصة أو حدده بلد منشأ التصميم

  :                         تضاف اجلملة اجلديدة التالية  ٨- ٥- ١- ٢- ٥

                                                                           يف حالـة الـنقل الـدويل لطرود تتطلب اعتماد السلطة املختصة                ٨- ٥- ١- ٢- ٥ " 
                                                                                           لتصميم أو الشحن، اليت تنطبق بالنسبة هلا أنواع خمتلفة من االعتماد يف البلدان املعنية               ل

   ".                          ً                         املختلفة، توضع العالمات وفقاً لشهادة بلد منشأ التصميم

  :                           تضاف الفقرات اجلديدة التالية  ٦- ١- ٢- ٥

  : ١- ٦- ١- ٢- ٥                            باستثناء ما هو منصوص عليه يف   ٦- ١- ٢- ٥ " 

                                        ت الداخلية احملتوية على بضائع خطرة سائلة؛                         العبوات املركبة ذات العبوا -

                              والعبوات املفردة اجملهزة مبنفسات؛ -

                                                ّ               واألوعية القرية املفتوحة املخصصة لنقل الغازات املسّيلة املربرة املربدة؛ -
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                                                    يوضـع عليها بوضوح سهمـان حمـددان الجتاه الطرود،          
          ت املعيار                                                              ممـاثالن للرسم التوضيحي الوارد أدناه أو مطابقان ملواصفا        

ISO 780:1985 .   ويظهر السهمان على جانبني رأسيني متقابليـن من                                           
              ويكون السهمان   .                                                 جوانب الطرد ويتجهان يف االجتاه العمودي الصحيح      

  .                                                              مسـتطيلي الشـكل وحبجم مرئي بوضوح متناسب مع حجم الطرد          
  .                                     ورسم إطار مستطيل حول السهمني أمر خياري

  :                          ه على العبوات اليت حتتوي على                    ال يلزم وضع سهمي االجتا  ١- ٦- ١- ٢- ٥ 

             أوعية الضغط؛  ) أ (

                                                                أو البضائع اخلطرة املوضوعة يف عبوات داخلية ال تتجاوز سعتها            ) ب (
                                                             مـل، جمهـزة مبـادة ماصة كافية بني العبوات الداخلية               ١٢٠

                                                 والعبوات اخلارجية المتصاص احملتويات السائلة بأكملها؛

                      ضوعة يف أوعية أولية          ، املو  ٢- ٦                               أو املواد املعدية من الشعبة        ) ج (
      مل؛  ٥٠               ال تتجاوز سعتها 

                               ، املوضوعة يف طرود من النوع       ٧                              أو املواد املشعة من الرتبة        ) د (
B(U) أو     B(M) أو     C؛  

              مثل الكحول أو  (                                     أو املواد املانعة للتسرب يف مجيع االجتاهات     ) ه (
    .).                                     الزئبق يف مقاييس احلرارة، األيروسوالت، إخل

                  ً                              طرد حيمل عالمات طبقاً هلذا الفرع اجلزئي، أسهم                          ال تبني، على أي       ٢- ٦- ١- ٥ 
   ".                                     ألغراض أخرى غري بيان االجتاه الصحيح للطرد

  :                    جديدة نصها كما يلي ٧- ١- ٢- ٥          تضاف فقرة   ٧- ١- ٢- ٥

 لوهنما أسود أو أمحر على أرضية بيضاء أو ذات لون مغاير مناسبسهمان 
  اإلطار املستطيل خياري

 أو
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                                          ً            أحكام خاصة لوضع عالمات املواد اليت تشكل خطراً على البيئة  ٧- ١- ٢- ٥ "  

    ً                    خطراً على البيئة وتفي                                                 توضع على العبوات احملتوية على مواد تشكل          ١- ٧- ١- ٢- ٥  
                عالمة ثابتة هي     )     ٣٠٨٢    و     ٣٠٧٧                    رقما األمم املتحدة       ( ٣- ٩- ٢                       باملعـايري الواردة يف     

                                     ً              ُ                                          العالمة الدالة على املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، وُتستثىن من هذا العبوات املفردة              
  :                                           والعبوات املركبة احملتوية على عبوات داخلية ذات

                        فيما يتعلق بالسوائل؛ أو  ل  ٥                حمتويات ال تتجاوز  -   

  .                              كغم فيما يتعلق باملواد الصلبة ٥                حمتويات ال تتجاوز  -   

                             ً                                    توضـع عالمة املادة اليت تشكل خطراً على البيئة جبوار العالمات اليت        ٢- ٧- ١- ٢- ٥ 
  . ٤- ١- ٢- ٥   و ٢- ١- ٢- ٥                           وتستوىف االشتراطات الواردة يف   .  ١- ١- ٢- ٥        تتطلبها 

         ً                                   تشكل خطراً على البيئة العالمة املبينـة يف                                 تكـون عالمة املادة اليت        ٣- ٧- ١- ٢- ٥  
              مم، إال يف حالة    ١٠٠  ×    مم    ١٠٠                                  وفيما يتعلق بالعبوات يكون البعدان   .  ٢- ٢- ٥      الشكل 

               وفيما يتعلــق    .                                                                 العـبوات ذات األبعـاد الـيت ال تتـيح سوى محل عالمات أصغر             
  .    مم   ٢٥٠  ×    مم    ٢٥٠               يكون أدىن بعدين   )  ١- ٣- ٢- ٣- ٥     انظر  (              بوحـدات النقل 

 ٢-٢-٥الشكل  

 "أسود على أرضية بيضاء أو ذات لون مغاير مناسب): مسكة وشجرة(الرمز  

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  ٢- ١- ٢- ٢- ٥

                                                                                            حيثما تكون سلع أو مواد مدرجة على وجه التحديد يف قائمة البضائع اخلطرة تثبت عليها                " 
          ً         وتثبت أيضاً بطاقة     .  ٣                                                                   بطاقـة تعـريف لرتبة اخلطر تبني اخلطر املنصوص عليه يف العمود             

         بقائمة  ٤                                                                                  تعـريف للخطر اإلضايف فيما يتعلق بأي خطر مبني برقم رتبة أو شعبة يف العمود              
              ً                   قد تتطلب أيضاً بطاقة تعريف       ٦                                           بيد أن األحكام اخلاصة املبينة يف العمود          .               البضائع اخلطرة 

       الشتراط                            أو قد تعفي من هذا ا       ٤                                                       للخطر اإلضايف حيثما ال يبني أي خطر إضايف يف العمود           
   ".                                             ً                       فيما يتعلق خبطر إضايف حيثما يكون هذا اخلطر مبيناً يف قائمة البضائع اخلطرة
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   ".    ً       وفقاً لدالالت "           عن العبارة   "                               مع إضافة رمز البادئة املناسبة يف "  ُ                   ُيستعاض بالعبارة   ) ب ( ٢-  ١٢- ١- ٢- ٢- ٥

  :                          تضاف الفقرة اجلديدة التالية  ٥-  ١٢- ١- ٢- ٢- ٥

                                          دويل لطرود تتطلب اعتماد السلطة املختصة                        يف حالة النقل ال     ٥-  ١٢- ١- ٢- ٢- ٥ " 
                                                                                            للتصميم أو الشحن، اليت تنطبق بالنسبة هلا أنواع خمتلفة من االعتماد يف البلدان املعنية              

   ".                                 ً                         املختلفة، توضع بطاقات التعريف وفقاً لشهادة بلد منشأ التصميم

 ُ     ُتحذف   ١٣- ١- ٢- ٢- ٥

  :                                     تضاف امللحوظة التالية يف هناية النص احلايل  ١- ٢- ٢- ٢- ٥

                             مبينة، حسب االقتضاء، حبد      ٢- ٢- ٢- ٥                               بطاقـات التعريف الواردة يف        :         مـلحوظة  " 
                                  وال يلزم هذا عندما توضع بطاقة        .  ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥               ً                  خـارجي منقط وفقاً ملا يرد يف        

   ".                               التعريف على أرضية ذات لون مغاير

            ن مغاير، أو                                     وتوضع بطاقة التعريف على أرضية ذات لو   : "                            تضاف اجلملة التالية يف النهاية  ١- ١- ٢- ٢- ٢- ٥
   ".                                  يكون هلا خط حتديد خارجي منقط أو متصل

  : ٥                               يف بطاقيت التعريف اخلاصتني بالرتبة   ٢- ٢- ٢- ٢- ٥

  :             بالنص التايل ١- ٥                                       يستعاض عن النص الوارد حتت بطاقة التعريف  

 )١-٥النموذج "(
 ١-٥الشعبة 

 مواد مؤكسدة
 أسود على أرضية صفراء): هلب فوق دائرة(الرمز 

 ". يف الركن األسفل"١-٥"يكتب الرقم 
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 : والنص الوارد حتتها مبا يلي٢-٥يستعاض عن بطاقة التعريف 

 )٢-٥النموذج "( 
 ٢-٥الشعبة 

 أكاسيد فوقية عضوية
 أسود أو أبيض): هلب(الرمز 

 النصف العلوي أمحر؛ النصف السفلي أصفر: األرضية
 ".يف الركن األسفل" ٢-٥"ُ           ي كتب الرقم 

  ٣- ٥      الفصل 

                                           توضع لوحات اإلعالن اخلارجية على أرضية ذات لون    : "                       اجلملة التالية يف النهاية     تضاف   ٢- ١- ١- ٣- ٥
   ".                                     أو يكون هلا خط حتديد خارجي منقط أو متصل  )      مغاير

  :ُ   َّ                                    ُتعدَّل اجلملة األوىل حبيث يصبح نصها كما يلي  ٣- ١- ١- ٣- ٥
                                                                                  كمـا توضـع لوحات إعالن خارجية للمخاطر اإلضافية اليت تلزم هلا بطاقة تعريف               " 

   ". ٢- ١- ٢- ٢- ٥            ً           ر اإلضايف طبقاً ملا يرد يف     للخط

   ".     دال ٧                   مطابقة للنموذج رقم  "               دال بالعبارة  ٧               مطابقة للنموذج  "                  يستعاض عن العبارة   ١- ٥- ١- ١- ٣- ٥

  :                    جديدة نصها كما يلي ٣- ٢- ٣- ٥     تضاف   ٣- ٢- ٣- ٥

                         ً            عالمة املواد اليت تشكل خطراً على البيئة  ٣- ٢- ٣- ٥ "  

               ً                                 مواد تشكل خطراً على البيئة وتفي باملعايري                                     وحـدة النقل اليت حتتوي على       ١- ٣- ٢- ٣- ٥ 
                         توضع عليها، على جانبني      )     ٣٠٨٢    و     ٣٠٧٧                        رقمـا األمـم املتحدة         ( ٣- ٩- ٢              الـواردة يف    

                                                                                          متقابلني على األقل من جوانب الوحدة ويف مجيع األحوال يف مكان يراه مجيع العاملني املعنيني             
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  ً                                  ً   راً على البيئة واليت يتعني تثبيتها طبقاً                                                             بعمليات التحميل أو التفريغ، عالمة املواد اليت تشكل خط        
   ".                                 فيما يتعلق بلوحات اإلعالن اخلارجية ٤- ١- ١- ٣- ٥                 لألحكام الواردة يف 

  ٤- ٥      الفصل 

  :              احلاليتني مبا يلي  )  ج ( و  )  ب (          يستعاض عن   ١- ٤- ١- ٤- ٥

              ، مبا يف ذلك     ٢- ١- ٣                                                       االسـم الرمسي املستخدم يف النقل على النحو احملدد يف             ) ب  "( 
  ؛ ) ٨- ٢- ١- ٣     انظر  (                         درج بني قوسني، حسب االقتضاء              االسم التقين امل

                                                                            رتـبة اخلطـر األساسي أو، عندما تكون حمددة، شعبة البضائع، مبا يف ذلك                ) ج ( 
  "       الرتبة "                وجيوز إدراج كلمة   .  ١                                                        احلـرف الـدال عـلى جمموعة التوافق يف حالة الرتبة           

"Class" أو الشعبة            "Division"قبل أرقام رتبة أو شعبة اخلطر األساسي؛                                     ."   

  :                  جديدة نصها كما يلي  )  د (ُ      ُتدرج  

                  ملا تتضمنه بطاقة     )        املناظرة (                                        رتـبة أو شعبة اخلطر اإلضايف، املناظر          )        أرقـام  (       رقـم     ) د  "( 
  ) ُ    ُتدرج (                                                      ُ               تعريف اخلطر اإلضايف اليت يلزم استخدامها، عندما تكون حمددة، ُيدرج             )         بطاقـات  (

  "       الرتبة "              وز إدراج كلمة   وجي  .         بني قوسني   )     توضع (                                            بعـد رتبة أو شعبة اخلطر األساسي ويوضع         
"Class" الشعبة "     أو       "  "Division"قبل أرقام رتبة أو شعبة اخلطر اإلضايف؛                                    ."   

  .     جديدة     )"  ه  "(            احلالية تصبح    )"  د  "( 

  :                                                                يتم تعديل الفقرة األوىل واملثالني حبيث يصبح نص الفقرة واملثالني كما يلي  ٢- ٤- ١- ٤- ٥

            ، بالترتيب   ١- ٤- ١- ٤- ٥        ددة يف     ّ                                               تبـّين العناصر اخلمسة لوصف البضائع اخلطرة احمل        " 
                                مع عدم حشو معلومات إال يف حدود ما      ))  ه (  ،  ) د (  ،  ) ج (  ،  ) ب (  ،  ) أ (   أي  (            الوارد أعاله 

  :                                  وفيما يلي مثاالن لوصف البضائع اخلطرة  .                    تنص عليه هذه الالئحة

  UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
 UN 1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I"  
                                                             رقم األمم املتحدة، االسم الرمسي، الرتبة أو الشعبة، جمموعة التعبئة  :         وهذا يعين 

  )                                   امللحوظة املوجودة تظل كما هي دون تغيري ( 
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   ).                                   التعديل األول ال ينطبق على النص العريب (  ١- ٥- ١- ٤- ٥
                                             وال جيوز استخدام الرموز الكودية للعبوات،        : "ُ                                        ُتدرج اجلملة التالية قبل اجلملة األخرية      

     ).".(4G)          مثل صندوق  (                                            اخلاصة باألمم املتحدة، إال لتكملة وصف نوع الطرد 

َ     ُيدَرج   ) ج ( ١- ٧- ٥- ١- ٤- ٥    ".(SI)                                     بادئة مناسبة من النظام الدويل للوحدات  "    قبل   "    رمز "ُ  

  .                      ال ينطبق على النص العريب  ) ب ( ٢- ٧- ٥- ١- ٤- ٥

َ                          ُتدَرج الفقرة اجلديدة التالية  ٣- ٧- ٥- ١- ٤- ٥   ُ:  

                                                       ل الدويل لطرود تطلب اعتماد السلطة املختصة للتصميم                     يف حالة النق    ٣- ٧- ١- ٤- ٥ "  
                                                                                             أو الشحن، اليت تنطبق بالنسبة هلا أنواع خمتلفة من االعتماد يف البلدان املعنية املختلفة،              

   ، ١- ٤- ١- ٤- ٥                                                                          يوضـع رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل، املطلوبان يف             
    .".    ً                         وفقاً لشهادة بلد منشأ التصميم

  . ٤- ٧- ٥- ١- ٤- ٥            احلالية إىل  ٣- ٧- ٥- ١- ٤- ٥        ترقيم ُ     ُيعاد 

            اجلزء السادس

  ١- ٦      الفصل 

    ]".               يستكمل فيما بعد  "[   ب    "          برميل خشيب " ُ            ُيستعاض عن - ٢     خبصوص   ٥- ٢- ١- ٦

ُ        ُيستكمل   "[        ُ                                                                   يف اجلدول ُيستعاض عن النص الوارد يف الصف اخلاص بالرباميل اخلشبية ب                 ٧- ٢- ١- ٦
    ]".        فيما بعد

    )".ُ     ُحذفت   ( ٦- ٤- ١- ٦   : "   صهاُ                ُتعدل حبيث يصبح ن   ٦- ٤- ١- ٦

  :                          يستعاض عن النص احلايل مبا يلي   ٦- ١- ٥- ١- ٦

  ]               يستكمل فيما بعد     [  ٦- ١- ٥- ١- ٦ " 

                                                                    لالطالع على االشتراطات اخلاصة بتجميع عبوات داخلية خمتلفة يف عبوة             :          مـلحوظة  
    .". ١- ٥- ١- ١- ٤                                                    خارجية واالختالفات املسموح هبا يف العبوات الداخلية، انظر 

   .                                       يعاد ترقيم الفترة التالية بناء على ذلك  .    حذف ُ ُت   ٤- ٢- ٥- ١- ٦

   ".      العبوة "   حتت   "             براميل خشبية "        ُ      يف اجلدول ُتحذف    ١- ٣- ٥- ١- ٦
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  ٢- ٦      الفصل 

   :                        حبيث يصبح نصها كما يلي ١ُ   َّ           ُتعدَّل احلاشية   ٤- ٥- ٦- ٣- ١- ٢- ٦

 CGA  S-1.2-2003 "Pressure Relief                                 انظـر، على سبيل املثال، املنشوران    ١ " 

Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed 

Gases" و     S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for 

Compressed Gases."."     

  :                     حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ج (ُ   َّ                   ُتعدَّل الفقرة الفرعية    ١- ٥- ١- ٢- ٦

                           حدوث تآكل أو إذا أزيلت                                                       مـراجعة اللوالـب إذا كـان هناك دليل على             ) ج  "(
  "        امللحقات؛

  :                     حبيث يصبح نصها كما يلي  )  د (                    حتت الفقرة الفرعية  ٢ُ   َّ                 ُتعدَّل هناية امللحوظة  

                                                                               بناء على اختبار ابتعاث صويت أو فحص فوق صويت أو اختبار ابتعاث صويت مع                   "...  
    .".           فحص فوق صويت

َ                                   ُيدَرج البند اجلديد التايل يف هناية اجلدول   ١- ١- ٢- ٢- ٦   ُ :   

ــ ــب      اس ــناء املرك ــاز ذات الب ــاليب  -                                     طوانات الغ ــفات وأس                         املواص
                                                        اسطوانات الغاز املركبة املغلقة بكاملها بألواح ليفية         :                اجلزء الثالث  -           االختـبار   

                                                             مقواة وذات بطانة معدنية أو ذات بطانة غري معدنية ال تتقاسم احلمل

 ISO 11119-3:2002 

  .ISO 7866:1999  ُ                ، ُتحذف اإلشارة إىل    : "      سطوانة               بالنسبة لغالف األ "            يف اجلدول، حتت    ٣- ١- ٢- ٢- ٦

  :                            تضاف فقرة جديدة نصها كما يلي   ٤- ١- ٢- ٢- ٦

                                                                             ينطـبق املعيار التايل على تصميم األوعية القرية اليت حتمل شهادة               ٤- ١- ٢- ٢- ٦ " 
                                                                            األمم املتحدة وعلى بنائها وفحصها واختبارها األوليني، باستثناء أن اشتراطات الفحص 

  : ٥- ٢- ٢- ٦                                ً           تقييم التوافق واالعتماد تكون طبقاً ملا يرد يف               املرتبطة بنظام 

                           ، القابلة للنقل، اليت ال      )       التفريغ (                                     األوعية القرية املعزولة باخللخلة      -                    األوعـية القـرية     
                                 التصميم والصنع والفحص واالختبارات  :            اجلزء األول-      لتر  ١     ٠٠٠             يتجاوز حجمها 

 ISO 21029-1:2004 

َ      ُتـدَرج     )  أ (   يف    ١- ٣- ٥- ٢- ٢- ٦        وسلطات  " ُ               وُتحذف العبارة     "         مسؤوليات "             بعد الكلمة     "          العـاملني  "          الكـلمة   ُ  
   ".      اإلدارة
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   .                                    التعديل األخري ال ينطبق على النص العريب  "          واإلجراءات "    بعد   "       املنظمة "ُ     ُتحذف   )  ب (  يف  

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي   ١٠- ٤- ٥- ٢- ٢- ٦

                ة يتخذ الصانع                                            الـتعديالت يف النماذج التصميمية املعتمد        ١٠- ٤- ٥- ٥- ٢- ٢- ٦ " 
   :                     أحد اإلجراءين التاليني

                                                                         إبـالغ السـلطة املختصـة اليت أصدرت املوافقة بأي تعديالت يف النموذج               ) أ (
                                             ً      ً                        التصميمي املعتمد، حيثما ال تشكل التعديالت تصميماً جديداً، كما هو حمدد           

                     يف معيار أوعية الضغط؛

           ً   ديالت تصميماً                                                               طلب موافقة تالية على النموذج التصميمي حيثما تشكل التع          ) ب (
 ُ                              وُيعطى هذا االعتماد اإلضايف يف       .      ً     ً                                 جديداً وفقاً ملعيار أوعية الضغط ذي الصلة      

    .".                                              شكل تعديل لشهادة اعتماد النموذج التصميمي األصلي

  :                                                تضاف اجلملة األخرية اجلديدة التالية يف هناية النص احلايل  )  ز (  يف    ٢- ٧- ٢- ٢- ٦

  )     ١٠٠١                   رقم األمم املتحدة     (      ملذاب                                                  يف حالـة أوعـية الضـغط اخلاصة باألسيتيلني ا          " 
                      يوضع رقم عشري واحد      )     ٣٣٧٤                   رقم األمم املتحدة     (                              واألسـيتيلني اخلايل من املذيب      

   ١                                                                                     على األقل بعد العالمة العشرية، ويوضع رقمان بالنسبة ألوعية الضغط اليت تقل عن              
   ".          كيلو غرام؛

َ       ُتـدَرج      ):  ل ( و  )  ك (   يف           برقمني  "          العبارة           ويستعاض عن  "           أثناء امللء "    بعد   "          وأي طـالء  "ُ  
                     بثالثة أرقام معنوية    "          بالعبارة     "" KG "                                                معـنويني مقربني حىت آخر رقم ويليهما احلرفان         

َ                                       وُتدَرج اجلملة األخرية اجلديدة التالية يف          "". KG "                                     مقربة حىت آخر رقم ويليها احلرفان          ُ 
  :              هناية النص احلايل

                   يتعلق بأوعية الضغط       وفيما   .                                                ويوضع رقم عشري واحد على األقل بعد العالمة العشرية " 
   ".                                                        كيلو غرام يعرب عن الكتلة برقمني معنويني مقربني حىت آخر رقم؛ ١           اليت تقل عن 

  :                          تضاف الفقرة اجلديدة التالية   ٧- ٧- ٢- ٢- ٦

                                                                فيما يتعلق باسطوانات األسيتيلني جيوز، مبوافقة السلطة املختصة،          ٧- ٧- ٢- ٢- ٦ " 
                           ة بتنفيذ الفحص واالختبار       ُ                                                      أن ُيـنقش تـاريخ أحدث فحص دوري وختم اهليئة القائم          

                            وتشكل احللقة حبيث ال ميكن نزعها   .                                            الدوريني على حلقة مثبتة على االسطوانة بالصمام
    .".                          إال بفصل الصمام عن االسطوانة
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   ٢- ١- ٤- ٢- ٦    و  ١- ١- ٤- ٢- ٦       إىل    ٢- ٤- ٢- ٦    و  ١- ٤- ٢- ٦                      يعاد ترقيم الفقرات      ٤- ٢- ٦
َ          على التوايل وُتدَرج فقرة    :                    جديدة نصها كما يلي ١- ٤- ٢- ٦            ُ  

   )"            خراطيش الغاز (                            األوعية الصغرية اليت حتوي الغاز   ١- ٤- ٢- ٦ " 

  :                           تضاف الفقرات اجلديدة التالية 

                رذاذات األيروسول  ٢- ٤- ٢- ٦ " 

                                                         ختضع كل رذاذة أيروسول مملوءة الختبار جيري يف محام مائي أو بديل     
  .                  معتمد للحمام املائي

                          اختبار احلمام املائي الساخن  ١- ٢- ٤- ٢- ٦ 

                                                            حتـدد درجـة حرارة احلمام املائي ومدة االختبار حبيث يصل             ١- ١- ٢- ٤- ٢- ٦ 
ْ       ْس إذا   ٥٠ (ْ   ْس   ٥٥                                                          الضغط الداخلي إىل املستوى الذي كان سيصل إليه عند درجة حرارة 

  .  ) س  ٥٠                                                  يف املائة من سعة رذاذة األيروسول عند درجة            ٩٥                                 كـان الطور السائل ال يتجاوز       
                         ات األيروسول مصنوعة من                                                              وإذا كانـت احملتويات حساسة للحرارة أو إذا كانت رذاذ         

                                            ُ                                         مادة بالستيكية تلني يف درجة حرارة االختبار هذه، ُتضبط درجة حرارة احلمام املائي             
   ٢     ٠٠٠ْ                ً                             ْس؛ ولكن ختترب، فضالً عن ذلك، رذاذة واحدة من كل   ٣٠ْ    ْس و  ٢٠          عند ما بني 

  .                                   رذاذة أيروسول عند درجة احلرارة األعلى

                      اذة األيروسول أو أي            ّ                            يشـترط أالّ حيـدث أي تسرب من رذ          ٢- ١- ٢- ٤- ٢- ٦ 
                                                                                      تشـويه دائم هلا؛ غري أن من اجلائز أن حيدث تشويه لرذاذات األيروسول املصنوعة من               

   .                                ّ                  البالستيك بسبب الليونة؛ شريطة أالّ حيدث أي تسرب منها

               الطرق البديلية  ٢- ٢- ٤- ٢- ٦ 

          استيفاء                                                                   ً      جيوز، مبوافقة السلطة املختصة، استخدام طرق بديلة توفر مستوى أمان معادالً شريطة 
  . ٣- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦   و ٢- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦   و ١- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦                    االشتراطات الواردة يف 

          نظم اجلودة  ١- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦ 

      وينفذ   .                                                                          يكـون لدى القائمون مبلء رذاذات األيروسول وصانعو املكونات نظام جودة           
                                                                                 نظام اجلودة إجراءات لضمان رفض كل رذاذات األيروسول املسربة أو املشوهة وعدم            

  .            تقدميها للنقل



ST/SG/AC.10/32/Add.1 
Page 49 
 

 

  :                            ويشتمل نظام اجلودة على ما يلي

                                وصف للهيكل التنظيمي واملسؤوليات؛  ) أ (

                                                                           الفحص واالختبار الدوريني املعنيني ومراقبة اجلودة وضمان اجلودة والتعليمات           ) ب (
                           املستخدمة يف إجراء العمليات؛

                                                                     سـجالت اجلـودة، مـثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعايرة        ) ج (
          وبياناهتا؛

                                                 مراجعات اإلدارة لضمان التنفيذ الفعال لنظام اجلودة؛  ) د (

                                  عملية ملراقبة املستندات ومراجعتها؛     ) ه (

                                                    وسيلة ملراقبة رذاذات األيروسول غري املستوفية لالشتراطات؛  ) و (

                                               برامج لتدريب العاملني املعنيني وإجراءات لتأهيلهم؛  ) ز (

  .  ئي                                        إجراءات لضمان عدم وجود تلف يف املنتج النها  ) ح (

                   وتضمن هذه املراجعات   .                                                    وجترى مراجعة أولية ومراجعات دورية ترضي السلطة املختصة 
 ُ   َ                    ً        وُتخطَر السلطة املختصة سلفاً بأي   .                                     ً      ً          أن يكـون النظام املعتمد، وأن يظل، كفؤاً وفعاالً       

   .              تغيريات مقترحة

                                                    إخضاع رذاذات األيروسول الختبار الضغط والتسرب قبل امللء  ٢- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦ 

                                                                    رذاذة أيروسول فارغة لضغط يعادل أو يتجاوز أقصى ضغط متوقع يف           ُ               ُتخضـع كـل      
ْ                               ْس إذا كان الطور السائل ال        ٥٠ (ْ    ْس    ٥٥                                             رذاذات األيروسول اململوءة عند درجة حرارة       

                         وال يقل هذا عن ثلثي الضغط    ). ْ  ْس  ٥٠                                       يف املائـة مـن سعة الوعاء عند            ٩٥          يـتجاوز   
                       ى حدوث تسرب مبعدل يعادل                       ويف حالة ظهور ما يدل عل  .                         التصميمي لرذاذة األيروسول

                                    عند ضغط االختبار، أو تشوه أو عيب    ١-     نانية /   لتر /           مليـبار   ٢-  ١٠    ×    ٣,٣              أو يـتجاوز    
  .                          ُ             آخر، يف أي رذاذة األيروسول، ُترفض الرذاذة

                                اختبار رذاذات األيروسول بعد امللء  ٣- ٢- ٢- ٤- ٢- ٦ 

             حلشوة الدافعة                                                               قبل امللء يتأكد املالئ من أن معدات التغضني جمهزة على حنو مالئم وأن ا 
   .       ُ       احملددة ُتستخدم
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                  وتكون معدات كشف     .  ُ                             ُ                          وُتـرفض كل رذاذة أيروسول مملوءة وُتخضع الختبار تسرب         
                                                                               التسـرب حساسـة بدرجـة كافـية لكن تكشف، على األقل، معدل تسرب قدره               

  .ْ  ْس  ٢٠      عند  ١-     ثانية /   لتر /        مليبار ٣-  ١٠ ×   ٢,٠

    .".                     أو تشوه أو وزن زائد ُ                                                    وُترفض أي رذاذة أيروسول يظهر فيها ما يدل على وجود تسرب 

  :                            تضاف فقرة جديدة نصها كما يلي  ٣- ٤- ٢- ٦

                                                                          مبوافقة السلطة املختصة ال ختضع األيروسوالت واألوعية الصغرية احملتوية على       ٣- ٤- ٢- ٦ " 
                                                                       ً     ً                  منـتجات صـيدالنية وغازات غري هلوبة يلزم أن تكون معقمة، ولكنها قد تتأثر تأثراً ضاراً                

  :     إذا ٢- ٤- ٢- ٦   و ١- ٤- ٢- ٦              كام الواردة يف                         باختبار احلمام املائي، لألح

                                                                             كانت مصنعة حتت سلطة إدارة صحية وطنية ومتوافقة، إذا طلبت ذلك السلطة              ) أ (
                                                                            املختصـة، مـع مـبادئ ممارسات التصنيع اجليدة اليت وضعتها منظمة الصحة             

  ؛ )٢ (       العاملية

                                                                      حتقـق مسـتوى أمـان معادل باستخدام الصانع لطرق بديلة لكشف التسرب          ) ب (
                                                                        مة الضغط، مثل كشف اهلليوم وإجراء اختبار محام مائي لعينة إحصائية ال              ومقاو

    .".                       وحدة من كل دفعة إنتاج ٢     ٠٠٠                       تقل عن وحدة واحدة يف كل 

  ٤- ٦      الفصل 

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  ) ب ( ٢- ٥- ٤- ٦

    .".                                                    يف املائة يف أقصى مستوى لإلشعاع على أي سطح خارجي للطرد  ٢٠             زيادة تتجاوز   ) ب  "(

   )  ج ( ٢- ٤- ٥- ٤- ٦    و ̀  ٢̀   )  ج ( ٢- ٤- ٥- ٤- ٦                                     جـرى التعديالت التبعية الالزمة يف        ُ ُت 
   ). ب (  ١٤- ٧- ٤- ٦   و̀  ٢̀   )  ب ( ٥- ٤- ٥- ٤- ٦   و̀  ٢̀   )  ج ( ٢- ٤- ٥- ٤- ٦ و

   ".                   املواد املشعة السائلة "         بالعبارة   "        السوائل "                              يف اجلملة األوىل يستعاض عن الكلمة    ١٦- ٧- ٤- ٦

       فيما  ١- ٣- ٤- ٦                       تراطات املبينة يف الفقرة             باستثناء االش "             ُ              يف اجلملة األوىل ُتحذف العبارة   ٣- ٨- ٤- ٦
          بالعبارة   "  ٤- ٨- ٤- ٦ "             ويستعاض عن     "                                              يـتعلق بالطـرود املـنقولة عن طريق اجلو،        

   ".                          وعند عدم وجود إشعاع مشسي، ٥- ٨- ٤- ٦ "

                                                      

 ) ٢ (  WHO Publication: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of 

"guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection.  
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  :                            اجلديدة مع التعديالت التالية ٤- ٨- ٤- ٦                     احلالية يصبح الفقرة   ١٣- ٨- ٤- ٦          نص الفقرة   ٤- ٨- ٤- ٦

َ         يف اجلملة األوىل ُتدَرج ال              ويستعاض   " ْ ْس  ٨٥ "              قبل العبارة     "                      مبوجب االستخدام احلصري   "       عبارة               ُ  
  :  ُ                    وُتحذف اجلملة الثانية     ".  ٥- ٨- ٤- ٦        الفقرة   "          بالعبارة    "  ٤- ٨- ٤- ٦        الفقرة   "                 عـن العـبارة     

     .").ْ ْس  ٥٠                             جتاوزت درجة احلرارة القصوى هذه     ...                   وجيب أن ينقل الطرد   ("

                        وتعدل كل اإلحاالت املرجعية  .   ١٣- ٨- ٤- ٦     إىل  ٥- ٨- ٤- ٦                      يعاد ترقيمها حبيث تصبح      إىل ٤- ٨- ٤- ٦
   .                     املرجعية بناء على ذلك   ١٢- ٨- ٤- ٦

                                 شريطة أال يقل أصغر بعد خارجي         : "ُ   َّ                                               ُتعدَّل هناية اجلملة بعد املعادلة حبيث يصبح نصها         ) أ ( ٢-  ١١- ٤- ٦
    :".              سنتيمترات، و  ١٠           لكل طرد عن 

  :                       حبيث يصبح نصها كما يلي̀  ٣̀      تعدل   
  .  غ ٥                         لترات من املادة عن        ١٠                    ية يف أي حجم من                                             أال تزيد كمية املادة االنشطار       ̀  ٣̀  " 

                   يف املائة من احلدود  ١                                                           وال يكـون هـناك وجود للبريليوم أو الدوتريوم بكميات تتجاوز    
                         ، إال للدوتريوم بتركيز     ٢-  ١١- ٤- ٦                                                     الكتلية املنطبقة للشحنة بالشروط املبينة يف اجلدول        

    .".                طبيعي يف اهليدروجني

                                            فيما يتعلق بالطرود اليت ال حتتوي إال على           : "                            حبيث يصبح نصها كما يلي     ُ   َّ              ُتعدَّل اجلملة األوىل    ) ب ( ٧-  ١١- ٤- ٦
    :".                    يف املائة حسب الكتلة ٥          حبد أقصى    ٢٣٥-                                           سادس فلوريد اليورانيوم، بإثراء باليورانيوم 

  :ُ   َّ                           ُتعدَّالن حبيث يصبح نصهما كما يلي  ) ب ( و  )  أ ( ١-  ٢٢- ٤- ٦

           اعتماده   ٤- ٦- ٤- ٦                                                       يتطلب كل تصميم يفي باالشتراطات الواردة يف الفقرة         ) أ  "(
                 من جهات متعددة؛ 

      إىل  ١- ٦- ٤- ٦                                                                يتطلـب كـل تصميم يفي باالشتراطات الواردة يف الفقرات من              ) ب (
                                                                      اعـتماده من جهة واحدة هي السلطة املختصة يف بلد منشأ التصميم،           ٣- ٦- ٤- ٦

    .".                                     ً                             ما مل تتطلب هذه الالئحة التنظيمية، خالفاً لذلك، اعتماده من جهات متعددة

  .                              التعديل ال ينطبق على النص العريب  ) أ ( ٣-  ٢٣- ٤- ٦

  .                              التعديل ال ينطبق على النص العريب    ) ه (  ١٢-  ٢٣- ٤- ٦

َ          ُتدَرج فقرة    ١٤-  ٢٣- ٤- ٦   :                  جديدة نصها كما يلي  )  م (ُ  
  "                  وصف لنظام االحتواء؛  ) م  "( 
  .                    احلاليتني بناء على ذلك  )  ن ( و  )  م (                            تعاد تسمية الفقرتني الفرعيتني  
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  :           صها كما يلي         جديدة ن̀  ٢̀                 تدرج فقرة فرعية   )  ن (   حتت  
   ".                  وصف لنظام االحتباس؛ ̀  ٢̀  " 
   .               بناء على ذلك̀  ٦̀      إىل ̀  ٢̀                              يعاد ترقيم الفقرات احلالية من   

َ                ُتدَرج فقرة فرعية     :                  جديدة نصها كما يلي  )  ع (ُ  
                          كيلوغرام من سادس فلوريد    ٠,١                                        فيما يتعلق بالطرود اليت حتتوي على أكثر من   ) ع  "( 

                  ، اليت ينطبق إن     ٤- ٦- ٤- ٦                       د الواردة يف الفقرة                                              اليورانيوم، يقدم بيان حتدد فيه القواع     
    .".                                               وجدت، وأي معلومات مسهبة قد تفيد سلطات خمتصة أخرى

  .            بناء على ذلك  )  ش (   إىل   )  س (                                     تعاد تسمية الفقرات الفرعية احلالية من   

 .ُ                ت حذف اجلملة األخرية ١٥-٢٣-٤-٦

        باعتماد  " ُ       وُتدرج    "     ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    حىت   "             ُ            يف اجلملـة األوىل ُتحذف        ٣-  ٢٤- ٤- ٦
              بربنامج توكيد   "                      ويستعاض عن العبارة      "     ً رهناً "     بعد    "                                تصميم الطرد من جهات متعددة؛    

   ".                          برنامج توكيد اجلودة اإللزامي "          بالعبارة و  "              اجلودة اإللزامي

                                          ً                         وجيوز مواصلة استخدامها بعد هذا التاريخ رهناً، على حنو إضايف،             : "ُ             ُتحـذف اجلملة   
    .".        متعددة                           باعتماد تصميم الطرد من جهات

 ٥-٦الفصل 

 ".االشتراطات العامة"ُ   َّ                       ي عد ل العنوان حبيث يصبح نصه  ١-٥-٦

 .ُ    ت حذف ٥-١-٥-٦

 .ُ    ت حذف ٩-٥-١-٥-٦

َ       ي در ج فرع  ٣-٥-٦الفرع   : جديد كما يلي٣-٥-٦ُ  

 :ُ                                 ت درج فقرتان جديدتان نصهما كما يلي ١-٣-٥-٦ و٣-٥-٦

 اشتراطات البناء ٣-٥-٦" 

 "االشتراطات العامة ١-٣-٥-٦  

  ١- ١- ٣- ٥- ٦                      تصبح الفقرات اجلديدة  ٨- ٥- ١- ٥- ٦     إىل  ١- ٥- ١- ٥- ٦               الفقرات احلالية      إىل ١- ١- ٣- ٥- ٦
  . ٨- ١- ٣- ٥- ٦   إىل   : ٨- ١- ٣- ٥- ٦
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                                                                    احلايل، مع إعادة ترقيم الفقرات والفقرات الفرعية واإلحاالت إىل           ٦- ١- ٥- ٦      نـص     ٤- ٥- ٦      الفرع 
  :           ديد كما يلي    اجل ٤- ٥- ٦                                               أرقام الفقرات على حنو مالئم، يصبح نص الفرع اجلزئي 

  .      احلايل ٦- ١- ٥- ٦      عنوان   ٤- ٥- ٦

  .      احلايل ١- ٦- ١- ٥- ٦   نص   ١- ٤- ٥- ٦

  :                          احلايل مع التعديلني التاليني ٢- ٦- ١- ٥- ٦   نص   ٢- ٤- ٥- ٦
                        لفحوص واختبارات أولية    "          بالعبارة    "                        الختبارات أولية ودورية   "                       يسـتعاض عن العبارة      

  .          على التوايل  "  ٤- ٤- ٥- ٦ "       بالرقم   "  ٤- ١- ٤- ٥- ٦ "          وعن الرقم   "       ودورية

  .      احلايل ٣- ٦- ١- ٥- ٦   نص   ٣- ٤- ٥- ٦

  :                          احلايل مع التعديالت التالية ٤- ٦- ١- ٥- ٦   نص   ٤- ٤- ٥- ٦

             وتضاف ملحوظة   "               الفحص واالختبار "         بالعنوان   "      الفحص "                        يف الفقرة األوىل يستعاض عن  
  :                              جديدة بعد العنوان نصها كما يلي

  ة                                         ملعرفة اختبارات وفحوصات احلاويات الوسيط  ٥- ٤- ٥- ٦         ً     انظـر أيضاً       :        مـلحوظة  " 
  .  ."                    للسوائب اليت مت إصالحها

                                               تفحص كل حاوية وسيطة معدنية أو مصنوعة من         "                                     يصـبح الـنص الذي يبدأ مبا يلي          
   ١- ٤- ٤- ٥- ٦           ، الفقرة    ) ب ( و  )  أ (                         ، والفقرتان الفرعيتان        ..."                     البالسـتيك الصـلب     

  :                          اجلديدة مع التعديالت التالية

   ".     غيلها      بدء تش "    بعد    )"                           مبا يف ذلك بعد إعادة تصنيعها  "(ُ      ُتدرج   )  أ (  يف  

            وليست هناك      ("̀  ٢̀   )  ب (ُ                                                           ُتـدرج مجلة جديدة بعد اجلملة األخرية يف الفقرة الفرعية            
          وتكون كل    :                  ، نصها كما يلي      .")           جلسم احلاوية     ...                                     حاجـة إىل إزالـة العزل احلراري        

    .".                                                        حاوية وسيطة للسوائب مطابقة يف مجيع األوجه لنموذجها التصميمي

  :     يلي                جديدة نصها كما ٢- ٤- ٤- ٥- ٦ُ           ُتدرج فقرة  
                                                              ختضع كل حاوية وسيطة معدنية أو مصنوعة من البالستيك الصلب  ٢- ٤- ٤- ٥- ٦ " 

                                                                                   أو كل حاوية وسيطة مركبة خمصصة لنقل السوائل، أو خمصصة لنقل األجسام الصلبة              
                                                                                 ومتـأل وتفرغ حتت الضغط، الختبار مناسب ملنع التسرب، وتكون احلاوية قادرة على             

  : ٣- ٧- ٦- ٥- ٦                             الوفاء مبستوى االختبار املبني يف
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                               قبل استخدامها ألول مرة يف النقل؛  ) أ ( 

  .                                    على فترات ال تتجاوز العامني ونصف العام  ) ب ( 

             وجيوز اختبار    .                                                                      وال يلزم هلذا االختبار تثبيت وسائل إغالق احلاويات الوسيطة للسوائب          
                                                                                        الوعـاء الداخلي للحاوية الوسيطة املركبة دون الغطاء اخلارجي بشرط أال تتأثر بذلك             

    .".           ائج االختبار  نت

    ...                                       وحيتفظ مالك احلاوية الوسيطة بتقرير        ("           احلالية    ٤- ٦- ١- ٥- ٦                  الفقرة األخرية يف     
   ٣- ٤- ٤- ٥- ٦              تصبح الفقرة        ).")  ١- ٢- ٢- ٥- ٦                               اشـتراطات وضـع العالمات يف       

  :                          اجلديدة مع التعديالت التالية

     موعد  "     بعد    "            أو االختبار  " و  "        كل فحص  "     بعد    "          واختـبار  "                          يف اجلملـة األوىل تضـاف        
  .          على التوايل  "      الفحص

  .          على التوايل  "       بالفحص "     وبعد   "      الفحص "    بعد   "         واالختبار "                     يف اجلملة الثانية تضاف  

  . ٦- ٦- ١- ٥- ٦                    عنوان الفقرة احلالية   ٥- ٤- ٥- ٦

  . ٥- ٦- ١- ٥- ٦                 نص الفقرة احلالية   ١- ٥- ٤- ٥- ٦

ــية    ٢- ٥- ٤- ٥- ٦ ــرة احلال ــص الفق ــن   .  ١- ٦- ٦- ١- ٥- ٦                        ن ــتعاض ع     ٣-  ١٤- ٤- ٥- ٦ "              يس
   ". ٤- ٤- ٥- ٦ "     لرقم   با   )"  أ   ( ٥- ٦- ١- ٥- ٦ و

  . ٢- ٦- ٦- ١- ٥- ٦                 نص الفقرة احلالية   ٣- ٥- ٤- ٥- ٦

       بالرقم   "  ١- ٦- ٦- ١- ٥- ٦ "                يستعاض عن الرقم   .  ٣- ٦- ٦- ١- ٥- ٦                 نص الفقرة احلالية   ٤- ٥- ٤- ٥- ٦
" ٢- ٥- ٤- ٥- ٦ ."   

  . ٧- ٦- ١- ٥- ٦                 نص الفقرة احلالية   ٥- ٥- ٤- ٥- ٦

                              ، ويعاد ترقيم الفقرات التالية             على التوايل ٦- ٥- ٦   و ٥- ٥- ٦     إىل  ٤- ٥- ٦   و ٣- ٥- ٦                         يعاد ترقيم الفرعني احلاليني 
  .                          واإلحاالت إليها بناء على ذلك

  .ُ     ُتحذف  )        احلالية ٣- ١- ٤- ٥- ٦   ( ٣- ١- ٦- ٥- ٦

  :                                              يستعاض عن اجلملة األخرية يف هذه الفقرة بالنص التايل  )        احلالية ٢- ٥- ٤- ٥- ٦   ( ٢- ٥- ٦- ٥- ٦
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       إلمجالية                                        ُ                                         متـأل احلاويات الوسيطة املرنة مبادة منوذجية مث ُتحمل حىت ستة أمثال كتلتها ا              " 
    .".                                              القصوى املسموح هبا، مع توزيع احلمولة على حنو منتظم

    .".                  وعدم فقدان احملتويات   : "              تضاف يف النهاية   ):       احلالية  )  ب   ( ٥- ٥- ٤- ٥- ٦   ) ( ب   ( ٥- ٥- ٦- ٥- ٦

  :ُ   َّ                                    ُتعدَّل اجلملة األوىل حبيث يكون نصها كما يلي  )  أ (                 يف الفقرة الفرعية   )         احلالية ٢- ٩- ٤- ٥- ٦   ( ٢- ٩- ٦- ٥- ٦

                          يف املائة من سعتها القصوى   ٩٥                      متأل احلاوية مبا ال يقل عن   :             سيطة املعدنية           احلاويات الو " 
    .".                                         يف املائة من سعتها القصوى بالنسبة للسوائل  ٩٨                         بالنسبة للمواد الصلبة أو 

          متأل احلاوية   :                      احلاويات الوسيطة املرنة   : "                       حبيث يصبح نصها كما يلي    )  ب (ُ   َّ                    ُتعدَّل الفقرة الفرعية     
    .".                                              القصوى املسموح هبا، مع توزيع احلمولة على حنو منتظم                  حىت كتلتها اإلمجالية 

                 احلاويات الوسيطة     : "ُ   َّ                                         ُتعدَّل اجلملة األوىل حبيث يصبح نصها كما يلي         )  ج (                    يف الفقرة الفرعية     
                               يف املائة من سعتها القصوى        ٩٥                            متأل احلاوية مبا ال يقل عن         :                             املصنوعة من البالستيك الصلب   

    .".                                       املائة من سعتها القصوى بالنسبة للسوائل   يف  ٩٨                         بالنسبة للمواد الصلبة أو 

    ً          وفقاً للنموذج   " ُ       وُتحذف    "      سعتها "     بعد    "         القصـوى  "ُ   َّ      ُتـدرَّج     )  د (                        يف الفقـرة الفرعـية       
   ".        التصميمي

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  )        احلالية ٤- ٩- ٤- ٥- ٦   ( ٤- ٩- ٦- ٥- ٦

              ارتفاع السقوط   ٤- ٩- ٦- ٥- ٦ " 

                                             جري االختبار مع املادة الصلبة أو السائلة املقرر      إذا أ  :                               بالنسبة لألجسام الصلبة والسوائل 
  :                                     ً                       نقلها أو مع مادة أخرى تتوافر هلا أساساً نفس اخلصائص الفيزيائية

 ١جمموعة التعبئة  ٢جمموعة التعبئة  ٣جمموعة التعبئة 
  م١,٨  م١,٢  م٠,٨

  :                                       يف حالة السوائل إذا أجري االختبار مع املاء  

  :   ١,٢                              فة النسبية للمادة املقرر نقلها                     عندما ال تتجاوز الكثا  ) أ (  

 ٢جمموعة التعبئة  ٣جمموعة التعبئة 

  م١,٢  م٠,٨
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  ُ               ، ُيحسب ارتفاع      ١,٢                                                              عـندما تـزيد الكثافة النسبية للمادة املقرر نقلها على             ) ب (
                                   للمادة املقرر نقلها مقربة إىل      - "d "-  )  ك (                                     السقوط على أساس الكثافة النسبية      

  :        حو التايل                          الرقم العشري األول، على الن

 ٢جمموعة التعبئة  ٣جمموعة التعبئة 

  م١,٠× ك   م٠,٦٧× ك 

 .ُ    ت حذف )٤-١٤-٤-٥-٦ إىل ١٤-٤-٥-٦الفقرات احلالية  (٤-١٤-٦-٥-٦ إىل ١٤-٦-٥-٦الفقرات 

 ٦-٦الفصل 

  :ُ                           ُتعدل حبيث يصبح نصها كما يلي  ٦- ١- ٥- ٦- ٦

  )ُ                ُتستكمل فيما بعد (   ٦- ١- ٥- ٦- ٦ "

                                              جتميع عبوات داخلية خمتلفة يف عبوة كبرية واالختالفات                لالطالع على شروط    :      ملحوظة 
    .". ٢- ٥- ١- ١- ٤                                   املسموح هبا يف العبوات الداخلية، انظر 

  ،  ٣- ١- ٤- ٥- ٦                              نصها مماثل لنص الفقرة احلالية  ٢- ٢- ٥- ٦- ٦ُ                     ُتـدرج فقرة جديدة       ٢- ٢- ٥- ٦- ٦
           يف الفقرة  ٤- ٤- ٣- ٥- ٦- ٦            بإحالة إىل  ٤- ٩- ٤- ٥- ٦                         مع االستعاضة عن اإلحالة إىل 

   ). أ (    عية     الفر

                         ، واإلحاالت إليها، بناء     ٤- ٢- ٥- ٦- ٦       إىل    ٢- ٢- ٥- ٦- ٦                             يعاد ترقيم الفقرة احلالية      
  .       على ذلك

   ٥- ٥- ٤- ٥- ٦ُ                                            ُتعـدالن باالستعاضـة عن النص احلايل بنص الفقرة     :  ٥- ٣- ٣- ٥- ٦- ٦    و  ٤- ٢- ٣- ٥- ٦- ٦
                  املعاد ترقيمها إىل    ( ٥- ٦- ٤- ٥- ٦           والفقـرة     )  ٥- ٥- ٦- ٥- ٦                        املعـاد ترقـيمها إىل       ( 
  "                 احلاويات الوسيطة  "                                              عـلى الـتوايل، ولكـن مـع االستعاضة عن             )  ٥- ٦- ٦- ٥- ٦ 
   ".              العبوات الكبرية "         بالعبارة   "                        احلاويات الوسيطة للسوائب " و 

  ٧- ٦      الفصل 

  ١-  ١٥- ٣- ٧- ٦   و ١-  ١٩- ٢- ٧- ٦
  :                                                    يستعاض عن النص احلايل وقائمة املعايري احلالية بالنص التايل  ١-  ١٤- ٤- ٧- ٦ و

                                          ليها تعريف احلاوية يف االتفاقية الدولية بشأن                                      ال تستخدم الصهاريج النقالة اليت ينطبق ع " 
                                 ً      ً                      ، بصيغتها املعدلة، ما مل تؤهل تأهيالً ناجحاً بإخضاع منوذج              ١٩٧٢                سالمة احلاويات،   
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          من اجلزء   ٤٠                                                                أويل ميـثل كل تصميم الختبار الصدم الطوالين الدينامي احملدد يف الفرع     
    .".                                الرابع من دليل االختبارات واملعايري

١- ١- ٨- ٣- ٧- ٦  
 CGA Pamphlet " و  " CGA S-1.2-1995 "                       على التوايل يستعاض عن  ٦   و ٤          يف احلاشيتني   ٤- ٧- ٤- ٧- ٦ و

S-1.2-1995 "   بالعـبارة          " CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-

Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"."."     

  :    ليتني                                 يستعاض عن اجلملة األوىل باجلملتني التا  ١- ٤- ٥- ٧- ٦

    رقم  (ُ                                                                                      ُتعزل عناصر حاويات الغاز املتعددة العناصر املستخدمة يف نقل ثاين أكسيد الكربون              " 
                   بصمام يف جتميعات ال     )     ١٠٧٠                   رقم األمم املتحدة     (               وأكسيد اآلزويت     )     ١٠١٣              األمم املتحدة   

    .".                                         ويزود كل جتميع بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط  .      لتر ٣     ٠٠٠         تزيد على 
   ).                          حلالية تبقى كما هي دون تغيري             اجلملة األخرية ا ( 

١- ٥- ٥- ٧- ٦  
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief "           بالعبارة CGA S-1.2-1995 "            يسـتعاض عن    ٢- ٥- ٥- ٧- ٦ و

Device Standards, Part 2, Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"."   

 CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief "         بالعبارة   " CGA S-1.1-1994 "          يستعاض عن  

Device Standards, Part 1, Cylinders for Compressed Gases"."   

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  ١- ٦- ٥- ٧- ٦

  :                                                         توضع عالمات واضحة ودائمة على وسائل ختفيف الضغط تتضمن ما يلي  ١- ٦- ٥- ٧- ٦ " 

                                   اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة؛  ) أ ( 

           ارة احملددة؛           أو درجة احلر /            الضغط احملدد و  ) ب ( 

    .".                تاريخ آخر اختبار  ) ج ( 

  .ُ                                                         ُتحذف هذه الفقرة ويعاد ترقيم الفقرات التالية بناء على ذلك  ٢- ٦- ٥- ٧- ٦

   ".                           والتلقائية االشتعال واملؤكسدة "         بالعبارة   "           أو املؤكسدة "                          يف اجلملة الثالثة يستعاض عن   ١- ٨- ٥- ٧- ٦

  :             ة بالنص التايل                                       يستعاض عن النص احلايل وقائمة املعايري احلالي  ١-  ١٢- ٥- ٧- ٦
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  ُ                                                                             ال ُتستخدم حاويات الغاز املتعددة العناصر اليت ينطبق عليها تعريف احلاوية يف االتفاقية  " 
                                         ً      ً                                     الدولية بشأن سالمة احلاويات ما مل تؤهل تأهيالً ناجحاً بإخضاع منوذج أويل ميثل كل              

         من دليل                       من اجلزء الرابع       ٤٠                                                        تصميم الختبار الصدم الطوالين الدينامي احملدد يف الفرع         
    .".                 االختبارات واملعايري

            اجلزء السابع

  ١- ٧      الفصل 

  :                           احلايل حبيث يصبح نصه كما يلي ١- ١- ٧ُ   َّ          ُيعدَّل الفرع   ١- ١- ٧

                                         التطبيق واألحكام العامة واشتراطات التحميل  ١- ١- ٧ " 

                                                                    يتضـمن هـذا الفصل األحكام العامة اليت تنطبق على عمليات نقل              ١- ١- ١- ٧ 
  .           وسائط النقل                           البضائع اخلطرة باستخدام مجيع 

  :                               ال تقدم البضائع اخلطرة للنقل ما مل  ٢- ١- ١- ٧ 

                                                                  تكـن هذه البضائع قد مت بصورة سليمة تصنيفها وتعبئتها ووضع             ) أ (
                                                  وبطاقـات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجية عليها                العالمات 

                                         ووصفها واعتمادها يف مستند نقل بضائع خطرة؛

                            قتضيه هذه الالئحة، وينعدم                                ً              تكـن يف حالة مناسبة للنقل وفقاً ملا ت          ) ب (
  .                                                      التصاق بقايا خطرة من البضائع اخلطرة بالسطح اخلارجي للطرد

  :  ُ                        ال ُتنقل البضائع اخلطرة ما مل  ٣- ١- ١- ٧ 

                                                         تكـن وحـدات النقل قد مت بصورة مالئمة وضع العالمات             ) أ (
                                            وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجية عليها؛

                           ة للنقل من مجيع النواحي                                        تكـن وحدات النقل يف حالة مناسب        ) ب (
  .          ً                      األخرى وفقاً ملا تقتضيه هذه الالئحة

  ُ   َّ                                                              ال ُتحمَّل الطرود احلاوية للبضائع اخلطرة إال يف وحدات نقل قوية مبا يكفي       ٤- ١- ١- ٧ 
                                                                                           لـتحمل الصـدمات واحلموالت اليت تواجهها عادة أثناء النقل، مع مراعاة الظروف املتوقع              

     وجتهز   .                                                  وحدة النقل على حنو حيول دون فقدان احملتويات            وتبىن  .                               حدوثها أثناء الرحلة املنتظرة   
  .                                                                  وحدة النقل، حسب االقتضاء، بوسائل لتيسري تأمني البضائع اخلطرة ومناولتها
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ُ                                                                     ُيفحـص السـطح الداخلي والسطح اخلارجي لوحدة النقل قبل التحميل             ٥- ١- ١- ٧ 
  .  ُ   َّ       سُتحمَّل فيها                                                            لضمان عدم وجود تلف ميكن أن يؤثر على سالمتها أو سالمة الطرود اليت

ُ   َّ                  ُ                                               ُتحمَّـل وحـدات الـنقل حبيث ُتعزل البضائع اخلطرة أو غريها من               ٦- ١- ١- ٧ 
 ُ                 وُيلتزم بتوجيهات    .                                        ً                              البضائع غري املتوافقة عن بعضها البعض طبقاً ملا يقتضيه هذا الفصل          

                                                                                      التحمـيل احملـددة مثل األسهم املبينة لالجتاه، أو عدم التستيف على حنو مزدوج، أو               
 ُ   َّ                    وُتحمَّل البضائع اخلطرة     .                                              اجلفاف، أو اشتراطات التحكم يف درجة احلرارة                   احملافظة على   

  .                                                  ً السائلة حتت البضائع اخلطرة اجلافة حيثما يكون ذلك ممكناً

                                                                  يؤمـن وضـع الطرود احلاوية للبضائع اخلطرة، والسلع اخلطرة غري             ٧- ١- ١- ٧ 
                    ت، األلواح املرتلقة،                     مثل أطواق التثبي   (                                                     املعبأة، بوسائل مناسبة قادرة على تقييد البضائع        

                                                                  يف وحدة النقل بطريقة متنع أي حركة أثناء النقل من شأهنا أن              )                        الكتائف القابلة للضبط  
    مثل  (                                            وعند نقل البضائع اخلطرة مع بضائع أخرى          .                                     تغـري اجتاه الطرود أو تسبب تلفها      

                                               تثبت كل البضائع أو تعبأ على حنو مأمون يف           )                                       اآلالت الثقـيلة أو صـناديق الشـحن       
         ً                    وميكن أيضاً منع حترك الطرود       .                                               النقل للحيلولة دون انطالق البضائع اخلطرة             وحـدات 

                              وحيثما تستخدم أدوات تقييد،      .                                                      بسد أي فراغات مبادة حشو أو بالتثبيت أو التكتيف        
  .                                                                   مثل األربطة أو األطواق، ال ميكن ربطها بشكل مفرط يسبب تلف الطرد أو تشوهه

               وحيثما يتعني أن   .                مصممة هلذا الغرض                          ال تستف الطرود إال إذا كانت   ٨- ١- ١- ٧ 
ُ         ُ                                  ُتحمَّـل معـاً طرود ذات مناذج تصميمية خمتلفة، ُصممت حبيث ُتستف، يراعى مدى                                             ً     َّ   ُ

            ُ                                  وحيثما يلزم ُتمنع الطرود املستفة من إتالف         .                                       توافقهـا للتسـتيف مع بعضها البعض      
  .                                       الطرود املوجودة حتتها باستخدام وسائل حتميل

ُ                                          ُتحمى الطرود احلاوية للبضائع اخلطرة من                                    أثـناء التحمـيل والتفريغ        ٩- ١- ١- ٧ 
                                                                               ويوىل اهتمام خاص ملناولة الطرود أثناء إعدادها للنقل، ولنوع وحدة النقل اليت          .      التلف

 ُ   َّ                                                                               سُتحمَّل عليها، ولطريقة التحميل أو التفريغ، حبيث ال حيدث تلف عرضي بسبب جر             
                       أو أهنا تالفة حبيث                                               والطرود اليت يبدو أنه يوجد تسرب منها،        .                          الطرود أو سوء مناولتها   

                                     وإذا وجد طرد تالف حبيث ميكن أن تتسرب     .                          ُ                 ميكـن أن تفلت حمتوياهتا، ال يقُبل نقلها       
          ُ                                               ً                                حمـتوياته ال ُيـنقل هذا الطرد التالف وإمنا يوضع يف مكان آمن طبقاً للتوجيهات اليت                
                                                                               تصدرها سلطة خمتصة أو يصدرها شخص مسؤول مسمى لديه دراية بالبضائع اخلطرة            

  .                                                       ليت تنطوي عليها والتدابري اليت ينبغي اختاذها يف حاالت الطوارئ         واملخاطر ا

                                                                    تـرد اشتراطات إضافية لنقل الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب يف         :  ١          مـلحوظة    
   ). ١- ٤           انظر الفصل  (                                                    األحكام اخلاصة لتعبئة الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب 
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                          ن تعبئة وحدات النقل يف                                            ميكـن االطالع على إرشادات إضافية بشأ           : ٢          مـلحوظة    
IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) 

contained in the supplement to the International Maritime Dangerous 

Goods Codeالواردة يف ملحق جمموعة القوانني البحرية الدولية بشأن البضائع اخلطرة                                                                  .  
 Modal and National Codes of Practice (such as the   إىل          ً         وميكن أيضاً الرجوع 

Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway 

Undertakings (RIV 2000) Appendix II loading guidelines  الصـادر عن االحتاد                    
 United Kingdom Department for Transport Code                        الدويل للسكك احلديدية، أو 

of Practice on Safety of Loads on Vehicles).  

َ              ُيدَرج فرع جديد   ٤- ١- ٧   :                                                     نصه كما يلي ويعاد ترقيم الفروع التالية بناء على ذلك ٤- ١- ٧ُ  

                                 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات  ٤- ١- ٧ " 

  ُ                                                               ال ُتـنقل األيروسوالت املنقولة ألغراض إعادة معاجلتها أو التخلص            ١- ٤- ١- ٧ 
                      إال يف وحدات نقل جيدة    ٣٢٧                                  ب األحكام املنصوص عليها يف احلكم اخلاص         منها مبوج

    .".                              التهوية غري حاويات الشحن املغلقة

  :ُ   َّ                         ُتعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي  )  ١- ١- ٨- ١- ٧                 املعاد ترقيمها إىل    ( ١- ١- ٧- ١- ٧

َ                                                                                  ُتفَصل الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن، احلاوية ملواد مشعة ومواد مشعة            "    ُ
  :                                      معبأة، أثناء النقل والتخزين خالل العبور   غري 

                                       ُ                                    عن العمال يف أماكن العمل املشغولة مبسافات ُتحسب باستخدام معيار جرعة             ) أ (
                                              ملي سيفرت يف السنة وبارامترات منوذجية معتدلة؛ ٥        مقدارها  

                                                                  عن أفراد اجملموعة احلرجة من اجلمهور، يف األماكن اليت يتاح للجمهور الوصول   ) ب (
                 ملي سيفرت يف     ١      ُ                                        سافات ُتحسب باستخدام معيار جرعة مقدارها                  إلـيها، مب   

                                السنة وبارامترات منوذجية معتدلة؛

                                       ُ                                   عن األفالم الفوتوغرافية غري املظهرة مبسافات ُتحسب باستخدام معيار تعرض            ) ج (
     ٠,١                                                                   إشعاعي لألفالم الفوتوغرافية غري املظهرة بسبب نقل املواد املشعة مقداره     
                ة من تلك األفالم؛                 ملي سيفرت لكل شحن 

    .". ٢- ٣- ١- ٧   و ٢- ١- ٧                         ً           عن املواد اخلطرة األخرى طبقاً ملا يرد يف   ) د (
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 ُ     ُتحذف  ) ٣- ١- ٨- ١- ٧                 املعاد ترقيمها إىل  (  ٣- ١- ٧- ١- ٧

  :ُ   َّ                                        ُتعدَّل بداية اجلملة األوىل حبيث يصبح نصها كما يلي  )  أ (  يف   )  ٣- ٣- ٨- ١- ٧                 املعاد ترقيمها إىل  (  ٣- ٣- ٧- ١- ٧

                                                 ستخدام احلصري، وفيما يتعلق بشحنات املواد ذات                                       باسـتثناء ما يستوجبه شرط اال      " 
     ..."                                ، يقيد العدد اإلمجايل للطرود      LSA-I                                          النشاط النوعي املنخفض من اجملموعة األوىل       

  . ُ                 وُتحذف اجلملة األخرية

  .            بناء على ذلك  )  د ( و  )  ج (                    وتعاد تسمية الفقرتني   )  ب (ُ                     ُتحذف الفقرة الفرعية  

  :                         يضاف فرع جديد نصه كما يلي  ٩- ١- ٧

                                                                التبليغ عن احلوادث أو احلادثات املنطوية على بضائع خطرة أثناء النقل  ٩- ١- ٧ " 

                                                                      تـبلغ احلوادث واحلادثات املنطوية على بضائع خطرة أثناء النقل إىل             ١- ٩- ١- ٧ 
                                         ً                                                السـلطة املختصة يف الدولة اليت تقع فيها، طبقاً الشتراطات التبليغ املعمول هبا يف تلك              

  .                            الدولة والقانون الدويل املنطبق

                                                  ً                    تتضمن املعلومات املبلغة، على األقل، وصف البضائع وفقاً ملا يرد يف             ٢- ٩- ١- ٧ 
                                                 احلادثة، وتاريخ ومكان الوقوع، واخلسارة املقدرة       /                  ، ووصـف احلـادث     ٤- ١- ٤- ٥

                                  مثل نوع العبوة أو الصهريج، وعالمات  (                                        للبضائع اخلطرة، واملعلومات اخلاصة باالحتواء 
                                                  ونوع أي تلف يف العبوة أو الصهريج أدى إىل                 ، وسبب  )                              التميـيز، والسـعة، والكمية    

  .                   انطالق البضائع اخلطرة

                                                                    جيـوز اسـتثناء أنواع معينة من املواد اخلطرة، حسبما حتدده السلطة           ٣- ٩- ١- ٧ 
                                                                                       املختصـة أو يقـرره القانون الدويل املنطبق، من هذه االشتراطات اخلاصة بالتبليغ عن             

   ". .                 احلوادث أو احلادثات

----- 


