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 تعديالت على التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الالئحة النموذجية،
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.14)الطبعة الرابعة عشرة املنقحة 

  ١اجلزء 

  ١-١الفصل 

 ". ضائع اخلطرة بالربيدنقل الب"يدرج العنوان اجلديد التايل  ٦-١-١-١

 : يف الفقرة األوىل

" السلطات الوطنية املالئمة  "بعبارة  " سلطات الربيد الوطنية  "يسـتعاض عـن عـبارة        -
 ،)مرتان(

 ، "الربيد املنقول دولياً"بعبارة " الربيد"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن كلمة  -

بالنقل الدويل  "بعبارة  " طرةبنقل البضائع اخل  "يف اجلملـة الثانـية، يستعاض عن عبارة          -
 ، "للبضائع اخلطرة

 ".الدويل"كلمة " بالربيد"يف اجلملة الثالثة تدرج بعد كلمة  -

، بعد "فقط) ٣٣٧٣رقم األمم املتحدة (اليت تدخل يف الفئة باء "يف البداية، تدرج عبارة ) أ(ويف 
املواد املدرجة حتت "بعبارة  " ملعديةاملواد ا "ويف النهاية، يستعاض عن عبارة      " املواد املعدية "عبارة  

 ". ٣٣٧٣رقم األمم املتحدة 

 :تدرج مالحظة جديدة يف النهاية يكون نصها كما يلي

.  ال تنطـبق إجراءات احتاد الربيد العاملي على النقل الداخلي للمواد اخلطرة بالربيد             :مالحظـة "
  ".وطنية املالئمةوخيضع النقل الداخلي للمواد اخلطرة بالربيد ألحكام السلطات ال

 .١-٢-١-١ إىل ١-٣-١-١ و٢-١-١ إىل ٣-١-١ويعاد ترقيم . حيذف هذا الفرع ٢-١-١

 :التعديالت املترتبة على ذلك

 ". ٢-١-١"بالرقم " ٣-١-١"ويستعاض عن الرقم . ٦-٢-١-٣ و٢-٤- صفر-٢

  ٢-١الفصل 

 :  ليصبح كما يلي"السلطة املختصة"يعدل تعريف   ١-٢-١
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 أي هيئة أو سلطة، تسمى أو يعترف هبا خبالف ذلك هبذه الصفة، ألي              املختصةالسلطة  "تعـين   
 " غرض يتصل هبذه الالئحة؛

بعبارة " ٢-٧-٢انظر "، يستعاض يف هنايته عن عبارة    "حاوية الشحن "ويف تعـريف مصـطلح      
 : وتضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية" وجيوز استخدام حاوية الشحن كعبوة"

 متر أو ذات    ١,٥لشحن الصغرية هي اليت إما أن تكون ذات بعد خارجي أقل من             وحاويـة ا  "
 .". وأي حاوية شحن أخرى تعترب حاوية شحن كبرية. ٣م٣حجم داخلي ال يتجاوز 

 ."الطرد"حتذف املالحظة الواردة بعد تعريف 

 :  ليصبح كما يلي"العبوة"يعدل تعريف 

مواد أخرى الزمة لألوعية ألداء وظيفتها الحتواء        وعاء أو أكثر وأي مكونات أو         العبوة تعين"
 .". البضاعة وغريها من وظائف األمان

 :  املالحظة التالية"املواد البالستيكية املستعادة"تضاف الفقرة اجلديدة التالية بعد تعريف 

 املواد البالستيكية � طرود النقل للبضائع اخلطرة -العـبوة   "ISO 16103:2005 :مالحظـة  "
توفر توجيهات إضافية بشأن اإلجراءات اليت تتبع يف اعتماد إعادة استخدام املواد             ،"عادةاملسـت 

 .". البالستيكية املستعادة

 : تدرج التعاريف التالية حسب الترتيب األلفبائي

 "  تعين الذبائح وأجزاء اجلسم احليوانية أو املنتجات الغذائية احليوانية؛املواد احليوانية"

 االعتماد"

، موافقة السلطة الوطنية    ٧، يعين ألغراض نقل مواد الرتبة       عـتماد املتعدد األطراف   اال
املختصـة ذات الصلة لبلد منشأ التصميم أو الشحنة، حسب االقتضاء، وكذلك، عند             

ويستثىن مصطلح . نقل الشحنة عرب أو إىل بلد آخر، موافقة السلطة املختصة لذلك البلد
 ، أي أن اشتراطات االعتماد واإلخطار      "فوق"مفهوم  على وجه التحديد    " عرب أو إىل  "

ال تنطـبق عـلى البلد الذي تعرب فوقه مواد مشعة يف طائرة، شريطة عدم وجود حمطة                 
 توقف مقررة يف ذلك البلد؛ 

، اعتماد تصميم جيب أن تقدمه      ٧، يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       االعـتماد األحادي  
 " فقط؛السلطة املختصة لبلد منشأ التصميم 
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، اجملموعة املكونة من املواد االنشطارية      ٧، يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       نظـام االحتـباس   "
ومكونات العبوة اليت حيددها املصمم وتوافق عليها السلطة املختصة من أجل احملافظة على أمان              

 " احلالة احلرجية؛

نات العبوة اليت حيددها املصمم     ، جمموعة مكو  ٧، يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       نظام االحتواء "
 ".الحتواء املادة املشعة أثناء النقل؛

مؤشـر أمـان احلالـة احلرجية احملدد لطرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن حتتوي على مواد                  "
، يعين رقماً يستخدم للتمكني من مراقبة جتمع الطرود أو          ٧ ألغراض نقل مواد الرتبة      انشطارية،

 " ويات الشحن اليت حتتوي على مواد انشطارية؛العبوات اخلارجية أو حا

، وصف الشكل اخلاص للمواد املشعة أو املواد املشعة ٧مواد الرتبة  ألغراض نقل، يعينالتصميم "
وجيوز . القابلة للتشتت املنخفض أو الطرد أو العبوة، اليت متكن من تعريف الصنف تعريفاً كامالً

دسية والتقارير اليت تظهر االمتثال لالشتراطات      أن يتضـمن الوصـف اخلصائص والرسوم اهلن       
 " القانونية، وغريها من الوثائق ذات الصلة؛

، االستخدام الوحيد من مرسل وحيد      ٧ يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       االسـتخدام احلصري  "
لوسيلة نقل أو حلاوية شحن كبرية جتري فيها مجيع عمليات التحميل والتفريغ األولية والوسيطة              

 " لنهائية وفقاً لتعليمات املرسل أو املرسل إليه؛وا

، أقصى ضغط فوق الضغط ٧ يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة      ضـغط للتشغيل العادي    أقصـى "
اجلوي عند مستوى سطح البحر يتكون يف نظام االحتواء يف فترة سنة واحدة حتت ظروف درجة 

حالة عدم وجود تنفيس أو تربيد خارجي احلرارة واإلشعاع الشمسي املناظرة للظروف البيئية يف 
 "بواسطة نظام ثانوي، أو وسائل التشغيل أثناء النقل؛

، معدل اجلرعة املناظرة معرباً عنه بامللي       ٧ يعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       مسـتوى اإلشـعاع   " 
 " سيفرتات يف الساعة؛

 مع أي مواد صلبة أو سائلة أو    ، املواد املشعة  ٧ تعين، ألغراض نقل مواد الرتبة       احملتويات املشعة "
 " غازية ملوثة أو منشطة داخل العبوة؛

 احملـدد للطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن أو لوحدة غري معبأة              (T1)مؤشـر الـنقل     "
، يعين، ألغراض نقل مواد SCO-1 أو جسم ملوث السطح  LSA-1منخفضـة النشـاط النوعي      

 " رض لإلشعاع؛، رقماً يستخدم ملراقبة التع٧الرتبة 

  ٤-١الفصل 

 :، يكون نصه كما يلي٤-١، الشعبة ١يضاف سطر رابع جديد للرتبة  ١-٤-١اجلدول 
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، ٠٣٦١،  ٠٢٨٩،  ٠٢٦٧،  ٠٢٥٥،  ٠٢٣٧،  ٠١٠٤أرقام األمم املتحدة     ٤-١، الشعبة ١الرتبة "
 "٠٥٠٠ و٠٤٥٦، ٠٤٥٥، ٠٤٤١، ٠٤٤٠، ٠٣٦٦، ٠٣٦٥

 : نصها كما يليتعدل املادة الثانية ليصبح   :١-٥الشعبة 

 فوق كلورات ونترات األمونيوم وخمصبات نترات األمونيوم ونترات           ١-٥الشعبة "
 ". ، باجلملة)جل(األمونيوم يف صورته مستحلب أو معلق أو هالم  

 ٥-١الفصل 

 : يكون نصه كما يلي٥-١يضاف فصل جديد  

 ٥-١الفصل "

 ٧األحكام العامة املتعلقة بالرتبة 

 التطبيق النطاق و  ١-٥-١

حتـدد هـذه الالئحـة معايري األمان اليت توفر مستوى مقبوالً ملراقبة اإلشعاع واحلالة احلرجية                  ١-١-٥-١
وتستند هذه الالئحة إىل    . واألخطار احلرارية على األشخاص واملمتلكات والبيئة اليت ترتبط بنقل املواد اإلشعاعية          

، وسالسل معايري األمـان رقـم     )٢٠٠٥طبعة  (من للمواد املشعة    الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآل      
TS-R-1, IAEA, املواد اإلرشادية "وميكن االطالع على املواد التفسريية بشأن هذه السالسل يف ). ٢٠٠٥(، فيينا

ان رقم  ، وسالسل معايري األم   )١()١٩٩٦طبعة  (لالئحـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة           
TS-G-1.1 (ST-2), IAEA,فيينا ، . 

واهلـدف من هذه الالئحة هو وقاية األشخاص واملمتلكات والبيئة من تأثريات اإلشعاع خالل                ٢-١-٥-١
 : وتتحقق هذه الوقاية باقتضاء. نقل املواد املشعة

 احتواء احملتويات املشعة؛  )أ(  

 مراقبة مستويات اإلشعاع اخلارجي؛  )ب(  

 نع حدوث احلالة احلرجية؛ م )ج(  

 . منع األضرار النامجة عن احلرارة )د(  

                                                      

  .٢٠٠٧من احملتمل أن تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبعة منقحة يف عام  )١(
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وتسـتويف هذه االشتراطات أوالً بتطبيق هنج تدرجيي على حدود احملتويات يف الطرود ووسائل                
وثانياً تستويف بفرض االشتراطات    . النقل ومعايري األداء املطبقة على تصاميم الطرود حسب خطر احملتويات املشعة          

وختاماً، تليب  .  تصـميم وتشغيل الطرود وعلى صيانة العبوات، مبا يف ذلك مراعاة طبيعة احملتويات املشعة              عـلى 
 . باشتراط املراقبة اإلدارية مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، موافقة السلطات املختصة

اً، مبا يف ذلك النقل     تنطبق هذه الالئحة على نقل املواد املشعة جبميع الوسائط براً أو حبراً أو جو               ٣-١-٥-١
ويشمل النقل مجيع العمليات والظروف املرتبطة حبركة املواد . الذي يكون لـه آثار ثانوية الستخدام املواد املشعة

املشـعة والداخلة فيها؛ وتشمل هذه التصميم والصنع والصيانة وإصالح العبوات واإلعداد واإلرسال والتحميل              
. ترانزيت والتفريغ واالستالم يف املقصد النهائي حلموالت املواد والطرود املشعةوالـنقل مبا يف ذلك التخزين يف ال       

 : ويطبق النهج التدرجيي على معايري األداء يف هذه الالئحة ويتصف بثالثة مستويات شدة عامة

 ؛ )اخلالية من احلوادث(ظروف النقل الروتينية  )أ(  

 ؛ )األخطاء الصغرية(ظروف النقل العادية  )ب(  

 . ظروف وقوع حوادث أثناء النقل )ج(

 :ال تنطبق هذه الالئحة على  ٤-١-٥-١

 املواد املشعة اليت تكون جزءاً ال يتجزأ من وسيلة النقل؛  ) أ(  

املواد املشعة املنقولة داخل مؤسسة ختضع لالئحة أمان مالئمة نافذة يف املؤسسة وحيثما    ) ب(
 و السكك احلديدية؛ ال يشمل النقل استخدام الطرق العامة أ

 املواد املشعة اليت تزرع أو تدخل يف جسد شخص أو حيوان حي للتشخيص أو العالج؛  ) ج(  

املواد املشعة يف املنتجات االستهالكية اليت حتظى مبوافقة قانونية، بعد بيعها إىل املستخدم  ) د(
 النهائي؛ 

عات ذرية إما يف حالتها الطبيعية أو       املـواد والركازات الطبيعية اليت عادة ما حتدث أش         ) ه (
عند جتهيزها فقط ألغراض غري استخالص هذه املواد اإلشعاعية واليت ال يقصد من جتهيزها استخدام               
 هذه اإلشعاعات، شريطة أن يكون التركيز النشط جلرعات املواد ال يتجاوز أضعاف القيم احملددة يف               

 ؛٦-٢-٢-٧-٢ إىل ٢-٢-٧-٢، أو احملتسبة وفقاً لألرقام )ب (١-٢-٢-٧-٢

املـواد الصلبة غري املشعة اليت توجد مواد مشعة على سطحها بكميات ال تتجاوز احلد             ) و(
 . ٢-١-٧-٢يف " االحتواء"املنصوص عليه يف تعريف 
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  األحكام احملددة لنقل الطرود املستثناة ٥-١-٥-١

شعة بكميات حمدودة واألجهزة واملواد املصنعة      الطرود املستثناة اليت ميكن أن حتتوي على مواد م          ١-٥-١-٥-١
 :  ميكن أن تنقل حسب الشروط التالية١-٤-٢-٧-٢والعبوات الفارغة املنصوص عليها يف 

-١-٤-٢-٧-٢ و٢-٣-صفر-٢، والفقرات ٣-١الشروط املنطبقة احملددة يف الفصل  ) أ(
-٥-١-٢-٥  و٢-١-٢-٥ و١-١-٢-٥ و٢-١-٩-١-٤، )حسبما ينطبق (٦-١-٤-٢-٧-٢إىل  ٢
 ؛ ٢-٥-٨-١-٧و) أ(١-٤-١-٤-٥ و٣-٥-١-٢-٥ إىل ١

 ؛ ٤-٤-٦اشتراطات الطرود املستثناة احملددة يف  ) ب(

إذا كانت الطرود املستثناة حتتوي على مواد انشطارية، ينطبق عليها أحد االستثناءات             ) ج(
 ؛٢-٧-٤-٦ على أن تستويف اشتراطات ٥-٣-٢-٧-٢املبينة يف 

 .  إذا كان النقل بالربيد٦-١-١-١واردة يف االشتراطات ال )د(

، ٤-١الفصل  : ال تنطـبق األحكـام التالية على الطرود املستثناة ومراقبة نقل الطرود املستثناة              ٢-٥-١-٥-١
، ٧-١-٩-١-٤ و ٦-١-٩-١-٤ و ٤-١-٩-١-٤ و ٣-١-٩-١-٤ و ٢-٣-٣-٢-٧-٢ و ١-٤-٧-٢والفقرات  

 ١-٥-٧-١-٧ و ١-٦-٤-٦ و ٦-١-٤-٥ و ٢-٧-٥-٤-٥ و ١-٧-٥-١-٤-٥ و ١-١٢-١-٢-٢-٥ و ٢-٣-١-٥
 والفرع  ١-٦-٨-١-٧ و ١-٣-٨-١-٧ و ٣-١-٨-١-٧ و ١-١-٨-١-٧ و ٥-٥-٧-١-٧ إىل   ٣-٥-٧-١-٧و
٤-٢-٧. 

 برنامج الوقاية من اإلشعاع  ٢-٥-١

خيضـع نقل املواد املشعة لربنامج وقاية من اإلشعاع يتألف من ترتيبات نظمية تستهدف إيالء                 ١-٢-٥-١
 . سبة لتدابري الوقاية من اإلشعاعاملراعاة املنا

جيـب حتقـيق الوقايـة واألمـان إىل أقصى حد بغية أن يكون حجم اجلرعات الفردية وعدد                   ٢-٢-٥-١
األشـخاص املعرضـني واحتمال حدوث تعرض عند أدىن حد ميكن حتقيقه بصورة معقولة واألخذ يف احلسبان                 

ليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات         العوامـل االقتصادية واالجتماعية وأن تكون اجلرعات ا       
 . ويعتمد هنج بنيوي ونظمي ويشتمل على مراعاة الوصالت البينية بني النقل واألنشطة األخرى. الصلة

وجيب . جيب أن تكون طبيعة ومدى التدابري املستخدمة مرتبطة حبجم واحتمال التعرض لإلشعاع  ٣-٢-٥-١
وجيب أن تتاح وثائق    . ٧-٢-٥-١ إىل   ٤-٢-٥-١ و ٢-٢-٥-١ات الواردة يف    أن يشـمل الربنامج االشتراط    

 . الربنامج، بناء على الطلب، من أجل التفتيش من قبل السلطة املختصة ذات الصلة

 :يف حاالت التعرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن تكون اجلرعة الفعالة ٤-٢-٥-١
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 السنة، وعليه، جيب أن ينفذ برنامج لتقدير         ملي سيفرت يف   ٦ و ١أن تـتراوح بـني       )أ(
 اجلرعات عن طريق رصد مكان العمل أو رصد األفراد؛

 .  ملي سيفرت يف السنة، وعليه، جيب أن جيرى رصد لألفراد٦من احملتمل أن تتجاوز  )ب(

 .وعندما جيرى رصد لألفراد أو رصد ملكان العمل، جيب االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة  

 يف حاالت التعرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن األرجح أال تتجاوز              :مالحظـة   
 ملي سيفرت يف السنة، ال يلزم وضع مناذج عمل خاصة أو رصد تفصيلي أو برامج لتقدير                 ١اجلـرعة الفعالـة     

 . اجلرعات أو االحتفاظ بسجالت

، جيب مراعاة أحكام الطوارئ، على النحو يف حالة احلوادث أو احلادثات خالل نقل املواد املشعة ٥-٢-٥-١
وترد توجيهات . أو الدولية ذات الصلة حلماية األشخاص واملمتلكات والبيئة/الذي تنص عليه املنظمات الوطنية و
التخطيط واالستعداد لالستجابة الطارئة حلوادث النقل اليت تشتمل على مواد "مالئمة فيما يتعلق هبذه األحكام يف   

 ). ٢٠٠٢(، فيينا TS-G1.2 (ST-3), IAEAل معايري األمان رقم ، سالس"مشعة

جيـب أن تـأخذ إجراءات الطوارئ يف احلسبان تكوين مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج عن                  ٦-٢-٥-١
 . التفاعل بني حمتويات الشحنة والبيئة يف حالة وقوع حادثة

عاع املمكنة واالحتياطات الواجب    جيـب أن يتلقى العمال التدريب املناسب بشأن أخطار اإلش          ٧-٢-٥-١
 . مراعاهتا بغية ضمان احلد من تعرضهم هلا وتعرض غريهم من األشخاص الذين ميكن أن يتأثروا بإجراءاهتم

 ضمان النوعية   ٣-٥-١

جيب أن توضع برامج لضمان اجلودة املستندة إىل املعايري الدولية أو الوطنية أو غريها من املعايري                  ١-٣-٥-١
لة لدى السلطة املختصة وأن تنفذ فيما يتعلق بالتصميم والصنع واالختبار والوثائق واالستخدام والصيانة              املقـبو 

والتفتـيش عـلى مجيع األشكال اخلاصة للمواد املشعة واملواد والطرود املشعة املنخفضة التشتت ويف النقل ويف                 
وجيب توفر الشهادات اليت    . ة يف هذه الالئحة   عمليات التخزين يف الترانزيت لضمان االمتثال لألحكام ذات الصل        

وجيب أن يكون الصانع أو املرسل أو املستخدم على . تبني أن مواصفات التصميم منفذة متاماً إىل السلطة املختصة       
اسـتعداد ألن يوفـر التسهيالت للسلطة املختصة للقيام بالتفتيش أثناء الصنع واالستخدام وأن يظهر ألي سلطة                 

 : حية أنخمتصة ذات صال

 طرائق الصنع واملواد املستخدمة مطابقة ملواصفات التصميم املعتمدة؛  ) أ(

 التفتيش على مجيع العبوات جيري بصورة دورية، وعند االقتضاء تصلح وتصان يف حالة  )ب(
جـيدة كـيما تستمر يف االمتثال جلميع االشتراطات واملواصفات ذات الصلة، حىت بعد االستخدام               

 . املتكرر
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وحيـثما تلـزم موافقة السلطة املختصة، جيب أن تأخذ هذه املوافقة يف احلسبان كفاءة برنامج                  
 . ضمان اجلودة وأن تكون مرتبطة هبا

 الترتيبات اخلاصة   ٤-٥-١

تعين الترتيبات اخلاصة األحكام، املعتمدة من السلطة اخلاصة، اليت ال تستويف فيها الشحنات مجيع  ١-٤-٥-١
 .  الالئحة املنطبقة على نقل املواد املشعةاشتراطات هذه

 غري عملي إال ٧ال تنقل الشحنات اليت يكون فيها االمتثال ألي حكم قابل لالنطباق على الرتبة  ٢-٤-٥-١
 من هذه الالئحة غري     ٧وشريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن االمتثال ألحكام الرتبة          . مبوجـب ترتيبات خاصة   
لضرورية لألمان اليت حتددها هذه الالئحة قد أثبتت من خالل وسائل بديلة، جيوز للسلطة       عمـلي وأن املعـايري ا     

. املختصـة أن تعـتمد ترتيبات خاصة لعمليات نقل شحنة وحيدة أو سلسلة من الشحنات املتعددة املعتزم نقلها        
إذا استوفيت مجيع   وجيـب أن يكـون مسـتوى األمان العام يف النقل مكافئاً على األقل للمستوى الذي يوفّر                  

 . وفيما يتعلق بالشحنات الدولية من هذا النوع، تلزم موافقة متعددة األطراف. االشتراطات املنطبقة

 املواد املشعة اليت تشتمل على خواص خطرة أخرى ٥-٥-١

باإلضـافة إىل اخلـواص املشعة واالنشطارية، فإن أي خطر جانيب حملتويات الطرد مثل إمكانية                ١-٥-٥-١
فجار واالشتعال واشتداد احلرارة والسمية الكيميائية والتآكل، جيب أن يؤخذ أيضاً يف احلسبان يف املستندات               االن

والتغليف والوسم ووضع العالمات وامللصقات واالختزان والفصل والنقل بغية االمتثال جلميع األحكام ذات الصلة 
 . بالبضائع اخلطرة يف هذه الالئحة

 عدم االمتثال ٦-٥-١

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

 جيب إبالغ املرسل بعدم االمتثال  )أ(

 من قبل الناقل إذا اكتشف عدم االمتثال خالل النقل؛ أو  `١`  

  االستالم؛ من قبل املرسل إليه إذا اكتشف عدم االمتثال عند `٢`  

 : جيب على الناقل أو املرسل أو املرسل إليه، حسب االقتضاء )ب(
 اختاذ خطوات فورية للتخفيف من تبعات عدم االمتثال؛  `١`  
 استقصاء عدم االمتثال وأسبابه وظروفه وتبعاته؛   `٢`  
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 ثال ومنع  اختـاذ اإلجراءات املالئمة لعالج األسباب والظروف اليت أدت إىل عدم االمت            `٣`  
 تكرار الظروف املماثلة اليت أدت إىل عدم االمتثال؛   

 الوطنية بأسباب عدم االمتثال وباإلجراءات التصحيحية أو       ) السلطات(إبـالغ السلطة     `٤`  
 الوقائية اليت اختذت أو ستتخذ؛    

توايل، الوطنية، على ال  ) السلطات( جيب اإلبالغ عن عدم االمتثال إىل املرسل والسلطة          )ج(
بأسـرع ما يف اإلمكان عملياً وجيب أن يكون فورياً حيثما تكون قد حدثت أو حتدث إحالة تعرض                  

 .".طارئة
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 ٢اجلزء 
   ١-٢الفصل 

أو شعبها الفرعية يف شعب املخاطر /أنواع األلعاب النارية و"، يستعاض عن عبارة ٢يف املالحظة  ٢-٥-٣-١-٢
 ".٥األلعاب النارية احملددة يف العمود " بعبارة " حبسب املواصفات٥املذكورة يف العمود 

 . ال ينطبق التعديل على النص العريب ٣-٥-٣-١-٢

يدرج بند ثالث " هاون قبل التعبئة، قذيفة يف هاون/قذيفة كروية أو إسطوانية"يف اجلدول، مقابل   ٥-٥-٣-١-٢
 : جديد داخل اجلدول كما يلي

 املواصفات التصنيف
 مكـون ومضى    ٪٢٥> : قذيفـة ألـوان    ز١,١

 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

 :  ليصبح نصها كما يلي٢تعدل املالحظة   

يف هذا اجلدول إىل مكونات األلعاب النارية يف        " املكون الومضي " تشري عبارة    :٢املالحظـة   " 
شـكل مسـحوق أو وحدات األلعاب النارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية اليت حتدث أثراً                

 اً أو تستخدم كحشوة متفجرة أو حشوة رافعة، إذا ظهر أن الوقت املتعلق بزيادة الضغط               صوتي
 `١`) ج(٢غ ملكون األلعاب النارية يف سلسلة االختبارات      ٠,٥ دقائق من أجل     ٨ال يـتجاوز    

 ".".الضغط/ اختبار الزمن"

  ٢-٢الفصل 

وفقاً كسدة بإجراء اختبارات أو حسابات وحتدد القدرة على األ"عبارة  تضاف يف النهاية `٢`) ب (١-٢-٢-٢
 )". ISO 10156:1996 and ISO 10156-2:2005انظر (للطرائق اليت اعتمدهتا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 : تعدل لتصبح كما يلي  ٣-٢-٢-٢

 ٢٠٠أقل من   هلذه الالئحة إذا نقلت حتت ضغط٢-٢ال ختضع غازات الشعبة   ٣-٢-٢-٢"
س وال تكون مسيلة أو غازات مسيلة مربدة٢٠ند درجة حرارة كيلو باسكال ع  ْ .". 

 )". ISO 10156-2:1996 and ISO 10156-2:2005انظر "(تضاف عبارة  )د (٣-٢-٢

  ٣-٢الفصل 

 . يف هناية اجلملة الثانية" أو اخلطرة بيئياً"تدرج عبارة  ٥-٢-٣-٢

  ٤-٢الفصل 

 ".٣٤٧٤ و٣٣٨٠"بعبارة " ٣٣٨٠تحدة رقم األمم امل"يستعاض عن عبارة  ١-٤-٢-٤-٢
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 ٥-٢الفصل 

 : يف اجلدول، تعدل البنود املدرجة أدناه كما يلي ٤-٢-٣-٥-٢

 األكسيد الفوقي العضوي  العمود التعديل 
" ٥ق ع   "يسـتعاض عن الرقم     

 " ٧ق ع "بالرقم 
 طريقة التعبئة

" ٣١٠١" الرقم   يسـتعاض عن  
 "٣١٠٥"بالرقم 

 الرقم

 ثالثي ميثيل   -٥،  ٥،  ٣- ثالثي   -فـوق أكسـي أميل     
 هكسندات 

مادة صلبة خاملة "٥٧ ≤"حتذف   )بتركيز مشتت ثابت يف املاء    (فوق أكسي ثاين كوميل      )الصف األول(
 <١٠٠-٥٢ 

" ٣١١٧"يسـتعاض عن الرقم     
 " ٣١١٩"بالرقم 

ثنائي ) ايثيل هكسيل -٢(فـوق أكسي ثاين كربونات       )الصف الثالث( الرقم
 )ثابت يف املاء  مشتت ٦٢ ≥ بتركيز(

ثنائي -) ايثيل هكسيل  -٢(فوق أكسي ثاين كربونات      )الصف الرابع( حيذف 
 ) مشتت ثابت يف املاء٥٢ ≥ بتركيز(

 : وتدرج البنود اجلديدة التالية
)١١( )٦( )٧( )٨( )٩( )١٠( )٥(  األكسيد الفوقي العضوي )٢( )٣( )٤(

 ٣١١٩  +١٠ ٨ق ع  صفر   ثالثي-يوديكنوات أميل فوق أكسي ن ٤٧ ≤ ٥٣ ≥   
 ٣١٠٦ ٧ق ع     ≥ ٥٨  ثالثي- ٣،٥،٥فوق أكسي موتيل ثالثي      ٤٢ ≤  

  ثالثي -ميثيل هكسنوات 
 ٣١١٥ صفر ٧ق ع  ١٠-  فوق أكسي نيو ديكنوات أميل ٨٧ ≤ ١٣ ≥   
 ٣١٠٥ ٧ق ع       ≤ ٤٣ ٢-٢)  ثالثي -فوق أكسي أميل    (بوتان   ٥٧ ≤

  ثنائي -
٣١٠٣ )٣٠ ٥ق ع      ≤ ٢٨ )فوق أكسي بوتيل ثالثي   (هكسان حلقي    ٧٢ ≤ 

 ، ثنائي ١-١
 ٣١٠٥ ٧ق ع       ≤ ٤٣ ≤ ٤١  

 +≥ ١٦
)فوق أكسي بوتيل ثالثي   (هكسان حلقي   

فوق أكسي بوتيل ثالثي+  ثنائي   -١-١
  ايثيل هكسونات -

٣١٠٣ )٣٠ ٥ق ع      ≤ ١٠ ٥،  ٣،  ٣-)  ثالثي �فوق أكسي بوتيل    ( ٩٠ ≤ 
 ل هكسان حلقي ثالثي ميثي-

 ٣١١٨ +٢٥ ٨ق ع  ٢٠+     ≥ ٥٢ 
 كعجينة

-٤،  ٢فـوق أكسي ثاين كلوروبرتويل      
 ثنائي 

 ٣١١٥ ٧ق ع  ٥- ٥+ فـوق أكسـي نيوديكنوات ثاين ميثيل ٧٧ ≤ ٢٣ ≥   
  ٣- هيدروكسي -١-١-بوتيل

 ٣١١٩ ٨ق ع  ٥- ٥+     ≥٥٢ 
مشتت ثابت 

 يف املاء

يلفوق أكسي نيوديكنوات ثاين إيثيل بوت     
  ٣- هيدروكسي -١-١-

 ٣١١٧ ٨ق ع  ٥- ٥+ فـوق أكسي نيو ديكات ثاين أثيل بوتيل ٥٢ ≤ ٤٨ ≥   
 ٣- هيدروكسي -١-١-

٣١٠٩ )٣١ ٨ق ع    انظر املالحظة ٧٠≥   
٣١( 

ميثيل أيزو بروبيل) أكاسيد(فوق أكسد   
 كيتون 

 ٣١٠٧ ٨ق ع    ٧-٥-٣-٣- ثالث أوكسبان  -٤-٢-١ ١٠٠≤    
 يثيل  مخاسي م-٧-
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 : بعد اجلدول، تضاف املالحظتني اجلديدتني التاليتني

س١٣٠> مادة ختفيف من النوع باء بدرجة غليان )  ٣٠"  ْ . 

 .". يف املائة٦,٧ ≤أكسجني نشط )  ٣١

  ٦-٢الفصل 

 . ١ يعاد ترقيم املالحظة املوجودة لتصبح املالحظة ٦-٣-٢-٣-٦-٢

يف حالة عدم وجود أي قلق بشأن حدوث        "عبارة  ، تضاف   )املالحظة املوجودة  (١يف املالحظة   
، وتشخيص مرض املناعة )الفاكسني(على سبيل املثال، تقييم املناعة اليت يستحثها اللقاح (عدوى 

 ". كشف األجسام املضادة يف البشر واحليوانات "بعد عبارة)" الذاتية، وما إىل ذلك

 :  يكون نصها كما يلي٢تضاف مالحظة جديدة رقمها 

 يف حالة النقل اجلوي، جيب أن تستويف عبوات العينات، املستثناة مبوجب هذه             :٢الحظـة   امل"
 ).".ج(إىل ) أ(الفقرة، الشروط الواردة يف 

فيما يتعلق باإلدراج، جيوز أن تؤخذ يف احلسبان القوائم "تضاف يف النهاية، قبل املالحظة، عبارة   ٢-٥-٣-٦-٢
 .".نفاياتالدولية أو اإلقليمية أو الوطنية لل

 : تعدل اجلملة األوىل لتصبح كما يلي  ٢-٦-٣-٦-٢

تدرج املواد احليوانية املصابة مبسببات أمراض من الفئة ألف أو اليت تدرج يف املستنبتات فقط من "
 .". ، حسب االقتضاء٢٩٠٠ و٢٨١٤الفئة ألف حتت رقمي األمم املتحدة 

  ٧-٢الفصل 

 مجيع اإلشارات املرجعية املعاد ترقيمها يف الفصل        ليصبح كما يلي وتعدل      ٧-٢يعـدل الفصل    
٣-٢-٩-١-٤ و ٩-١-١-٤ و SP290 ١-٣-٣و) ب(٦-١-١-١ينطبق ذلك على    ( حسب االقتضاء    ٧-٢
٦ و ١-١٢-٤-٦ و ٣-١٠-٤-٦ و ٨-٨-٤-٦و`١`) أ (٢-١٢-١-٢-٢-٥ و ١-١٢-١-٢-٢-٥و) ج(و) ب(
 ):٣-٢٤-٤-٦ و٢-٢٤-٤-٦ و١-٢٤-٤-٦ و١٤-٤-٦ و٢-١٢-٤-
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 ٧-٢الفصل "

  املواد املشعة -٧الرتبة 

 .  قد يكون لنوع العبوة تأثري حاسم على التصنيف٧فيما يتعلق بالرتبة  :مالحظة

 التعاريف  ١-٧-٢

 أي مادة حتتوي على نويدات مشعة حيث يتجاوز كال تركيز النشاط والنشاط     املادة املشعة تعين   ١-٧-٢
 . ٦-٢-٢-٧-٢ إىل ١-٢-٢-٧-٢اإلمجايل يف الرسالة القيم احملددة يف الفقرات 

 التلوث   ٢-١-٧-٢

 بالنسبة لبواعث   ٢سم/ بكريل ٠,٤ وجود مادة مشعة على سطح بكميات تتجاوز         التلوثيعين  
 .  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٠٤بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

 .  على سطح ما أثناء ظروف النقل الروتينية تلوثاً ميكن إزالته منالتلوث غري الثابتيعين 

 . تلوثاً خبالف التلوث غري الثابتالتلوث الثابتيعين 

  تعريف مصطلحات حمددة ٣-١-٧-٢

A1و   A2 

 ١-٢-٢-٧-٢ قيمة نشاط ملادة مشعة ذات شكل خاص تكون مدرجة يف اجلدول             ”A1“يعين الرمز     
 . اط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة وتستخدم لتحديد حدود النش٢-٢-٧-٢أو مشتقة يف 

 قيمة نشاط أي مادة مشعة، خبالف املواد املشعة ذات شكل خاص، تكون             ”A2“يعـين الرمز      
 وتستخدم لتحديد حدود النشاط ألغراض      ٢-٢-٧-٢ أو مشـتقة يف      ١-٢-٢-٧-٢مدرجـة يف اجلـدول      
 . اشتراطات هذه الالئحة

، أو  ٢٣٩-، أو البلوتونيوم  ٢٣٥- واليورانيوم ٢٣٣- اليورانيوم "املـادة االنشـطارية   "تعـين     
 : ويستثىن من هذا التعريف ما يلي. ، أو أي توليفة من هذه النويدات املشعة٢٤١-البلوتونيوم

 اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد غري املشع؛  ) أ(  

 . ت حرارية فقطواليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد الذي يشع يف مفاعال )ب(  

 إما مادة مشعة صلبة أو مادة مشعة صلبة يف كبسولة خمتومة            املشعة املنخفضة التشتت   املادةتعين    
 . ذات تشتت حمدود وليست يف شكل مسحوق
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 مادة مشعة تكون بطبيعتها ذات نشاط نوعي        (LSA) املشعة املنخفضة النشاط النوعي     املادة تعين  
وال تؤخذ مواد التدريع اخلارجي     . ليها حدود املتوسط التقديري للنشاط النوعي     منخفض أو مادة مشعة تنطبق ع     

 . احمليطة باملادة املنخفضة النشاط النوعي يف االعتبار عند حتديد املتوسط التقديري للنشاط النوعي

ي؛ اليورانيوم الطبيعي؛ اليورانيوم املستنفذ؛ الثوريوم الطبيع     :  هي وبواعث ألفا املنخفضة السمية     
 عندما تكون يف    ٢٣٠- والثوريوم ٢٢٨-؛ أو الثوريوم  ٢٣٢- أو الثوريوم  ٢٣٨- أو اليورانيوم  ٢٣٥-اليورانـيوم 

 .  أيام١٠ركازات أو مركزات فيزيائية وكيميائية؛ أو بواعث ألفا يقل عمرها النصفي عن 

شاط النوعي  ويعين الن .  نشاط وحدة الكتلة من هذه النويدة      للتويدة املشعة يعين النشاط النوعي      
 . ملادة نشاط وحدة الكتلة من املادة اليت تكون فيها النويدات املشعة موزعة توزيعاً متجانساً

 :  إمااملادة املشعة ذات الشكل اخلاصتعين   

 مادة مشعة صلبة غري قابلة للتشتت؛  ) أ(

 . أو كبسولة خمتومة حتتوي على مادة مشعة )ب(

 جسماً صلباً غري مشع يف حد ذاته، ولكنه حيمل مادة مشعة            (SCO)اجلسم امللوث السطح    يعين    
 . موزعة على سطوحه

  غم من   ٧-١٠ الـثوريوم الـذي حيـتوي على ما ال يتجاوز            الـثوريوم غـري املشـع     يعـين     
 . ٢٣٢ - يف غرام الثوريوم ٢٣٣ -اليورانيوم 

 بكريل من   ٣١٠ × ٢ يعين اليورانيوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز          اليورانـيوم غـري املشع      
 بكريل من املنتجات االنشطارية يف غرام اليورانيوم ٦١٠ × ٩، وال يتجاوز ٢٣٥ -البلوتونيوم يف غرام اليورانيوم 

 . ٢٣٥ - يف غرام اليورانيوم ٢٣٦ - غم من اليورانيوم ٣-١٠ × ٥ وال يتجاوز ٢٣٥ -

 :  ما يليواملستنفد واملخصب  الطبيعي-اليورانيوم يعين   

الذي حيتوي على توزيع طبيعي     ) الذي ميكن فصله كيميائياً   ( اليورانيوم   اليورانيوم الطبيعي   يعين
 نسبة  ٢٣٥ - يورانيوم   يف املائة ٠,٧٢ و ٢٣٨ - يورانيوم   ٪٩٩,٢٨زهاء  (لـنظائر اليورانـيوم     

 ). وزنية

 من   أكرب ٢٣٥ - اليورانيوم الذي حيتوي نسبة وزنية من اليورانيوم         اليورانيوم املخصب يعـين   
 . ٢٣٤ - ويف مجيع احلاالت توجد نسبة وزنية ضئيلة جداً من اليورانيوم يف املائة ٠,٧٢
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 التصنيف ٢-٧-٢

  أحكام عامة ١-٢-٧-٢

 استناداً ١-١-٢-٧-٢تندرج املادة املشعة حتت رقم من أرقام األمم املتحدة احملددة يف اجلدول           ١-١-٢-٧-٢
توي عليها الطرد، واخلواص املشعة وغري املشعة لتلك النويدات املشعة،          إىل مستوى نشاط النويدات املشعة اليت حي      

ونوع الطرد الذي يقدم للنقل، وطبيعة أو شكل حمتويات الطرد أو الترتيبات اخلاصة الناظمة للنقل، وفقاً لألحكام 
 . ٥-٢-٧-٢ إىل ٢-٢-٧-٢املنصوص عليها يف 

 تحدة اإلدراج حتت أرقام األمم امل    ١-١-٢-٧-٢اجلدول 
  الطرود املستثناة 
 )٥-١-٥-١ ( 

 ٢٩٠٨رقم األمم املتحدة   عبوة فارغة-مادة مشعة، طرد مستثىن 
 سلعة مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو          -مـادة مشـعة، طرد مستثىن       

 . الثوريوم الطبيعي
 ٢٩٠٩رقم األمم املتحدة 

 ٢٩١٠رقم األمم املتحدة  ددة من املادة كمية حم�مادة مشعة، طرد مستثىن 
 ٢٩١١رقم األمم املتحدة   أجهزة أو سلع�مادة مشعة، طرد مستثىن 

 مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي
)١-٣-٢-٧-٢( 

 ٢٩١٢ رقم األمم املتحدة ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناة(LSA-I)مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي 

 ٣٣٢١ رقم األمم املتحدة ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناة(LSA-II)ة منخفضة النشاط النوعي مادة مشع

 ٣٣٢٢ رقم األمم املتحدة ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناة(LSA-III)مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي 

 ٣٣٢٤م األمم املتحدة رق ، وانشطارية(LSA-II)مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي 
 ٣٣٢٥ رقم األمم املتحدة ، وانشطارية(LSA-III)مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي 

 أجسام ملوثة السطح
)٢-٣-٢-٧-٢( 

 ٢٩١٣رقم األمم املتحدة  ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةSCO-II) أو (SCO-Iمادة مشعة، أجسام ملوثة السطح 
 ٣٣٢٦رقم األمم املتحدة  ، انشطارية )SCO-II أو SCO-I(م ملوثة السطح مادة مشعة، أجسا

 Aالطرود من النوع 
)٤-٤-٢-٧-٢( 

 ٢٩١٥رقم األمم املتحدة  ، غري ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةAمادة مشعة، طرد من النوع 
 ٣٣٢٧رقم األمم املتحدة  اص ، انشطارية، غري ذات شكل خAمادة مشعة، طرد من النوع 
، ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةAمادة مشعة، طرد من النوع   ٣٣٣٢رقم األمم املتحدة 
 ٣٣٣٣رقم األمم املتحدة  ، ذات شكل خاص، انشطاريةAمادة مشعة، طرد من النوع 

 B(U)طرد من النوع 
)٦-٤-٢-٧-٢( 

 ٢٩١٦رقم األمم املتحدة  ، غري مشعة أو مشعة بكميات مستثناةB(U)نوع مادة مشعة، طرد من ال
 ٣٣٢٨رقم األمم املتحدة  .، انشطاريةB(U)مادة مشعة، طرد من النوع 
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 تحدة اإلدراج حتت أرقام األمم امل    ١-١-٢-٧-٢اجلدول 
 B(M)طرد من النوع 

)٦-٤-٢-٧-٢( 
 ٢٩١٧رقم األمم املتحدة  ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةB(M)مادة مشعة، طرد من النوع 

 ٣٣٢٩رقم األمم املتحدة  ، انشطاريةB(M)ادة مشعة، طرد من النوع م
 Cطرد من النوع 

)٦-٤-٢-٧-٢( 
 ٣٣٢٣رقم األمم املتحدة  ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةCمادة مشعة، طرد من النوع 
 ٣٣٣٠رقم األمم املتحدة  .، انشطاريةCمادة مشعة، طرد من النوع 

 ترتيبات خاصة  
)٥-٢-٧-٢( 

 ٢٩١٩رقم األمم املتحدة  مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة، غري انشطاية أو انشطارية بكميات مستثناة 
 ٣٣٣١رقم األمم املتحدة  مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة، انشطارية

 سادس فلوريد اليورانيوم 
)٥-٤-٢-٧-٢( 

 ٢٩٧٧رقم األمم املتحدة   انشطاريةمادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم،
 ٢٩٧٨رقم األمم املتحدة  مادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم، غري انشطارية، أو انشطارية بكميات مستثناة

 حتديد مستوى النشاط ٢-٢-٧-٢

 :١-٢-٢-٧-٢فيما يلي القيم األساسية لفرادى النويدات املشعة يف اجلدول  ١-٢-٢-٧-٢

 ريابكريل؛ بالتA2و A1 )أ(  

 غم؛/تركيز النشاط يف املادة املستثناة بالبكريل )ب(  

 .حدود النشاط للرسائل املستثناة بالبكريل )ج(  

 القيم األساسية للنويدات املشعة لفرادى النويدات املشعة: ١-٢-٢-٧-٢اجلدول 

 ).ز(إىل ) أ( مع حواشيه ١-٢-٧-٧-٢يدرج هنا اجلدول املوجود يف   

، يتطلب تعيني القيم ١-٢-٢-٧-٢ يتعلق بفرادى النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلدول فيما ٢-٢-٢-٧-٢
 حمسوبة باستخدام A2ويسمح باستخدام قيمة . األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف موافقة متعددة األطراف        

اية من اإلشعاع، إذا أخذت يف      معامل جرعة لنوع االمتصاص الرئوي املناسب الذي توصي به اللجنة الدولية للوق           
وكبديل لذلك، جيوز   . االعتبار األشكال الكيميائية لكل نويدة مشعة يف ظروف النقل العادية وظروف احلوادث           

 .  بدون احلصول على موافقة السلطة املختصة٢-٢-٢-٧-٢استخدام قيم النويدات املشعة املبينة يف اجلدول 
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  للنويدات املشعة أو املخاليط غري املعروفة من النويدات املشعة القيم األساسية: ٢-٢-٢-٧-٢اجلدول 

حدود النشاط 
للرسائل املستثناة

تركيز النشاط 
للمواد 
 A2 A1 املستثناة

)تريابكريل( )غم/بكريل( )بكريل( )تريابكريل(  احملتويات املشعة

املعروف فقط وجود نويدات باعثة لبيتا أو        ٠,١ ٠,٢ ١١٠ × ١ ٤١٠ × ١
 ماغا

املعـروف وجود نويدات باعثة جلسيمات       ٠,٢ ٥-١٠ × ٩ ١-١٠ × ١ ٣١٠ × ١
 ألفا ولكن غري باعثة لنوترونات

٥-١٠ × ٩ ١-١٠ × ١ ٣١٠ × ١ املعروف وجود نويدات باعثة لنوترونات      ٠,٠٠١
 ولكن ال تتوفر بيانات ذات صلة

، ١-٢-٢-٧-٢املدرجة يف اجلدول     لفرادى النويدات املشعة غري      A2 و A1يف احتسـاب قيمة      ٣-٢-٢-٧-٢
تعتـرب كنويدة مشعة واحدة سلسلة اضمحالل نشاط إشعاعي واحدة توجد فيها النويدات املشعة يف نسب وجودها يف                  

 أيام أو أطول من العمر النصفي للنويدة األم ١٠الطبـيعة، وال يكـون فـيها العمر النصفي ألي نويدة مشعة أطول من              
.  اليت تطبق هي القيم املناظرة للنويدة األم لتلك السلسلة         A2 و A1لذي يؤخذ يف االعتبار وقيم      ؛ ويكون النشاط ا   )النتوج(

 أيام أو   ١٠ويف حالة سالسل اضمحالل النشاط اإلشعاعي اليت يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة وليدة إما أطول من                  
 . دات الوليدة تعترب خماليط من نويدات خمتلفةأطول من العمر النصفي للنويدة األم، فإن النويدة األم وهذه النوي

يتعلق مبخاليط النويدات املشعة، ميكن حتديد القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف  فيما ٤-٢-٢-٧-٢
 :  على النحو التايل١-٢-٢-٧-٢اجلدول 

 

   

 حيث، 

  f(i)   هي اجلزء من النشاط أو تركيز النشاط للنويدة املشعةiاملخلوط؛  يف  

 X(i)  ل هي القيمة املناسبة A1 أو A2 أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط لرسالة ،
 ؛iمستثناة حسب االقتضاء للنويدة املشعة  

  Xm      ل  القـيمة املشـتقة A1   أو A2   أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط لرسالة  
 .مستثناة يف حالة املخلوط   

∑i

m

X(i)

f(i)
1

X
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عندما تكون هوية كل نويدة مشعة معروفة ولكن ال تكون فرادى أنشطة بعض النويدات املشعة  ٥-٢-٢-٧-٢
غري معروفة، جيوز جتميع النويدات املشعة، وجيوز استخدام أدىن قيمة للنويدات املشعة، حسب االقتضاء، للنويدات 

وجيوز أن تستند اجملموعات إىل إمجايل . ٤-٤-٢-٧-٢ و٤-٢-٢-٧-٢يف كل جمموعة بتطبيق الصيغ الواردة يف 
غاما عندما تكون معروفة، باستخدام أدىن قيم النويدات املشعة لبواعث ألفا أو            /نشـاط ألفا وإمجايل نشاط بيتا     

 . غاما، على التوايل/بواعث بيتا

 بيانات ذات   جيب يف حالة فرادى النويدات املشعة أو خماليط النويدات املشعة اليت ال تتوفر عنها              ٦-٢-٢-٧-٢
 . ٢-٢-٢-٧-٢صلة، استخدام القيم املبينة يف اجلدول 

 حتديد اخلصائص املادية األخرى ٣-٢-٧-٢

 (LSA)املادة املنخفضة النشاط النوعي  ١-٣-٢-٧-٢

 )حمجوزة (١-١-٣-٢-٧-٢

 :  تندرج املواد املنخفضة النشاط النوعي حتت ثالث جمموعات٢-١-٣-٢-٧-٢

 LSA-I )أ(  

يورانيوم والثوريوم ومركزات هذه اخلامات، واخلامات األخرى اليت حتتوي على خامات ال `١`
 نويدات مشعة موجودة طبيعياً، واليت تعاجل الستخدام هذه النويدات املشعة؛

أو اليورانـيوم الطبـيعي، أو اليورانـيوم املستنفد، أو الثوريوم الطبيعي، أو مركباهتا أو        `٢`
 عة وتكون يف شكل صلب أو سائل؛ خماليطها، شريطة أال تكون مشع

غري حمدودة باستثناء املواد املصنعة كمواد       A2أو املواد املشعة اليت تكـون فيهـا قيمـة         `٣`
 ؛ أو ٥-٣-٢-٧-٢انشطارية وفقاً للفقرة 

املواد املشعة األخرى اليت يكون فيها النشاط موزعاً يف املادة كلها، وال يتجاوز املتوسط               `٤`
  إىل  ١-٢-٢-٧-٢ ضعف قيم تركيز النشاط احملددة يف        ٣٠شاط النوعي   الـتقديري للن  

 .٥-٣-٢-٧-٢، باستثناء املواد املصنعة كمواد انشطارية وفقاً للفقرة ٦-٢-٢-٧-٢

 LSA-IIاملواد  ) ب(

  تريابكريل يف اللتر؛ ٠,٨املاء الذي حيتوي على التريتيوم بتركيز يصل إىل  `١`

 فيها النشاط موزعاً باملادة كلها وال يتجاوز املتوسط التقديري          املواد األخرى اليت يكون    `٢`
 . غم للسوائل/A2 ٥-١٠غم للمواد الصلبة والغازات، و /A2 ٤-١٠للنشاط النوعي 
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، باستثناء املساحيق اليت  )مثل النفايات املدّمجة، واملواد املنّشطة     (LSA-IIIاملواد الصلبة    ) ج(
 : تكون فيها

موزعة يف مادة صلبة أو جمموعة من األجسام الصلبة أو موزعة بشكل متجانس             املـادة املشعة     `١`
 ؛ .)مثل اخلرسانة والقار، واخلزف، اخل(بصورة أساسية يف مادة رابطة مدجمة صلبة 

واملادة املشعة غري قابلة للذوبان نسبياً، أو مدجمة فعلياً يف قالب غري قابلة للذوبان نسبياً،                `٢`
فاقد يف املادة املشعة بكل طرد نتيجة االرتشاح عند غمرها يف املاء ملدة حبيث ال يتجاوز ال

 ؛ A2 ٠,١سبعة أيام، حىت يف ظروف تلف العبوة قيمة 

وال يتجاوز املتوسط التقديري للنشاط النوعي للمادة الصلبة، باستثناء أي مادة تدريع،             `٣`
 ٣-١٠ × ٢قيمة 

A2/غم . 

 إذا  A2 ٠,١ صلبة ذات طبيعة جتعل النشاط يف املاء ال يتجاوز قيمة            LSA-III تكـون املادة     ٣-١-٣-٢-٧-٢
 .٤-١-٣-٢-٧-٢أجرى على كل حمتويات الطرد االختبار احملدد يف 

 :  على النحو التايلLSA-III ختترب املادة ٤-١-٣-٢-٧-٢

رجة حرارة   أيام يف املاء يف د     ٧تغمـر عينة من املادة الصلبة متثل احملتويات الكاملة للطرد ملدة              
ويكون حجم املاء املستخدم يف االختبار كافياً لضمان أن تكون نسبة احلجم احلر للماء غري املمتص وغري                 . الغرفة

. يف املائة على األقل من حجم عينة االختبار الصلبة نفسها١٠ أيام، ٧املتفاعل املتبقي يف هناية مدة االختبار، وهي 
س٢٠م عند درجة    / ملي سيمنس  ١ واملواصلية القصوى    ٨-٦اء  ويكـون األس اهليدروجيين األويل للم      وينبغي . ْ 

 .  أيام٧قياس النشاط الكلي للحجم احلر للماء بعد غمر عينة االختبار ملدة 

 ١-١٢-٤-٦ وفقاً للفقرتني    ٤-١-٣-٢-٧-٢ ينبغي إثبات االمتثال ملعايري األداء املبينة يف         ٥-١-٣-٢-٧-٢
 . ٢-١٢-٤-٦و

 (SCO)ام امللوثة السطح األجس  ٢-٣-٢-٧-٢

 : تصنف األجسام امللوثة للسطح يف إحدى جمموعتني  

 :  جسم صلب يكون الوضع فوقه كما يليSCO-1اجلسم امللوث السطح  )أ(  

ال يـتجاوز الـتلوث غري الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحتة على          `١`
 ٢سم/ بيكريل ٤) ٢ سم ٣٠٠ل من   أو على مساحة السطح كله إذا كانت أق       ( ٢ سـم  ٣٠٠

 بالنسبة ٢سم/ بيكريل٠,٤بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 
 جلميع بواعث ألفا األخرى؛
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 ٣٠٠وال يتجاوز التلوث الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على              `٢`
 ٢سم/ بيكريل ٤١٠×٤) ٢م س ٣٠٠أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من          (٢سـم 

 بالنسبة جلميع   ٣١٠ ×٤بالنسـبة بواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية أو           
 بواعث ألفا األخرى؛ 

وال يـتجاوز التلوث غري الثابت باإلضافة إىل التلوث الثابت على السطح غري املتيسر               `٣`
ذا كانت أقل من أو مساحة السطح كله إ (٢ سم٣٠٠الذي يزيد متوسط مساحته على 

 بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة        ٢سم/ بكريل ٤١٠ × ٤) ٢سم٣٠٠
 .  بالنسبة جلميع بواعث ألف األخرى٢سم/ بكريل٣١٠×٤السمية أو 

جسم صلب يتجاوز التلوث الثابت أو غري الثابت على         : SCO-IIاجلسـم امللـوث السطح       )ب(
 : أعاله، ويكون الوضع فوقه كما يلي) أ( يف SCO-Iجسام امللوثة السطح سطحه احلدود املنطبقة احملددة لأل

ال يـتجاوز الـتلوث غري الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على          `١`
٢سم/ بكريل ٤٠٠) ٢ سم ٣٠٠أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من         ( ٢ سم ٣٠٠

 بالنسبة  ٢سم/ بكريل ٤٠السمية، أو   بالنسبة بواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة        
 جلميع بواعث ألفا األخرى؛

٣٠٠وال يتجاوز التلوث الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على              `٢`
٢سم/ بكريل ٥ ١٠×٨) ٢ سم ٣٠٠أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من         (  ٢سـم 

٢سم/ بكريل ٤١٠×٨ بالنسـبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألف املنخفضة السمية، أو         

 بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛ 

وال يـتجاوز التلوث غري الثابت باإلضافة إىل التلوث الثابت على السطح غري املتيسر،               `٣`
أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من        (  ٢سم٣٠٠الذي يزيد متوسط مساحته على      

بواعث ألفا املنخفضة    بالنسبة لبواعث بيتا وغاما و     ٢سم/ بكريل ٥١٠×٨) ٢ سـم  ٣٠٠
 .بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٤١٠×٨السمية، أو 

  املواد املشعة ذات الشكل اخلاص ٣-٣-٢-٧-٢

وعندما تكون  .  مم ٥ يشـترط أن يكـون على األقل طول أحد أبعاد املادة املشعة أقل من                ١-٣-٣-٢-٧-٢
شكل اخلاص، جيب أن تكون الكبسولة مصنوعة حبيث ال ميكن          الكبسولة املختومة جزءاً من املادة املشعة ذات ال       

 . فتحها إال بتدمري الكبسولة ويتطلب تصميم املادة املشعة ذات الشكل اخلاص موافقة أحادية

 تكـون طبـيعة املـادة املشـعة ذات الشكل اخلاص وتصميمها على النحو الذي يستويف                 ٢-٣-٣-٢-٧-٢
 : ٨-٣-٣-٢-٧-٢ إىل ٤-٣-٣-٢-٧-٢االختبارات احملددة يف االشتراطات التالية إذا أجريت عليها 
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 ٥-٣-٣-٢-٧-٢ال تنكسر أو تتحطم بتأثري اختبارات الصدم أو الطرق أو الثين املبينة يف               )أ(
 اليت تنطبق عليها؛ ) أ (٦-٣-٣-٢-٧-٢و) ج) (ب) (أ(

) د (٥-٣-٣-٢-٧-٢وال تنصهر أو تتشتت يف اختبار احلرارة الذي ينطبق عليها، املبني يف              )ب(
 اليت تنطبق عليها؛) ب (٦-٣-٣-٢-٧-٢أو 

  ٧-٣-٣-٢-٧-٢وال يـتجاوز النشاط يف املاء املستخلص من جتارب االرتشاح املبينة يف              ) ج(
 كيلوبكريل، أو كبديل بالنسبة للمصادر املختومة، ال يتجاوز معدل          ٢ مقـدار    ٨-٣-٣-٢-٧-٢و

 احلماية من اإلشعاع  "ISO 9978: 1992دد يف املعيـار التسرب يف اختبار تقدير التسرب احلجمي احمل
، العتبة املقبولة املنطبقة، اليت تقبلها السلطة       " طرق اختبار التسرب   - املصـادر املشـعة املخـتومة        -

 . املختصة

  وفقاً ملا  ٢-٣-٣-٢-٧-٢ جيب إثبات االمتثال ملعايري إثبات االلتزام مبعايري األداء املبينة يف            ٣-٣-٣-٢-٧-٢
 . ٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦ورد يف 

 جيب إخضاع العينات اليت تشتمل على املواد املشعة ذات الشكل اخلاص أو حتاكيها الختبار               ٤-٣-٣-٢-٧-٢
 أو االختبارات البديلة على ٥-٣-٣-٢-٧-٢الصدم، واختبار الطرق، واختبار الثين، واختبار احلرارة، املبينة يف       

وبعد كل اختبار، جيري تقييم     . وتستخدم عينة خمتلفة يف كل اختبار     . ٦-٣-٣-٢-٧-٢الـنحو املرخص به يف      
 ٧-٣-٣-٢-٧-٢لالرتشاح أو اختبار للتسرب احلجمي على العينة بطريقة ال تقل حساسية عن الطرق املبينة يف 

 .  بشأن املواد املكبسلة٨-٣-٣-٢-٧-٢املتعلقة باملواد الصلبة غري القابلة للتشتت أو يف 

 : فيما يلي طرائق االختبار ذات الصلة ٥-٣-٣-٢-٧-٢

وحيدد اهلدف على النحو    .  أمتار ٩تسقط العينة على اهلدف من ارتفاع       : اختبار الصدم  )أ(
 ؛ ١٤-٤-٦املبني يف 

توضع العينة على لوحة من الرصاص يدعمها سطح صلب أملس،          : اختـبار الطّـرق    )ب(
حيدث أثراً يعادل األثر الناتج من سقوط حر   وتطرق بالوجه املفلطح لقضيب من الفوالذ الطري حبيث         

 مم وله   ٢٥ويكون قطر اجلزء األسفل من القضيب       .  كغم من ارتفاع متر واحد     ١,٤لـثقل وزنـه     
 إىل  ٣,٥وجيب أن يغطي الرصاص، برقم صالبة       . مم) ٠,٣ ± ٣,٠(حواف مستديرة إىل نصف قطر      

. رب من املساحة اليت تغطيها العينة      مم، مساحة أك   ٢٥ عـلى مقياس فيكرز وال يزيد مسكه على          ٤,٥
وتسـتخدم مساحة جديدة من الرصاص يف كل صدمة ويطرق القضيب العينة حبيث يسبب هلا أكرب                

 تلف؛ 

 ١٠ال يطبق االختبار إال على املصادر الطويلة الرفيعة بطول أدىن مقداره            : اختبار الثين  )ج(
 العينة بقوة يف وضع أفقي حبيث يربز نصف وتشبك. ١٠سم ونسبة طول إىل العرض األدىن ال تقل عن 

وتوجه العينة حبيث حيدث هبا أكرب تلف عند طرق طرفها احلر بالوجه املفلطح   . طوهلا من وجه املشبك   
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ويطرق القضيب العينة إلحداث أثر معادل لألثر الناتج من سقوط رأسي حر لثقل . لقضيب من الفوالذ
 مم حبواف   ٢٥ن قطر اجلزء األسفل من القضيب       ويكو.  كغـم مـن ارتفاع متر واحد       ١,٤وزنـه   

 مم؛ ) ٠,٣ ± ٣,٠(مستديرة إىل نصف قطر 

س وتبقى عند هذه الدرجة ملدة       ٨٠٠تسّخن العينة يف اهلواء إىل درجة       : اختبار احلرارة  )د(  ْ
 . دقائق مث تترك لتربد١٠

 :يها جيوز استثناؤها من العينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاك٦-٣-٣-٢-٧-٢

، شريطة أن تكون كتلة املادة املشعة )ب(و) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢االختبارات املبينة يف  ) أ(
 : ذات الشكل اخلاص

 واملبني يف ٤ غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة ٢٠٠ أقل من  `١`
 -در املشعة املختومة  املصـا -احلمايـة مـن اإلشـعاع     "ISO 2919:1999املعـيار  

 ؛ "االشتراطات العامة والتصنيف

 واملبني  ٥ غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة           ٥٠٠أو أقل من     `٢`
 االشـتراطات العامة  -املصـادر املشـعة املخـتومة     "ISO 2919:1999يف املعـيار  
 ؛ "والتصنيـف

 شريطة أن ختضع كبديل الختبار درجة       )د (٥-٣-٣-٢-٧-٢واالختـبار املبني يف      )ب(
 املصادر املشعة -احلماية من اإلشعاع  "ISO 2919:1999 واحملدد يف املعيار ٦احلـرارة املتعلق بالرتبة  

 ".   االشتراطات العامة والتصنيف-املختومة 

، جيري تقدير    فيما يتعلق بالعينات اليت تشتمل على مادة صلبة غري قابلة للتشتت أو حتاكيها             ٧-٣-٣-٢-٧-٢
 : لالرتشاح على النحو التايل

ويكون حجم املاء الذي يستخدم .  أيام يف املاء يف درجة حرارة الغرفة٧تغمر العينة ملدة  )أ(
 يف املائة على ١٠يف االختـبار كافياً لضمان بقاء حجم حر من املاء غري املمتص وغري املتفاعل بنسبة              

ويكون األس  .  أيام ٧نفسه بعد انتهاء فترة االختبار وهي       األقـل مـن حجـم عينة االختبار الصلبة          
س؛ ٢٠م عند درجة / ملي سيمنس١ وموصلية املاء ٨-٦اهليدروجيين األّويل للماء   ْ 

س ٥ ± ٥٠(يسـخن املـاء مع العينة بعد ذلك حىت درجة حرارة             )ب( ويبقى عند هذه   ) ْ 
  ساعات؛ ٤الدرجة ملدة 

 يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛  )ج(
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ْ س وال ٣٠ أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارته عن ٧حتفظ العينة ملدة  ) د(
  يف املائة؛ ٩٠تقل رطوبته النسبية عن 

أعاله، ويسخن املاء مع ) أ(تغمـر العينة بعد ذلك يف ماء له نفس املواصفات املبينة يف    )ه (
س٥ ± ٥٠(العينة حىت   ساعات؛  ٤وحيفظ عند هذه الدرجة ملدة ) ْ 

 . يقدر نشاط املاء بعد ذلك )و(

 يف حالة العينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها، جيري إما تقدير                 ٨-٣-٣-٢-٧-٢
 : لالرتشاح أو تقدير للتسرب احلجمي على النحو التايل

 : يتكون تقدير االرتشاح من اخلطوات التالية )أ(

 ويكون األس اهليدروجيين األّويل للماء     .  عند درجة حرارة الغرفة    تغمـر العينة يف املاء     `١`
س؛٢٠م عند / ملي سيمنس١ واملوصلية القصوى ٨-٦  ْ 

س٥ ± ٥٠(يسخن املاء والعينة إىل درجة  `٢`   ساعات؛ ٤وحيفظان عند هذه الدرجة ملدة ) ْ 

 يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛  `٣`

 لى األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارته عن          أيام ع  ٧حتفـظ العيـنة عندئذ ملدة         `٤`
س ورطوبته النسبية عن ٣٠  يف املائة؛"٩٠ْ 

 ؛`٣` و`٢` و`١`تكرر العمليات املبينة يف  `٥`

 :ISO 9978يتضمن تقدير االرتشاح احلجمي البديل أياً من االختبارات املبينة يف املعيار ) ب(

، يكون مقبوالً لدى " طرق اختبار االرتشاح- املختومة  املصادر املشعة-احلماية من اإلشعاع  "1992
 . السلطة املختصة

 املواد املنخفضة التشتت  ٤-٣-٢-٧-٢

ويشترط يف املواد   .  يتطلـب تصميم املادة املشعة املنخفضة التشتت موافقة متعددة األطراف          ١-٤-٣-٢-٧-٢
 : ا يلياملشعة املنخفضة التشتت أن تستويف كميتها اإلمجالية يف الطرد م

 ملي  ١٠ م من املادة املشعة غري املدرعة        ٣أال يـتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة         )أ(
 ساعة؛ /سيفرت
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 عليها، أال يتجاوز ٤-٢٠-٤-٦ و٣-٢٠-٤-٦ويف حالة إجراء االختبارات احملددة يف  )ب(
كافئ أقصاه  اإلشعاع املنطلق احملمول يف اهلواء يف صورة غازات أو جسيمات ذات قطر إيرودينامي م             

 وجيوز أن تستخدم عينة مستقلة يف كل اختبار؛ . A2 ضعف قيمة ١٠٠

 عليها، أال يتجاوز النشاط يف املاء ٤-١-٣-٢-٧-٢ويف حالة إجراء االختبار احملدد يف  )ج(
وتؤخذ يف االعتبار يف تنفيذ هذا االختبار اآلثار املتلفة النامجة عن االختبارات            . A2 ضعف قيمة    ١٠٠
 . أعاله) ب( يف املبينة

 :  ختترب املواد املشعة املنخفضة التشتت على النحو التايل٢-٤-٣-٢-٧-٢

ختضع عينة حتتوي على مادة مشعة منخفضة التشتت أو حتاكيها لالختبار احلراري املعزز املبني يف   
جراء كل  وبعد إ . وتستخدم عينة خمتلفة لكل اختبار    . ٤-٢٠-٤-٦، واختـبار الصـدم املبني يف        ٣-٢٠-٤-٦

وبعد كل اختبار يتم حتديد ما إذا كانت        . ٤-١-٣-٢-٧-٢اختـبار، ختضع العينة الختبار االرتشاح املبني يف         
 .  قد استوفيت١-٤-٣-٢-٧-٢االشتراطات الواجبة االنطباق الواردة يف 

 ٢-٤-٣-٢-٧-٢ و١-٤-٣-٢-٧-٢ جيب إثبات االلتزام مبعايري األداء الواردة يف الفقرتني ٣-٤-٣-٢-٧-٢
 . ٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦وفقاً ملا هو حمدد يف 

  املواد االنشطارية ٥-٣-٢-٧-٢

١-١-٢-٧-٢تصنف الطرود اليت حتتوي على نويدات مشعة حتت البند ذي الصلة من اجلدول  
 :املتعلق باملواد االنشطارية إال إذا استوفيت الشروط التالية

 :التايلأن يكون احلد الكتلي لكل شحنة على النحو  )أ(

 

 

 شريطة أال يقل البعد ٥-٣-٢-٧-٢ مهـا احلدان الكتليان املبينان يف اجلدول  Yو X حيـث 
 : سم، واستيفاء أحد الشروط التالية١٠اخلارجي لكل طرد عن 

 غم من املواد االنشطارية؛ ويف حالة املواد غري         ١٥أال حيـتوي أي طرد مفرد أكثر من          `١`
ي على الشحنة املنقولة داخل وسيلة النقل أو على         املعـبأة، ينطـبق هذا التحديد الكم      

 متنها؛ أو

أن تكون املادة االنشطارية حملوالً هيدروجينياً متجانس التكوين أو خليطاً تقل فيه نسبة  `٢`
  يف املائة حبسب الكتلة؛ أو ٥النويدات االنشطارية إىل اهليدروجني عن 

 ١<   كتلة املواد االنشطارية األخرى  +  )غم(٢٣٥-كتلة اليورانيوم
   X       Y 
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 لترات من   ١٠ أي حجم من املادة مقداره        غم يف  ٥أال تتجاوز كمية املواد االنشطارية       `٣`
 يف املائة من احلدود     ١ويتعني أال يوجد الربيليوم أو الدوتريوم بكميات تتجاوز         . املادة

 باستثناء  ٥-٣-٢-٧-٢الكتلـية املنطـبقة على الشحنة بالشروط املبينة يف اجلدول           
 .الدوتريوم املوجود بالتركيز الطبيعي يف اهليدروجني

 يف املائة حسب الكتلة، وال يزيد       ١ حبد أقصى    ٢٣٥-م املخصب باليورانيوم  اليورانـيو  )ب(
، شريطة أن ٢٣٥- يف املائة من كتلة اليورانيوم١ على ٢٣٣-حمتواه اإلمجايل من البلوتينيوم واليورانيوم

وفضالً عن ذلك، إذا    . تكـون املادة االنشطارية موزعة على حنو متجانس التكوين متاماً يف كل املادة            
  موجوداً يف صورة معدن أو أكسيد أو كربيد ال ينظم يف شكل شبكي؛ ٢٣٥-ان اليورانيومك

 يف املائة   ٢ حبد أقصى    ٢٣٥-احملالـيل السـائلة من نترات اليورانيل املثراة باليورانيوم         )ج(
 يف املائة من كتلة     ٠,٠٠٢ على   ٢٣٣-حسـب الكتلة، وال يزيد حمتواها من البلوتونيوم واليورانيوم        

  كحد أدىن؛ ٢ عن (N/U)رانيوم، وال تقل النسبة الذرية للنتروجني إىل اليورانيوم فيها اليو

 كغم وال ١الطـرود احملـتوية، كل على حدة، كتلة إمجالية من البلوتونيوم ال تتجاوز        )د(
، أو أية توليفة من هذه النويدات ٢٤١- أو البلوتونيوم٢٣٩-يتجاوز ما قد يتألف منها من البلوتونيوم

 .  يف املائة حسب الكتلة٢٠املشعة 

حدود كتلة الشحنات املقررة لالستثناءات من االشتراطات املتعلقة بالطرود اليت          : ٥-٣-٢-٧-٢اجلدول  
    حتتوي مواد انشطارية   

) غم(كتلة املادة االنشطارية 
ممزوجة مبواد يزيد فيها متوسط 
 كثافة اهليدروجني على املاء

) غم(ة كتلة املادة االنشطاري
ممزوجة مبواد يقل فيها متوسط 
كثافة اهليدروجني عن املاء أو 

 املادة االنشطارية يساويه

 (X) ٢٣٥-اليورانيوم ٤٠٠ ٢٩٠

 (Y)مواد انشطارية أخرى  ٢٥٠ ١٨٠

 تصنيف الطرود أو املواد غري املعبأة ٤-٢-٧-٢

 . الطرد كما هي حمددة أدناهال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي طرد احلدود ذات الصلة بنوع   

 املصنفة كطرود مستثناة ١-٤-٢-٧-٢

 :  جيوز أن تصنف الطرود كطرود مستثناة إذا كانت١-١-٤-٢-٧-٢

 عبوات فارغة كانت حتتوي على مادة مشعة؛  )أ(  
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 حتتوي على أدوات أو سلع بكميات حمدود؛  )ب(  

 اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم     حتـتوي عـلى مواد مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو          )ج(  
 الطبيعي؛ أو 

 . حتتوي على مادة مشعة بكميات حمدودة )د(  

 ميكـن تصـنيف الطرد الذي حيتوي على مادة مشعة كطرد مستثىن شريطة أال يتجاوز حد                 ٢-١-٤-٢-٧-٢
 . ساعة/ ملي سيفرت٥اإلشعاع يف أي نقطة على سطحه اخلارجي 

 نشاط للطرود املستثناةحدود ال: ٢-١-٤-٢-٧-٢اجلدول 

 األجهزة أو السلعة

 احلالة الفيزيائية للمحتويات )أ(حدود الصنف )أ(حدود الطرد )أ(حدود مواد الطرد

(4) (3) (2) (1) 

 مواد صلبة   

10-3 A1 A1 10-2 A1 شكل خاص 

10-3 A2 A2 10-2 A2 أشكال أخرى 

10-4 A2 10-1 A2 10-3 A2 سوائل 

 غازات   

2 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 تريتيوم 

10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 شكل خاص 

10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 أشكال أخرى 

 .٦-٢-٢-٧-٢ إىل ٤-٢-٢-٧-٢بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة، انظر  )أ( 

 أخرى أو حمتواه     جيوز تصنيف املادة املشعة الداخلة كجزء مكون هلذا اجلهاز أو سلعة مصنعة            ٣-١-٤-٢-٧-٢
مواد مشعة، أدوات أو سلع،      ،٢٩١١رقم األمم املتحدة    حتت  يف هذا اجلهاز أو السلعة املصنوعة األخرى        

 : شريطةيف طرود مستثناة 

 سم من أي نقطة على السطح اخلارجي ١٠أال يـتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة        )أ(
 ساعة؛ / ملي سيفرت٠,١ألي جهاز أو سلعة غري معبأة 

  ”RADIOACTIVE“" مادة مشعة"وأن حيمـل كـل جهـاز أو سلعة مصّنعة عالمة             )ب(
 : ما عدا
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 أجهزة أو قطع توقيت ذات وميض إشعاعي؛ `١`

 املنـتجات االسـتهالكية الـيت تكون إما قد حصلت على موافقة قانونية وفقاً للفقرة        `٢`
املستثناة املبنية يف   أو الـيت ال تتجاوز إفرادياً حدود النشاط للرسالة          ) د (٤-١-٥-١

، شريطة أن تنقل مثل هذه املنتجات يف طرد         ١-٢-٢-٧-٢ من اجلدول    ٥العمـود   
 عـلى سطح داخلي حبيث يكون  ”RADIOACTIVE“" مادة مشعة "حيمـل عالمـة     

 التحذير من وجود مادة مشعَّة مرئياً لدى فتح الطرد؛ 

ال تعترب الوسيلة اليت تكون     (ة  أن تكون املادة النشطة حمصورة متاماً مبكونات غري نشط         )ج(
 ؛ )وظيفتها الوحيدة هي احتواء املادة املشعة جهازاً أو سلعة مصنوعة

 ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول ٣ و٢أن تكـون مستوفية للحدود املبينة يف العمودين    )د(
 . بالنسبة لكل سلعة إفرادية وكل طرد، على التوايل

  من اجلدول   ٤يت ال يتجاوز نشاطها احلد املبني يف العمود          جيـوز تصـنيف املـادة املشعة ال        ٤-١-٤-٢-٧-٢
مواد مشعة كمية حمدودة من املادة يف طرود        ،  ٢٩١٠ حتـت رقـم األمم املتحدة        ٢-١-٤-٢-٧-٢

 : شريطةمستثناة 

 أن حيتفظ الطرد مبحتوياته املشعة يف ظروف النقل العادية؛  )أ(

 على سطح داخلي حبيث     ”RADIOACTIVE“" مادة مشعة "وأن حيمل الطرد عالمة      )ب(
 . يكون التحذير من وجود مادة مشعة مرئياً لدى فتح الطرد

 جيوز تصنيف العبوة الفارغة اليت كانت حتتوي على مادة مشعة ال يتجاوز نشاطها احلد املبني            ٥-١-٤-٢-٧-٢
 تثناة مواد مشعة، طرود مس   ،  ٢٩٠٨ حتت رقم األمم املتحدة      ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول    ٤يف العمود   

 : شريطة عبوات فارغة -

 أن تكون حمتفظة حبالتها بصورة جيدة ومغلقة بشكل مأمون؛  )أ(

وأن يكون السطح اخلارجي ألي يورانيوم أو ثوريوم يدخل يف تركيبها مغطى بغالف              )ب(
 غري نشط مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى؛ 

 : ٢ سم٣٠٠على أي وأال يتجاوز متوسط التلوث الداخلي غري الثابت  ) ج(

  لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية؛ ٢سم/ بكريل٤٠٠ `١`

 .  جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٤٠ `٢`
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j)(A

C(j)

i)(A

B(i)

21

≤+∑∑ ji

 مل ١-١١-١-٢-٢-٥أن تكون أي بطاقات وسم كانت موضوعة عليها طبقاً للفقرة  )د(
 . تعد غري مرئية

ليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي  جيوز تصنيف السلع املصنعة من ا     ٦-١-٤-٢-٧-٢
والسلع اليت تكون فيها املادة املشعة الوحيدة هي اليورانيوم الطبيعي غري املشعع أو اليورانيوم املستنفد غري املشعع                 

اليورانيوم مواد مشعة، سلع مصنوعة من    ،  ٢٩٠٩أو الثوريوم الطبيعي غري املشعع حتت رقم األمم املتحدة          
 مستثناة، شريطة أن يكون السطح      باعتبارها طروداً الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي        

 . اخلارجي لليورانيوم أو الثوريوم مغطى بغالف غري نشط مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى

  (LSA)التصنيف كمواد منخفضة النشاط النوعي  ٢-٤-٢-٧-٢

يف املادة املشعة كمادة منخفضة النشاط النوعي إال إذا استوفت الشروط الواردة يف ال جيوز تصن
 . ٢-٩-١-٤ و١-٣-٢-٧-٢

 (SCO)التصنيف كأجسام ملوثة السطح  ٣-٤-٢-٧-٢

 ١-٢-٣-٢-٧-٢جيوز تصنيف املادة املشعة كجسم ملوث السطح إذا استوفيت الشروط الواردة يف               
 . ٢-٩-١-٤و

 Aطرد من النوع التصنيف ك ٤-٤-٢-٧-٢

 شريطة أن تستويف Aجيـوز تصـنيف الطـرود اليت حتتوي على مادة مشعة كطرود من النوع            
 : الشروط التالية

 :  على أنشطة تتجاوز ما يليAال جيوز أن حتتوي الطرود من النوع 

 ؛ A1 -بالنسبة للمواد املشعة ذات الشكل اخلاص  )أ(

 . A2 -خرى أو بالنسبة جلميع املواد املشعة األ )ب(

بالنسـبة ملخاليط النويدات املشعة املعروفة اهلوية واألنشطة، يطبق الشرط التايل على احملتويات              
 :  Aاملشعة للطرد من النوع 

 

 

 باعتبارها مادة مشعة ذات شكل خاص؛ i هي نشاط النويدة املشعة   B(i) حيث 

         A1(i)  هي قيمةA1   للنويدة املشعةi؛ 
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C(j)  نشاط النويدة املشعة هي jكمادة ليست ذات شكل خاص؛  

A2(j)  هي قيمةA2 للنويدة املشعة  j. 

 تصنيف سادس فلوريد اليورانيوم ٥-٤-٢-٧-٢

مواد مشعة سادس   ،  ٢٩٧٧ال يـدرج سادس فلوريد اليورانيوم إال حتت رقم األمم املتحدة              
غري ،  دس فلوريد اليورانيوم  مواد مشعة، سا  ،  ٢٩٧٨، أو رقم    فلوريـد اليورانـيوم، انشطاري    

 . انشطاري أو انشطاري مستثىن

 : ال جيب أن تشتمل الطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم على١-٥-٤-٢-٧-٢

 كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم ختتلف عن املرخص هبا لتصميم الطرد؛ )أ(

 يف  ٥ تؤدي إىل نقص أقل من       كـتلة من سادس فلوريد اليورانيوم أكرب من القيمة اليت          ) ب(
 املائة يف درجة احلرارة القصوى للطرد حسبما هو حمدد يف أنظمة املصنع الذي تستخدم فيه الطرد؛ أو

سادس فلوريد اليورانيوم خبالف أن يكون يف شكل صلب أو يكون عند ضغط داخلي               )ج(
 . أعلى من الضغط اجلوي عندما يقدم للنقل

  .C أو النوع B(M) أو النوع B(U) النوع التصنيف كطرد من ٦-٤-٢-٧-٢

) ٥-٤ -٢-٧-٢ إىل   ١-٤-٢-٧-٢ (٤-٢-٧-٢تصنف الطرود غري املصنعة خبالف ذلك يف         ١-٦-٤-٢-٧-٢
 .وفقاً لشهادة موافقة السلطة املختصة بشأن الطرد املرسل من بلد منشأ التصميم

 :ن ال حيتوي على إال إذا كاB(U) ال جيوز تصنيف طرد كطرد من النوع ٢-٦-٤-٢-٧-٢

 أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ )أ(

 أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ )ب(

أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم  )ج(
 .الطرد؛ على النحو احملدد يف شهادات اعتمادها

 :  إال إذا كان ال حيتوي علىB(M)ال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع  ٣-٦-٤-٢-٧-٢

 أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  ) أ(

 أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )ب(
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أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم  )ج(
 رد؛ الط

 . على النحو احملدد يف شهادات إعتمادها

 :  إال إذا كان ال حيتوي علىC ال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع ٤-٦-٤-٢-٧-٢

 أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )أ(

 أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )ب(

زيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم أو حمتويات يف شكل أو يف حالة في )ج(
 الطرد؛ 

 . على النحو احملدد يف شهادات اعتمادها

 الترتيبات اخلاصة ٥-٢-٧-٢

تصنف املادة املشعة كمادة منقولة مبوجب ترتيبات خاصة عندما يكون القصد نقلها وفقاً للفقرة   
٤-٥-١." 

  ٨-٢الفصل 

 ". عندما ختترب على كلتا املادتني" اجلملة عبارة  تدرج يف هناية`٢`) ج (٥-٢-٨-٢

 : تضاف مالحظة جديدة  

  عـندما يشري االختبار األويل على الصلب أو األلومينيوم أن املادة املختربة أكالة،              :مالحظـة "
 ".ال يلزم إجراء اختبار متابعة على األخرى
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  ٣اجلزء 

 يضاف

 ".ة البضائع اخلطرة، األحكام اخلاصة واالستثناءات قائم٣اجلزء : "يعدل العنوان ليصبح كما يلي

  ١-٣الفصل 

الواردة بعد  )" ١-٨-٢-١-٣انظر  (ويستكمل كل منها باالسم التقين للبضائع       "حتذف عبارة    ٢-٢-١-٣
 ).ب(و) أ(املثالني 

  ٢-٣الفصل 

 :  ليصبح نصه كما يلي٧يعدل النص التفسريي للعمود  ١-٢-٣

 يبني هذا العمود الكمية القصوى لكل عبوة داخلية أو    -"دودةالكمـيات احمل  " )أ(٧العمود "
 . ٤-٣سلعة يف حالة نقل البضائع اخلطرة بكمية حمدودة وفقاً ألحكام الفصل 

 يبني هذا العمود الرقم الرمزي أللفا الوارد يف الفقرة          -"الكمـيات املستثناة  " )ب(٧العمود 
عبوة داخلية أو خارجية     ويشري إىل الكمية القصوى لكل       ٢-١-٥-٣الفرعية  

 .". ٥-٣يف حالة نقل البضائع اخلطرة بكميات مستثناة وفقاً ألحكام الفصل 

 قائمة البضائع اخلطرة 

الكميات "بعنوان  ) ب(٧ويدرج عمود جديد برقم     ) أ(٧ ليصبح العمود    ٧يعـاد ترقيم العمود       
 ". أحكام الكميات احملدودة واملستثناة): "ب(٧و) أ(٧ويدرج العنوان العام التايل لكال العمودين ". املستثناة

 : يدرج صف جديد حتت العناوين مع الفقرات املناظرة اليت تشري هلا كما يلي  

  )٢( )٣( )٤( )٥( )٦( )أ٧( )ب٧( )٨( )٩( )١٠( )١١(

٥-٢-٤ ٥-٢-٤ 
٢-٣-٤ 

  ٢-١-٣ صفر-٢ صفر-٢ ٣-١-صفر-٢ ٣-٣ ٤-٣ ٥-٣ ٤-١-٤ ٤-١-٤

 . حيثما تظهر" صفر"بكلمة " ال شيء"عاض عن عبارة يست) أ٧(يف العمود   

 : يف حالة) ب٧( يف العمود  E0يضاف الرمز  

  ٣-٢ و ١-٢ ومجيع البضائع املدرجة يف الرتب       ٧ و ١مجـيع البضـائع املدرجة يف الرتبتني         - 
 ؛ ٢-٦ و٢-٥و 
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 ت أرقام  وحت) ٤( ذات اخلطر اإلضايف يف العمود       ٢-٢مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة       - 
 ؛٣١٦٤ و٢٨٥٧ و٢٠٣٧ و١٩٥٠ و١٠٤٤األمم املتحدة  

  ٣٣٥٧ و ٣٣٤٣ و ٣٢٩٦ و ٣٢٥٦ و ٣٠٦٤ و ٢٠٥٩ و ١٢٠٤أرقـام األمم املتحدة      -
 ؛٣ يف الرتبة ٣٤٧٣ و٣٣٧٩و

 ؛ I، جمموعة الطرود )٤ ( ذات اخلطر اإلضايف يف العمود٣مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة  -

املتحدة  وحتت أرقـام األمـم     I، جمموعة التعبئة    ١-٤لشعبة  مجيع البضائع املدرجة يف ا     -
جمموعتا التعبئة   (٣١٧٦ و ٢٩٠٧ و ٢٥٥٧ و ٢٥٥٦ و ٢٥٥٥ و ٢٤٤٨ و ٢٣٠٤ و ١٣٢٧

IIو III(؛ ٣٣٦٠ و٣٣٤٤ و٣٣١٩ و٣٢٤٠ إىل ٣٢٢١، و 

 وحتت رقم األمم املتحدة     I، جمموعة التعبئة    ٢-٤مجـيع البضـائع املدرجة يف الشعبة         -
 ؛ ١٨٥٦

 وحتت رقم األمم املتحدة     I، جمموعة التعبئة    ٣-٤البضـائع املدرجة يف الشعبة      مجـيع    -
 ؛ ٣٢٩٢

 وحتت رقم األمم املتحدة     I، جمموعة التعبئة    ١-٥مجـيع البضـائع املدرجة يف الشعبة         -
 ؛ ٢٤٢٦

  ٢٠٢٨ وحتت أرقام األمم املتحدة      I، جمموعة التعبئة    ٨مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة       -
 ؛ ٣٠٢٨ و٢٨٠٩ و٢٨٠٣ و٢٨٠٠ و٢٧٩٥ و٢٧٩٤ و٢٥٧٦و) هورةمص (٢٢١٥و

  ٣١٦٦ و ٣٠٩١ و ٣٠٩٠ و ٣٠٧٢ و ٢٩٩٠ و ٢٨٠٧ و ١٨٤٥ أرقـام األمـم املتحدة     -
  ٣٣٥٩ و ٣٣٣٥ و ٣٣٣٤ و ٣٣١٦ و ٣٢٦٨ و ٣٢٥٨ و ٣٢٥٧ و ٣٢٤٥و ٣١٧١و
 . ٩  من الرتبة٣٣٦٣و

 : يف حالة) ب٧( يف العمود E1يضاف الرمز   

 ؛ )٤( اليت ليست هلا أخطار إضافية يف العمود ٢-٢ الشعبة مجيع البضائع املدرجة يف - 

، جمموعة )٤( اليت ليست هلا أخطار إضافية يف العمود ٣مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة  -
 ؛ ٣٢٦٩ و٣٢٥٦ و٢٠٥٩ باستثناء ما هو مدرج حتت أرقام األمم املتحدة IIIالتعبئة 

، جمموعة  )٤(خطار اإلضافية يف العمود      ذات األ  ٣مجـيع البضـائع املدرجة يف الرتبة         -
 ؛ IIIالطرود 
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 باستثناء ما هو مدرج حتت      III، جمموعة التعبئة    ١-٤مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة       -
 ؛ ٣١٧٦ و٢٤٤٨ و٢٣٠٤أرقام األمم املتحدة 

 ؛ III، جمموعة التعبئة ٢-٤مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة  -

 ؛ III، جمموعة التعبئة ٣-٤شعبة مجيع البضائع املدرجة يف ال -

 ؛ III، جمموعة التعبئة ١-٥مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة  -

 ؛ III، جمموعة التعبئة ١-٦مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة  -

، باستثناء ما هو مدرج حتت أرقام III، جمموعة التعبئة ٨مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة  -
 ؛ ٢٨٠٩ و٢٨٠٣و) صهورةم (٢٢١٥األمم املتحدة 

، باستثناء ما هو مدرج حتت      III، جمموعة التعبئة    ٩جممـوع البضائع املدرجة يف الرتبة        -
 . ٣٢٦٨ و٣٢٥٨ و٣٢٥٧ و٢٨٠٧ و١٨٤٥أرقام األمم املتحدة 

 : يف حالة) ب٧( يف العمود E2يضاف الرمز   

، جمموعة )٤(يف العمود  اليت ليست هلا أخطار إضافية ٣مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة  -
  ٣٠٦٤ و ٢٠٥٩ و ١٢٠٤ باستثناء ما هو مدرج حتت أرقام األمم املتحدة          IIالتعبـئة   

  ٣٢٦٩و
 ؛٣٣٥٧و

، جمموعة  )٤( ذات األخطار اإلضافية يف العمود       ٣مجـيع البضـائع املدرجة يف الرتبة         -
 ؛ IIالطرود 

ستثناء ما هو مدرج حتت      با II جمموعة التعبئة    ١-٤مجـيع البضائع املدرجة يف الشعبة        -
 ؛ ٣٣٤٤ و٣٣١٩ و٣١٧٦ و٢٩٠٧ و٢٥٥٧ و٢٥٥٦ و٢٥٥٥أرقام األمم املتحدة 

 II، جمموعة التعبئة ٢-٤مجيع البضائع املدرجة يف الشعبة  -

 باستثناء ما هو مدرج حتت II، جمموعة التعبئة  ٣-٤مجـيع البضائع املدرجة يف الشعبة        -
 ؛ ٣٢٩٢رقم األمم املتحدة 

 ؛ II، جمموعة التعبئة ١-٥ضائع املدرجة يف الشعبة مجيع الب -

، باستثناء ما هو مدرج حتت      II، جمموعة الطرود    ٨مجـيع البضـائع املدرجة يف الرتبة         -
 ؛ ٢٥٧٦ و٢٠٢٨رقمي األمم املتحدة 
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، باستثناء ما هو مدرج حتت أرقام II، جمموعة التعبئة ٩مجيع البضائع املدرجة يف الرتبة       -
 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠ األمم املتحدة

 اليت ليست هلا أخطار     ٣جلميع البضائع املدرجة يف الرتبة      ) ب٧( يف العمود    E3يضـاف الرمز      
 . ٣٣٧٩ و٢٠٥٩، باستثناء ما هو مدرج حتت رقمي األمم املتحدة I، جمموعة التعبئة )٤(إضافية يف العمود 

 II، جمموعة التعبئة    ١-٦رجة يف الشعبة    جلميع البضائع املد  ) ب٧( يف العمود    E4يضاف الرمز     
 . ٣٢٥٠ و٢٣١٢ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠ و١٦٠٠باستثناء ما هو مدرج حتت أرقام األمم املتحدة 

، I، جمموعة التعبئة    ١-٦جلميع البضائع املدرجة يف الشعبة      ) ب٧( يف العمود    E5يضاف الرمز     
 .٣٢٥٠ و٢٣١٢ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠ و١٦٠٠وملا هو مدرج حتت أرقام األمم املتحدة 

باستثناء ما هو مدرج حتت رقم األمم       ) ١١( يف كل مرة تظهر يف العمود        ”TP9“حتذف عبارة     
 . ٣٣٧٥املتحدة 

 ). ١١( يف كل مرة تظهر يف العمود ”TP12“حتذف عبارة   

، يضاف  ٣٣٧٤ و ٣٣٥٧ و ٣٣٥٦ و ٣٣٥٥ و ٣٣٥٤ و ٠٥٠٤فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
 ).أ٧(لعمود يف ا" صفر"

، يف العمود I، جمموعة التعبئة ١٢٤٤ و١٢٣٩ و١٢٣٨ و١٠٩٢فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة   
 ). ١١( يف العمود ”TP35“ وتضاف عبارة ”T20“ بعبارة ”T14“، يستعاض عن عبارة )١٠(

 ١٨٠٩ و١٧٥٢ و١٦٩٥ و١٥٩٥ و١١٦٣ و١١٤٣ و ١٠٩٨فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
بعبارة " T14"، يستعاض عن عبارة     )١٠(، يف العمود    I، جمموعـة التعبئة     ٣٠٢٣ و ٢٦٤٦ و ٢٣٣٧و ٢٣٣٤و

“T20” وتضاف عبارة “TP35” ١١( يف العمود .( 

 ١٧٢٨ و١٧٢٤ و١٣٠٥ و١٢٩٨ و١٢٥٠ و١١٩٦ و ١١٦٢فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
  ١٨٠٠ و ١٧٩٩ و ١٧٨٤ و ١٧٨١ و ١٧٧١ و ١٧٦٩ و ١٧٦٧ و ١٧٦٦ و ١٧٦٣ و ١٧٦٢ و ١٧٥٣ و ١٧٤٧و
 يستعاض، ٣٣٦٢ و٣٣٦١ و ٢٩٨٧ و ٢٩٨٦ و ٢٩٨٥ و ٢٤٣٧ و ٢٤٣٥ و ٢٤٣٤ و ١٨١٦ و ١٨٠٤ و ١٨٠١و

 ). ١١( يف العمود ”TP7“وتضاف عبارة ) ٨( يف العمود ”P010“ بعبارة  ”P001“عن عبارة 

 ١٧٥٣ و١٧٤٧ و١٧٢٨ و١٧٢٤ و١٢٩٨ و١١٩٦ و ١١٦٢فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
  ١٨٠٤ و ١٨٠١ و ١٨٠٠ و ١٧٩٩ و ١٧٨٤ و ١٧٨١ و ١٧٧١ و ١٧٦٩ و ١٧٦٧ و ١٧٦٦ و ١٧٦٣ و ١٧٦٢و
 ). ٨( يف العمود ”IBC02“، حتذف عبارة ٢٩٨٧ و٢٩٨٦ و٢٩٨٥ و٢٤٣٧ و٢٤٣٥ و٢٤٣٤ و١٨١٨ و١٨١٦و



ST/SG/AC.10/34/Add.1 
Page 36 

 

 ١٧٥٣ و١٧٤٧ و١٧٢٨ و١٧٢٤ و١٢٩٨ و١١٩٦ و ١١٦٢فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
  ١٨٠٤ و ١٨٠١ و ١٨٠٠ و ١٧٩٩ و ١٧٨٤ و ١٧٨١ و ١٧٧١ و ١٧٦٩ و ١٧٦٧ و ١٧٦٦ و ١٧٦٣ و ١٧٦٢و
 ). ١٠( يف العمود ”T10“ بعبارة  ”T7”، يستعاض عن عبارة٢٤٣٧ و٢٤٣٥ و٢٤٣٤ و١٨١٨ و١٨١٦و

 ).٦( يف العمود ”330“، حيذف الرقم ١٩٩٣ و١٩٨٧ و١١٧٠فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة   

 بعبارة  ”T10“يستعاض عن عبارة    ،  ٢٩٨٨ و ١٢٤٢ و ١١٨٣فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
“T14” . 

 تضاف عبارة   I، جمموعة التعبئة    ٢٤٨٠ و ١٩٩٤ و ١١٨٥فـيما يـتعلق بأرقام األمم املتحدة          
“T22” ١٠( يف العمود (و“TP2 TP13” يف العمود )على التوايل) ١١ . 

  ١٨٠٤و١٧٨١، وأرقام األمم املتحدة     I، جمموعة التعبئة    ١٢٣٩فيما يتعلق برقم األمم املتحدة        
 ). ١١( يف العمود ”TP13“، تضاف عبارة ٢٩٨٧ و٢٩٨٦ و١٨١٨و

 يف العمود ”II“ بالرقم ”I“، يستعاض عن الرقم ١٣٠٥ و١٢٥٠فيما يتعلق برقمي األمم املتحدة   
 ). ١٠( يف العمود ”T10“ بعبارة ”T11“ويستعاض عن عبارة ) ٥(

 ١٤٩٠ و١٤٨٨ و١٤٨٧ و١٤٨٥ و١٤٨٤ و١٤٧٣ و ١٤٦٣فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
، تضــاف عــبارة ٣٢٤٧ و٢٦٢٧ و٢٤٦٨ و٢٤٦٥ و١٧٥١ و١٥١٤ و١٥١٢ و١٤٩٥ و١٤٩٤ و١٤٩٣و

“B2” ٩( يف العمود .( 

، حتذف III و II، جمموعيت التعبئة    ٣٢٤٩ و ٣٢٤٨ و ١٨٥١فـيما يـتعلق بأرقام األمم املتحدة          
 ). ٩( يف العمود ”PP6“عبارة 

 يف  ”T9“، تضاف عبارة    I، جمموعة التعبئة    ٣١٣١ و ٢٨١٣املتحدة  فـيما يتعلق برقمي األمم        
 . على التوايل) ١١( يف العمود ”TP7 TP33“و) ١٠(العمود 

 ). ١٠( يف العمود ”BK1 BK2“، تدرج عبارة ٣٣٧٣ و٢٨١٤فيما يتعلق برقمي األمم املتحدة   

 ). ٦(يف العمود " ٣٤١"، يدرج الرقم ٣٣٧٣ و٢٩٠٠ و٢٨١٤فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة   

، )١١(إىل ) ٨(، يف األعمدة ٢٩١١ و٢٩١٠ و٢٩٠٩ و٢٩٠٨فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة   
 ". ٥-١انظر الفصل "بعبارة " ٧-٢انظر الفصل "يستعاض عن عبارة 

، يدرج  ٣٣٢٦ و ٣٣٢٥ و ٣٣٢٤ و ٣٣٢٢ و ٣٣٢١ و ٢٩١٣فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة        
 ). ٦(عمود يف ال" ٣٣٦"الرقم 
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يف " ٣٣٧"، يدرج الرقم    ٣٣٢٩ و ٣٣٢٨ و ٢٩١٧ و ٢٩١٦فـيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة         
 ). ٦(العمود 

 ”T11“، يستعاض عن عبارة ٣٣٦٢ و٣٣٦١ و٢٩٨٦ و٢٩٨٥فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة   
 . ”T14“بعبارة 

 ). ٦(يف العمود " ٣٣٥"، يضاف الرقم ٣٠٨٢ و٣٠٧٧فيما يتعلق برقمي األمم املتحدة   

" كغم/غم"، يستعاض عن عبارة     ٣١٤٨ و ٣١٣٠ و ٣١٢٩فـيما يـتعلق بأرقام األمم املتحدة          
 ). أ٧(يف العمود " ل/مل"بعبارة 

) ٨( يف العمود    ”IBC01“ حتذف عبارة    ٣٣٦٢ و ٣٣٦١فـيما يـتعلق بـرقمي األمم املتحدة           
 ). ١١( يف العمود ”TP27“وتضاف عبارة 

 . ال ينطبق التعديل على النص العريب ٠٤١١ة رقم األمم املتحد

 ". ١-٥"، تضاف عبارة )٤(يف العمود  ١٠١٧رقم األمم املتحدة 

 ". ثالثي نتروفينول"بعد " حامض البكريك"، تضاف عبارة )٢(يف العمود  ١٣٤٤رقم األمم املتحدة 

 ". الثي نتروتولوينث"بعد كلمة )" ت.ن.ت"(تضاف عبارة ) ٢(يف العمود  ١٣٥٦رقم األمم املتحدة 

 ".٣٣٢"، يضاف الرقم )٦(يف العمود  ١٤٧٤رقم األمم املتحدة 

، يستعاض )١١( ويف العمود ”T20“ بعبارة ”T3“، يستعاض عن عبارة )١٠(يف العمود  ١٥٦٩رقم األمم املتحدة 
 . ”TP2 TP13“ بعبارة ”TP33“عن عبارة 

وعبـارة ) ١٠( يف العمود    ”T20“، تضاف عبـارة    Iة  فـيما يـتعلق مبجموعة التعبئ      ١٦٤٧رقم األمم املتحدة 
“TP2 TP13” ١١( يف العمود .( 

، حتذف  )٩( ويف العمود    ”P804“ بعبارة   ”P601“، يستعاض عن عبارة     )٨(يف العمود    ١٧٤٤رقم األمم املتحدة 
 . ”PP82“عبارة 

 ). ٢(يف العمود " حملول"، حتذف كلمة )بندان( ١٧٩٠رقم األمم املتحدة 

 ”P001“، ويستعاض عن عبارة )أ٧(يف العمود " صفر"بكلمة " لتر"يستعاض عن كلمة  ١٨١٨ألمم املتحدة رقم ا
 ). ٨( يف العمود ”P010“بعبارة 
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 يف املائة على األقل     ٦٥"، تضاف عبارة    )٢(، يف العمود    IIفيما يتعلق مبجموعة التعبئة      ٢٠٣١رقم األمم املتحدة 
 ، ويف العمود   "١-٥"، يضاف الرقم    )٤( العمود   ، ويف "حيتوي على "بعد عبارة   " ولكن

 . ”B15“، تضاف العبارة )٩(

 وفيما يتعلق   ”IBC02“ تضاف عبارة    II، فيما يتعلق مبجموعة التعبئة      )٨(يف العمـود     ٢٠٥٩رقم األمم املتحدة 
 . ”III “IBC03مبجموعة التعبئة 

 . ”B3“، تضاف عبارة )٩(يف العمود  ٢٨٢٣رقم األمم املتحدة 

 . ”B2“حتذف عبارة ) ٩(يف العمود  ٢٨٤٤قم األمم املتحدة ر

 . ”BK2“، تضاف عبارة )١٠(يف العمود  ٣٠٧٧رقم األمم املتحدة 

 ). ٩( يف العمود ”PP1“تضاف عبارة  ٣٠٨٢رقم األمم املتحدة 

 من فلز   )مراكم كهربائية (بطاريات  : "، يعدل االسم والوصف ليصبح    )٢(يف العمـود     ٣٠٩٠رقم األمم املتحدة 
 )". من سبائك الليثيوم) مراكم كهربائية(مبا يف ذلك بطاريات (الليثيوم 

 ). مرتان" (فلز الليثيوم"بعبارة " فلز"، يستعاض عن كلمة )٢(يف العمود  ٣٠٩١رقم األمم املتحدة 

بـارة ، وع)١٠( يف العمـود ”T14“، تضاف عبارة Iفـيما يـتعلق مبجموعة التعبئة      ٣١٢٩رقم األمم املتحدة 
“TP2 TP7” على التوايل) ١١( يف العمود . 

 يف  ”TP2“، و )١٠( يف العمود    ”T11“، تضاف عبارة    IIفـيما يتعلق مبجموعة التعبئة      
 .على التوايل) ١١(العمود 

 ”TP1“، وعبارة   )١٠( يف العمود    ”T7“، تضاف عبارة    IIIفيما يتعلق مبجموعة التعبئة     
 .على التوايل) ١١(يف العمود 

، وعبـارة  )١٠( فـي العمـود    ”T9“، تضاف عبارة    Iفـيما يتعلق مبجموعة التعبئة       ٣١٤٨مم املتحدة رقم األ
“TP2 TP7” على التوايل) ١١( يف العمود. 

 ”TP2“، وعبارة   )١٠( يف العمود    ”T7“، تضاف عبارة    IIفيما يتعلق مبجموعة التعبئة     
 .على التوايل) ١١(يف العمود 

 ”TP1“، وعبارة   )١٠( يف العمود    ”T7“، تضاف عبارة    III فيما يتعلق مبجموعة التعبئة   
 .على التوايل) ١١(يف العمود 

 ". ٣٤٠"، يضاف الرقم )٦(يف العمود  ٣٣١٦رقم األمم املتحدة 

ثالثي "بعد  ) PETNخامس اريترتول ثالث نترات؛     (، تضاف عبارة    )٢(يف العمـود     ٣٣٤٤رقم األمم املتحدة 
 ." نترات
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 . ”IBCO8“ جماورة لعبارة ”B2, B4“، تضاف عبارة )٩(يف العمود  ٣٤٣٢رقم األمم املتحدة 

هيدروجني يف نظام ختزين هيدريد فلزي داخل       : "، تضاف يف النهاية   )٢(يف العمود    ٣٤٦٨رقم األمم املتحدة 
 ".  مع معداتHمعدات أو هيدروجني يف نظام ختزين هيدريد فلزي معب

خراطيش "بعبارة  " خراطيش خاليا وقودية  "، يسـتعاض عن عبارة      )٢(يف العمـود     ٣٤٧٣رقم األمم املتحدة 
خاليـا وقوديـة أو خراطيش خاليا وقودية داخلة يف معدات أو خراطيش خاليا              

 بعبارة ”P003“، يستعاض عن عبارة    )٨(، ويف العمود    "وقوديـة معـبأة مع معدات     
“P004” حتذف عبارة )٩( ويف العود ،“PP88” . 

 : التاليةتضاف البنود اجلديدة  

)ب٧( )٨( )٩( )١٠( )١١( )٥( )٦( )أ٧( )١( )٢( )٣( )٤( 

   P135 E0 1.4    صفرG ٠٥٠٥ إشارات، خطر ، سفن 

   P135 E0 1.4    صفرS ٠٥٠٦ إشارات، خطر، سفن 

   P135 E0 1.4    صفرS ٠٥٠٧ إشارات، دخان 

  PP48 P134(b) E0 1.3    صفرC ال   هيدروكسي برتو ثالثي أزول،    -١ 
 ٪٢٠مائي، جاف أو مبلل بأقل من       

 ماء، باجلملة

٠٥٠٨ 

TP2 T8 PP81 

B15 
P001 

IBC02 
E2 لتر  II  8       حـامض النـتريك، خبالف الدخان

  حامض نتريك٪٦٥األمحر، بأقل من 
٢٠٣١ 

  PP48 P406 E0 28 صفر I  4.1        هيدروكسـي بـرتو ثالثي أزول، ال
 ماء،  ٪٢٠مـائي، مـبلل بأقل من       

 باجلملة

٣٤٧٤ 

TP1 T4  P001 

IBC02 

E2 333 لتر II  3       خملـوط إيثانول وغازولني أو خملوط
إيـثانول وحملول كحويل للمحركات     
أو خملوط إيثانول وبترول، بأكثر من      

  إيثانول٪١٠

٣٤٧٥ 

   P004 E0 مل٥٠٠  

 غ٥٠٠أو 

328 

334 

خراطيش خاليا وقودية أو خراطيش      4.3  
خاليـا وقودية داخلة يف معدات أو       

طـيش خاليـا وقودية معبأة مع       خرا
معدات، حتتوي على مواد تتفاعل مع      

 .املاء

٣٤٧٦ 

   P004 E0  لتر 

 كغم١أو 

228 

334 

خراطيش خاليا وقودية أو خراطيش      8  
خاليـا وقودية داخلة يف معدات أو       
خراطـيش خاليـا وقودية معبأة مع       

 معدات، حتتوي على مواد أكّالة 

٣٤٧٧ 

   P004 E0 328 مل١٢٠ 

338 
خراطيش خاليا وقودية أو خراطيش      2.1  

خاليـا وقودية داخلة يف معدات أو       
خراطـيش خاليـا وقودية معبأة مع       
معدات، حتتوي على غاز سائل قابل      

 لالشتعال

٣٤٧٨ 
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)ب٧( )٨( )٩( )١٠( )١١ (  )١( )٢( )٣( )٤( )٥( )٦( )أ٧(

   P004 E0 ١٢٠
 مل

328 

339 
يش خراطـيش خاليا وقودية أو خراط       2.1  

خاليـا وقوديـة داخلة يف معدات أو        
خراطـيش خاليـا وقوديـة معبأة مع        
معـدات، حتـتوي على هيدروجني يف       

 هيدريد فلزي 

٣٤٧٩ 

   P903 E0  188 صفر 

230 

310 

II  9      مبا يف ذلك   (بطاريـات أيونات الليثيوم
 )بطاريات بروليمر أيونات الليثيوم

٣٤٨٠ 

   P903 E0 188 صفر 

230 
II  9 أيونات ليثيوم داخلة يف معدات      بطاريات 

أو بطاريـات أيونات الليثيوم معبأة مع       
 معدات 

٣٤٨١ 

 ٣-٣الفصل 

١-٣-٣ SP188  اخلاليا"بكلمة " خاليا الليثيوم"يف البداية، يستعاض عن عبارة." 

من "بعبارة  " غم١,٥حمتوى مكافئ الليثيوم ال يتجاوز      "، يسـتعاض عن عبارة      )أ(يف    
 ".  ساعة- وات ٢٠جاوز الرتبة اليت ال تت

بعبارة "  غم ٨حمتوى مكافئ الليثيوم اإلمجايل ال يتجاوز       "، يستعاض عن عبارة     )ب(يف    
وتوضع عالمة على بطاريات أيونات الليثيوم اليت   .  ساعة - وات   ٢٠مـن الرتبة اليت ال تتجاوز       "

 ".  ساعة على الكيس اخلارجي؛-ختضع هلذا احلكم، تبني تقدير واط 

 :  )ه(إىل ) د(بالفقرات الفرعية اجلديدة ) ه (و ) د(عن يستعاض 

تعبأ اخلاليا والبطاريات، باستثناء املركبة يف معدات يف عبوات داخلية تغلف اخللية أو              )د"(
ويشمل ذلك احلماية من    . وحتمي اخلاليا والبطاريات حبيث متنع حدوث دوائر قصر       . الـبطارية متاماً  

وتعبأ العبوات  . بوة نفسها مما ميكن أن يؤدي إىل حدوث دائرة قصر         االتصـال مبـواد موصلة يف الع      
 . ٥-١-١-٤ و٢-١-١-٤ و١-١-١-٤الداخلية يف عبوات خارجية قوية تتسق مع أحكام 

حتمـي اخلاليا والبطاريات عندما تكون مركبة يف معدات من التلف أو حدوث دوائر               )ه (
وعندما تكون بطاريات الليثيوم مركبة يف      . لعرضيقصـر وجتهز املعدات بوسائل فعالة ملنع التنشيط ا        

معدات، تعبأ املعدات يف عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مناسبني لطاقة العبوة                
 . والقصد من استخدامها إذا مل تكن املعدات اليت حتتويها توفر محاية مكافئة

اليا مركبة يف املعدة أو أكثر من        خ ٤باسـتثناء الطـرود اليت ال حتتوي على أكثر من            )و(
 : بطاريتني مركبتني يف العبوة، توضع على كل طرد العالمات التالية
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، "أيونات الليثيوم "أو  " فلز الليثيوم "إشارة إىل أن الطرد حيتوي على خاليا أو بطاريات           `١`
 حسب اإلقتضاء؛ 

 شتعال إذا تلف الطرد؛ إشارة إىل أن الطرد جيب تناوله بعناية وأنه يوجد خطر اال  `٢`

إشـارة إىل اإلجـراءات اخلاصة اليت ينبغي اتباعها يف حالة تلف الطرد، حبيث تشمل                `٣`
 التفتيش وإعادة التعبئة عند االقتضاء؛ 

 . رقم هاتف للحصول على معلومات إضافية `٤`

) و(يرفق بكل شحنة تتألف من طرد أو أكثر وضع عليه عالمات وفقاً للفقرة               )ز(
 : ند يشتمل على التايلمبست

، "أيونات الليثيوم"أو " فلز الليثيوم"إشارة إىل أن الطرد يشتمل على خاليا أو بطاريات  `١`
 حسب االقتضاء؛ 

 إشارة إىل أن الطرد جيب تناوله بعناية وأنه يوجد خطر االشتعال إذا تلف الطرد؛  `٢`

 حالة تلف الطرد، حبيث تشمل      إشـارة إىل اإلجـراءات اخلاصة اليت ينبغي اتباعها يف          `٣`
 التفتيش وإعادة التعبئة عند االقتضاء؛ 

 . رقم هاتف للحصول على معلومات إضافية `٤`

باستثناء عندما تكون بطاريات الليثيوم مركبة يف معدة، جيب أن يكون مبقدور      )ح(
البطاريات  متر يف أي اجتاه بدون حدوث تلف للخاليا أو ١,٢الطرد حتمل اختبار سقوط مبقدار 

أو (اليت حيتوي عليها، بدون زحزحة احملتويات حبيث تسمح باتصال البطاريات ببعضها البعض             
 وبدون إطالق احملتويات؛ ) اخلاليا ببعضها البعض

باستثناء عندما تكون بطاريات الليثيوم مركبة يف املعدات أو معبأة معها، جيب             )ط(
 .". كغم٣٠أال تتجاوز كميتها اإلمجالية 

حمتوى "، باستثناء حالة خلية أيونات الليثيوم حيتسب        "يف اجلملة األخرية، حتذف عبارة        
 ".  من الطاقة التقديرية بالساعات أمبري٠,٣بالغرامات حبيث يكون مقداره " مكافئ الليثيوم

 : تدرج فقرة أخرية جديدة يكون نصها كما يلي  

مراكم (فلز الليثيوم وبطاريات    ) مراكم كهربائية (توجـد بـنود مستقلة لبطاريات       "  
أيونات الليثيوم لتسهيل نقل هذه البطاريات على وسائط نقل حمددة والتمكني من تطبيق ) كهربائية

 ".إجراءات االستجابة املختلفة يف حاالت الطوارئ
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SP198        أرقام األمم  "بعبارة  " ٣٠٦٦ و ١٢٦٣ و ١٢١٠أرقام األمم املتحدة    "يسـتعاض عـن عبارة
 ". ٣٤٧٠ و٣٤٦٩ و٣٠٦٦ و١٢٦٣ و١٢١٠املتحدة 

SP199   انظـر . تعترب غري قابلة للذوبان"يسـتعاض عن عبارةISO 3711:1990" انظـر "( بعبـارة
ISO 3711:1990" كرومات الرصـاص . خمضبات كرومات الرصاص وخمضبات موليبدات- 

ذا مل تكن مستوفية تعترب غري قابلة للذوبان وال ختضع هلذه الالئحة إ        ") االختبار خواص وطرائق 
 .". ملعايري اإلدراج يف رتبة أو شعبة خطر أخرى

SP236         من قائمة البضائع    ٧تنطبق احلدود الكمية املبينة يف العمود       ("يسـتعاض عـن اجلملة األخرية 
تنطبق احلدود الكمية ورموز الكمية املتوقعة      "بالعبارة التالية   .") اخلطـرة على املادة القاعدية    

 .". من قائمة البضائع اخلطرة على املادة القاعدية) ب٧(و) أ٧(لعمودين املبينة يف ا

SP251        الكمية "بعبارة  " ٧املبينة يف العمود    " ال شيء "الكلمة  "يف الفقرة األوىل، يستعاض عن عبارة
" فيما يتعلق بالكميات احملدودة   "ويف الفقرة األخرية تدرج عبارة      )" أ٧(صفر املبينة يف العمود     

 ". أ٧"بالرقم " ٧"ويستعاض عن " احلدود الكمية"رة بعد عبا

SP289       نافخات قرب اهلواء أو أدوات قرب      "بعبارة  " قرب اهلواء وأحزمة أمان   "يسـتعاض عن عبارة
 ". اهلواء أو متطلبات أحزمة األمان

SP301   أ٧يف العمود "بعبارة " ٧يف العمود "يف اجلملتني الرابعة واألخرية، يستعاض عن عبارة ." 

SP307   دولوميت"بعد كلمة " أو سلفات الكالسيوم املعدين/و"تدرج عبارة ) ب(يف." 

SP310   خلية١٠٠"بعبارة "  خلية ليثيوم١٠٠"يف البداية، يستعاض عن عبارة  ." 

SP328  تعدل لتصبح كما يلي : 

لة يف معدات   ينطبق هذا البند على خراطيش اخلاليا الوقودية مبا يف ذلك عندما تكون داخ328"
وخراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف نظام خلوي وقودي أو جزء          . أو معبأة يف معدات   

متكامل من نظام خلوي وقودي تعترب داخلة يف املعدة ويقصد خبرطوشة اخلاليا الوقودية             
) صمامات(أهنا مادة خيزن فيها الوقود بتفريغه يف جهاز يعمل باخلاليا الوقودية عرب صمام 

وجيب تصميم خراطيش اخلاليا الوقودية، مبا يف ذلك        . كم بتفريغ الوقود يف اجلهاز    يـتح 
عندما تكون داخلة يف معدات، وبناؤها على حنو مينع تسرب الوقود أثناء ظروف النقل              

 . العادية

وجيـب أن جتتاز أنواع تصاميم خراطيش اخلاليا الوقودية اليت تستخدم سوائل كوقود             
 . بدون تسرب) قياس مانومتري( كيلو باسكال ١٠٠داره اختبار ضغط داخلي مق
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وباسـتثناء اخلاليـا الوقوديـة اليت حتتوي على هيدروجني يف هيدريد فلزي اليت متتثل               
، جيب أن جيتاز كل نوع من أنواع تصاميم خراطيش اخلاليا           ٣٣٩لالشـتراط اخلـاص     

اه األرجح أن  متر على سطح صلب يف االجت    ١,٢الوقوديـة اختـبار سقوط من ارتفاع        
 . يؤدي إىل فشل يف نظام االحتواء بدون خسارة احملتويات

جيب أن تشتمل خراطيش اخلاليا الوقودية احملتوية على هيدروجني يف هيدريد فلزي اليت             
 .".  مل أو مساوية هلا١٢٠تنقل مبوجب أحكام هذا البند على سعة مائية أقل من 

SP330  حتذف 

 : دة التاليةتضاف األحكام اخلاصة اجلدي 

 . ال خيضع سادس هيدرات نترات املغنيزيوم هلذه الالئحة  332"

تدرج خماليط االيثانول والغازولني، وكحول احملركات أو البترول لالستعمال يف مكنات            333
) على سبيل، املثال، يف السيارات واملكنات الثابتة وغريها من املكنات         (اإلشعال بالشرر   

 . نظر عن االختالفات يف التطايريف هذا البند بصرف ال

جيـوز أن حتـتوي خرطوشة اخلاليا الوقودية على عامل منشط شريطة أن يكون جمهزاً                334
 . بوسيلتني مستقلتني ملنع االختالط بالوقود أثناء النقل

تصنيف خماليط املواد الصلبة اليت ال ختضع هلذه الالئحة والسوائل أو املواد الصلبة اخلطرة               335
 وجيوز نقلها مبوجب هذا البند، شريطة عدم وجود         ٣٠٧٧اً حتت رقم األمم املتحدة      بيئي

وجيب . سائل سائب مرئي وقت حتميل املادة أو وقت تعبئتها أو وقت إغالق وحدة النقل
وال ختضع هلذه . أن تكون كل وحدة نقل مانعة للتسرب عندما تستخدم كعبوة للسوائب

 مل من سائل خطر بيئياً،      ١٠ اليت حتتوي على أقل من       الالئحـة الرزم واملواد املختومة    
ممتص يف مادة صلبة ولكن بدون وجود سائل حر يف الرزمة أو املادة، أو حتتوي على أقل 

 .  غم من مادة صلبة خطرة بيئيا١٠ًمن 

جيـب اال حيـتوي أي طرد وحيد بداخله مادة صلبة غري قابلة لالحتراق مـن النوعني                 336
LSA-II أو LSA-III ٣٠٠٠، إذا نقلت جواً، على نشاط أكرب منA2 . 

، إذا نقلت جواً، على أنشطة      B(M) والنوع   B(U)جيـب أال حتتوي الطرود من النوع          337
 : أكرب مما يلي

النشاط املرخص به   : فـيما يـتعلق باملواد املشعة املنخفضة التشتت        )أ(   
 لتصميم الطرد كما هو حمدد يف شهادة االعتماد؛
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 أو  A1 ٣٠٠٠:  فـيما يتعلق باملـواد املشعـة ذات الشكل اخلاص        )ب(   
١٠٠ ٠٠٠ A2 أيهما أقل؛  

 . A2  ٣٠٠٠: فيما يتعلق جبميع املواد املشعة األخرى )ج(   

جيب أن تكون كل خرطوشة خاليا وقودية تنقل مبوجب هذا البند ومصممة حبيث حتتوي  338
 : على غاز مسيَّل قابل لاللتهاب

درة عـلى أن تتحمل، بدون تسرب أو متزق، ضغطاً ال يقل عن             قـا  )أ(   
س؛ ٥٥ضعفي ضغط توازن احملتويات عند درجة   ْ 

 مل من الغاز املسيَّل القابل لاللتهاب       ٢٠٠غري حمتوية على أكثر من       )ب(   
س؛ ٥٥ كيلو باسكال عند درجة ١ ٠٠٠بضغط غاز ال يتجاوز   ْ 

 . ٢-٦ من الفصل ١-٤-٢-٦ساخن املبني يف أن جتتاز اختبار محام املاء ال )ج(   

جيـب أن تكون خلراطيش اخلاليا الوقودية اليت حتتوي هيدروجني يف هيدريد فلزي اليت               339
 .  مل أو مساوية هلا١٢٠تنقل مبوجب هذا البند سعة مائية أقل من 

. س ْ ٥٥ ميغا باسكال عند درجة      ٥جيـب أال يتجاوز الضغط يف خرطوشة اخلاليا الوقودية           
وجيب أن يتحمل نوع التصميم، بدون تسرب أو متزق، ضعفي ضغط تصميم اخلرطوشة             

س أو أكثر من    ٥٥عـند درجة      كيلو باسكال من ضغط تصميم اخلرطوشة أيهما        ٢٠٠ْ 
والضغط الذي جيري به هذا االختبار مشار إليه يف اختبار السقوط واختبار دوران   . أكرب

 ".الف اخلرطوشةأدىن ضغط لتمزق غ"اهليدروجني بوصفه 

وجيب أن  . وجيـب ملء خراطيش اخلاليا الوقودية وفقاً لإلجراءات اليت يقدمها الصانع           
 : يقدم الصانع املعلومات التالية مع كل خرطوشة خاليا وقودية

 إجراءات التفتيش قبل امللء خلرطوشة اخلاليا الوقود وقبل إعادة ملئها؛  )أ(   

 ار اليت يتعني االحتراس منها؛ احتياطات السالمة واألخط )ب(   

 طريقة التحديد عند حتقيق ملء السعة املقررة هلا؛  )ج(   

 احلد األقصى واحلد األدىن لنطاق الضغط؛ )د(   

 احلد األقصى واحلد األدىن لنطاق درجة احلرارة؛  )ه (   
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أي متطلبات أخرى يتعني استيفاؤها بشأن امللء األول وإعادة امللء،           )و(   
 . ا يف ذلك نوع املعدات اليت يتعني استعماهلا للملء األول وإعادة امللءمب

وجيب أن تصمم خراطيش اخلاليا الوقودية وأن تبىن حبيث متنع تسرب الوقود يف ظروف               
وجيب أن خيضع كل نوع من تصاميم اخلراطيش مبا يف ذلك اخلراطيش            . الـنقل العادية  

 : تالية وأن جيتازهااملدجمة يف خلية وقودية لالختبارات ال

 اختبار السقوط  

 :  متر على سطح جامد يف االجتاهات املختلفة األربعة١,٨اختبار السقوط من ارتفاع  

 عمودياً، على النهاية اليت حتتوي على جمموعة صمامات اإلغالق؛  )أ(   

 عمودياً، على النهاية املعاكسة جملموعة صمامات اإلغالق؛  )ب(   

 مم، على أن تكون     ٣٨، فوق رأس فوالذية مستدقة مساحتها       أفقـياً  )ج(   
 الرأس الفوالذية يف االجتاه إىل أعلى؛ 

على النهاية اليت حتتوي على جمموعة صمامات        ٤٥بـزاوية مقدارها     ) د(     ْ
 . اإلغالق

وجيب أال يكون هناك تسرب، ويثبت ذلك باستخدام حملول فقاعات الصابون أو وسائل  
لى مجيع أماكن التسرب احملتملة عندما تكون اخلرطوشة مشحونة حىت أخـرى مكافئة ع  

 . ضغط الشحن املقرر هلا

 اختبار احلريق 

جيـب أن ختضع كل خرطوشة خاليا وقودية إىل السعة املقررة هلا باهليدروجني الختبار               
ويعترب تصميم اخلرطوشة، اليت ميكن أن تكون مسة تنفيس مدجمة فيها،           . التعريض حلريق 

 : نه قد اجتاز اختبار احلريق إذاأ

كان الضغط الداخلي ينفس إىل درجة صفر على مقياس الضغط بدون  )أ(   
 متزق اخلرطوشة؛ أو 

 .  دقيقة كحد أدىن بدون متزق٢٠إذا حتملت اخلرطوشة النار ملدة  )ب(   

 اختبار دوران اهليدروجني  

جهاد لتصميم اخلاليا الوقودية    القصد من هذا االختبار هو ضمان عدم جتاوز حدود اإل          
 . أثناء االستعمال
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 يف املائة من سعة اهليدروجني  ٥تـدور خرطوشـة اخلاليا الوقودية من نسبة ال تتجاوز            
 يف املائة من سعة اهليدروجني املقررة وإعادهتا إىل ما ال           ٩٥املقـررة إىل ما ال يقل عن        

يستخدم ضغط الشحن املقرر يف اختبار و.  يف املائة من سعة اهليدروجني املقررة٥يتجاوز 
وجيب أن يستمر   . الدوران وجيب إبقاء درجات احلرارة يف حدود درجة حرارة التشغيل         

 .  دورة على األقل١٠٠الدوران 

. وبعـد اختبار الدوران، تشحن خرطوشة اخلاليا ويقاس حجم إزاحة اخلرطوشة للمياه            
ن اهليدروجني إذا مل يتجاوز حجم   ويعتـرب تصـميم اخلرطوشـة أنه اجتاز اختبار دورا         

 ٩٥اإلزاحة الناتج عن اخلرطوشة املدورة حجم إزاحة خرطوشة مل تدور مشحونة حىت             
 يف املائة من احلد األدىن لضغط متزق        ٧٥يف املائـة مـن السعة املقررة ومضغوطة حىت          

 . مظروفها

 اختبار تسرب اإلنتاج  

س   ١٥لتسرب عند درجة    ختترب كل خرطوشة خاليا وقودية ملعرفة مدى ا         س، مع   ٥± ْ   ْ
وجيب أال حيدث تسرب، ويثبت ذلك باستخدام . ضـغطها إىل درجة الضغط املقررة هلا      

 .حملول فقاعات الصابون أو أي وسائل أخرى مكافئة على مجيع أماكن التسرب احملتملة

 : وتوضع على كل خرطوشة خاليا وقودية عالمات تشتمل على املعلومات التالية 

 ضغط الشحن املقرر بامليغا باسكال؛ )أ(   

الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع خلراطيش اخلاليا الوقودية أو رقم           )ب(   
 تعريف خاص؛ 

حتدد السنة  (تاريخ انتهاء الصالحية استناداً للحد األقصى ملدة اخلدمة          )ج(   
 ). بأربعة أرقام؛ والشهر برقمني

 وجمموعة مستلزمات (Chemical Kits)لكيميائية جيـوز نقـل جمموعـة املستلزمات ا    340
  اليت حتتوي على سلع خطرة يف عبوات داخلية (First Aid Kits)اإلسـعافات األولـية   

ال تتجاوز احلدود الكمية للكميات املستثناة اليت تطبق على املواد املفردة حسبما هو حمدد 
شتراطات نقل املواد املدرجة    من قائمة البضائع اخلطرة، وذلك وفقاً ال      ) ب٧(يف العمود   
، وعلى الرغم من أنه غري مرخص هبا فرادى بوصفها          ٥-٣ من الفصل    ٢-٥يف الشعبة   

كمـيات مسـتثناة يف قائمة البضائع اخلطرة، فإنه يرخص هبا يف هاتني اجملموعتني من               
 ). ٢-١-٥-٣انظر  (E2املستلزمات وتدرج يف نطاق الرمز 
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أوعية سوائب   (BK1 املعدية يف أوعية سوائب من النوعني        ال يسمح بنقل سوائب املواد     341
إال للمواد املعدية اليت تشتمل عليها مادة       ) أوعية سوائب بسقف مغلق    (BK2و) مغطاة

 ).". ١-٤-٢-٣-٤انظر  (١-٢-١حيوانية حسب التعريف الوارد يف 

  ٤-٣الفصل 

 ".  أ٧يف العمو"بعبارة " ٧مود يف الع"يف اجلملتني الثانية والثالثة، يستعاض عن عبارة  ١-٤-٣

 ". صفر"بعبارة الكمية " ال شيء"يف اجلملة السادسة، يستعاض عن عبارة 

  ٥-٣الفصل 

 :  يكون نصه كما يلي٥-٣يضاف فصل جديد   

  ٥-٣الفصل "
 املواد اخلطرة 

 املعبأة بكميات مستثناة 

 الكميات املستثناة ١-٥-٣

ن البضائع اخلطرة من بعض الرتب، خبالف املواد، اليت تستويف       ال ختضـع الكمـيات املستثناة م       ١-١-٥-٣
 : أحكام هذا الفرع ألي أحكام أخرى يف هذه الالئحة باستثناء

 ؛ ٣-١اشتراطات التدريب الواردة يف الفصل  ) أ(   

 ، التصنيف؛ ٢إجراءات التصنيف ومعايري جمموعات التعبئة يف اجلزء  ) ب(   

  ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤واردة يف   اشـتراطات العـبوات ال     )ج( 
 . ٤ يف اجلزء ٦-١-١-٤ و١-٤-١-١-٤و

 . ٥-١-٥-١يف حالة املواد املشعة، تنطبق اشتراطات املواد املشعة يف الطرود املستثناة املبينة يف  : مالحظة

ن قائمة  م) ب٧(جيـوز نقل البضائع اخلطرة ككميات مستثناة وفقاً لألحكام املبينة يف العمود              ٢-١-٥-٣
 : البضائع اخلطرة حتت رمز ألفبائي رقمي كما يلي
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الكمية القصوى يف كل عبوة 
 خارجية

الكمية القصوى يف كل عبوة 
 الرمز داخلية

 E0 غري مسموح بنقلها ككمية مستثناة

 E1  مل٣٠/ غم٣٠ لتر واحد/كغم

 E2  مل٣٠/ غم٣٠  مل٥٠٠/ غم٥٠٠

 E3  مل٣٠/ غم٣٠  مل٣٠٠/ غم٣٠٠

 E4  مل١/كغم واحد  مل٥٠٠/غم ٥٠٠

 E5  مل١/كغم واحد  مل٣٠٠/ غم٣٠٠

وفـيما يـتعلق بالغازات، يشري احلجم املبني للعبوات الداخلية إىل السعة املائية للوعاء الداخلي             
  .واحلجم املبني للعبوات اخلارجية إىل جمموع السعة املائية جلميع العبوات الداخلية املشحونة يف طرد خارجي واحد

وحيثما تكون البضائع اخلطرة اليت تنقل بكميات مستثناة املدرجة يف نطاق الرموز املختلفة معبأة  
 . جنباً إىل جنب حيدد جمموع الكمية يف كل عبوة خارجية حسب اجملموع املناظر للرمز األكثر تقييداً

 . ٦-١-٥-٣ إىل ٣-١-٥-٣وتنقل الكميات املستثناة من البضائع اخلطرة وفقاً ألحكام الفروع  

 : جيب أن تستويف العبوات املستخدمة لنقل البضائع اخلطرة بكميات مستثناة ما يلي  ٣-١-٥-٣

أن تكـون هـناك عـبوة داخلـية وأن تكون كل عبوة داخلية مصنوعة من          )أ( 
يف حالة استخدامها يف نقل البضائع اخلطرة السائبة جيب أال يقل احلد األدىن لسمكها (البالستيك 

وأن حيكم ) ٢-١-١-٤انظر (أو من الزجاج أو البورسلني أو الفخار أو الفلزات )  مم٠,٢ عن
إغالق كل عبوة داخلية بالتحزمي بسلك أو شريط الصق أو وصلة فعالة أخرى؛ وجيب أن يوضع 

وجيب أن . على كل عبوة ذات عنق بسنون ملولبة مصبوبة غطاء من النوع املسنن املانع للتسرب
 إلغالق مقاوماً للتأثر باحملتويات؛يكون غطاء ا

جيـب أن تكون كل عبوة داخلية معبأة بصورة مأمونة يف عبوة وسطية مبطنة               )ب( 
وجيب أن  . على حنو ال ميكن، يف ظروف النقل العادية، أن تكسر حمتوياهتا أو ختدش أو تتسرب              

. عن وجهة الطرد  حتـتوي العبوة الوسطية احملتويات يف حالة الكسر أو التسرب، بصرف النظر             
وفيما يتعلق بالبضائع اخلطرة السائبة، حيب أن حتتوي العبوة الوسيطة على مادة ماصة المتصاص 

. ويف هذا احلاالت، جيوز أن تكون املادة املاصة هي املبطنة للعبوة. سائر حمتويات العبوة الداخلية
 التعبئة بصورة خطرة أو تقلل وجيب أال تتفاعل البضائع اخلطرة مع مواد التبطني أو االمتصاص أو

 من سالمة وظيفة املواد؛

جيـب أن تعـبأ العبوة الوسطية بصورة مأمونة يف عبوة خارجية جامدة قوية               )ج( 
 ؛)اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو أية مواد أخرى قوية مماثلة(
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 جيـب أن يكون كل نوع من أنواع الطـرود مستوفياً لألحكام الـواردة يف              ) د( 
 ؛٤-١-٥-٣

جيـب أن يكون كل طرد من حجم يتيح مساحة كافية لوضع مجيع العالمات               ) ه ( 
 الضرورية؛

جيوز أن تستخدم الطرود الشاملة وأن حتتوي أيضاً على طرود بضائع خطرة أو  )و( 
 . بضائع ال ختضع ألحكام هذه الالئحة

 اختبارات الطرود  ٤-١-٥-٣

 يف املائة   ٩٥ للنقل به عبوات داخلية ممتلئة إىل ما ال يقل عن            جيب أن يكون الطرد الكامل املعد      ١-٤-١-٥-٣
 يف املائة يف حالة السوائل، ذا قدرة على التحمل، حسبما تبني ذلك االختبارات              ٩٨مـن سعتها يف حالة املواد الصلبة أو         

 :الكفاءة املوثقة على النحو املالئم، بدون كسر أي عبوة داخلية أو حدوث تسرب منها وبدون خفض هام يف 

 : م١,٨السقوط على سطح جامد وغري مرن ومنبسط وأفقي من ارتفاع  )أ(   

 : حيثما تكون العينة يف شكل صندوق، جيب إسقاطها يف كل من االجتاهات التالية `١`   

 منبسطة على القاعدة؛ -   

 منبسطة على القمة؛ -   

 منبسطة على أطول جانب؛ -   

 ؛منبسطة على أقصر جانب -   

 على ركن؛  -   

 :حيثما تكون العينة يف شكل اسطوانة ، جيب إسقاطها يف كل من االجتاهات التالية `٢` 

مائلـة عـلى احلافة العليا حبيث يكون مركز الثقل واقعاً فوق نقطة االرتطام               -
 مباشرة؛

 مائلة على احلافة السفلى؛ -

 منبسطة على اجلانب؛ -

 . من اجتاهات السقوط على طرود خمتلفة ولكنها متطابقةميكن أن ميارس كل اجتاه  :مالحظة

 ساعة، مكافئة جملموع وزن الطرود      ٢٤تطـبق قوة على السطح العلوي ملدة         )ب( 
 ).مبا يف ذلك عينة السقوط(م ٣املتطابقة إذا ستفت إىل ارتفاع 
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واد أخرى إال إذا كان جيـوز، ألغراض االختبار، أن يستعاض عن املواد املعتزم نقلها يف عبوة مب          ٢-٤-١-٥-٣
وعندما تستعمل مادة أخرى يف حالة السوائب، جيب أن تكون هلا نفس اخلصائص             . هذا سيبطل نتائج التجارب   

ويف اختبارات السقوط يف السوائب عندما      . اليت للمادة املعتزم نقلها   ) الكـتلة واحلجم وما إىل ذلك     (الفيزيائـية   
 .ولزوجتها كافة ولزوجة املادة املعتزم نقلها) الثقل النوعي(تها النسبية تستعمل مادة أخرى، ينبغي أن متاثل كثاف

 وضع العالمات على الطرود ٥-١-٥-٣

جيـب أن توسـم الطرود اليت حتتوي على كميات مستثناة من البضائع اخلطرة املعدة وفقاً هلذا                  ١-٥-١-٥-٣
 وجيب أن توضح يف العالمات رتبة اخلطر        . بصورة دائمة ومقروءة   ١-٥-٣الفصل، بالعالمات املبينة يف الشكل      

وحيثما ال يكون اسم املرسل أو . األساسي أو، عندما حتدد، شعبة كل من البضائع اخلطرة اليت حيتوي عليها الطرد
 .املرسل إليه مبيناً يف مكان آخر على الطرد، جيب إدراج هذه املعلومات يف العالمات

 . مم كحد أدىن١٠٠×  مم ١٠٠يف حالة الطرود جيب أن تكون أبعاد العالمات  ٢-٥-١-٥-٣

جيـب أن تبني على الطرود الشاملة اليت حتتوي على بضائع خطرة بكميات مستثناة العالمات                 ٣-٥-١-٥-٣
 .، إذا مل تكن العالمات على الطرود املوجودة داخل العبوة الشاملة ظاهرة للعيان١-٥-١-٥-٣الالزمة مبوجب 

  ١-٥-٣الشكل 

 

 

 

 

 

  الكميات املستثناةعالمة

 عالمات الكميات املتوقفة
    التظليل والرمز من نفس اللون، أسود أو أمحر، 

 على أرضية بيضاء أو مغايرة بصورة مناسبة

 .الرتبة أو، عندما تدرج، الشعبة) أرقام(تبني يف هذا املكان رقم  * 

 .بيناً يف مكان آخر على الطرديبني يف هذا املكان اسم الراسل أو املرسل إليه، إذا مل يكن م ** 
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احلـد األقصـى لعدد الطرود يف أي أداة شحن أو عربة شحن بالسكك احلديدية أو حاوية                ٦-١-٥-٣
 شحن متعدد الوسائط

جيـب أال يـتجاوز عدد الطرود يف أي أداة شحن أو عربة بالسكك احلديدية أو حاوية شحن                    
 . طرد١ ٠٠٠متعدد الوسائط 

 املستندات ٧-١-٥-٣

ببضائع خطرة بكميات مستثناة، جيب ) مثل مستند النقل أو تذكرة النقل اجلوي(إذا أرفق مستند   
 .".وتشري إىل عدد الطرود"أن يشتمل على بيان بضائع خطرة بكميات مستثناة 
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 ٤اجلزء 

 ١-٤الفصل 

 : تضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية ٣-١-١-٤

ديسمرب / املصنعة قبل أول كانون األول     IBCsدام  غـري أنـه جيوز االستمرار يف استخ       " 
 ".١٣-٦-٥-٦مل جيتز اختبار االهتزاز الوارد يف   واليت تتسق مع نوع تصميم٢٠١١

 ".فلز"يف اجلملة األخرية الواردة قبل اجلدول، حتذف كلمة  ١٠-١-١-٤

 .)دون تغيرييبقى النص ب(بشرطات ) ج(و) ب(و ) أ(يستعاض عن احلروف األوىل الثالثة  ٢-٢-١-٤

١-٤-١-٤ P001و P002    حتذفPP6. 

P001       تعدل بداية شرط التعبئة اخلاصةPP1    فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة     : " ليصبح نصه كما يلي
 وفـيما يـتعلق باملواد الالصقة وأحبار الطباعة واملواد          ١٨٦٦ و ١٢٦٣ و ١٢١٠ و ١١٣٣

 بالدهانات وحماليل الراتنجات اليت تدرج      املتصـلة بأحبار الطباعة والدهانات واملواد املتصلة      
، والعبوات الفلزية أو البالستيكية اليت تستخدم جملموعيت        ٣٠٨٢حتـت رقـم األمم املتحدة       

 لترات أو أقل للعبوة ال تتطلب استيفاء اختبارات األداء          ٥ بكميات مقدارها    III و IIالتعبـئة   
 ).قي بدون تغيرييظل اجلزء املتب(:"  عندما تنقل١-٦الواردة يف الفصل 

  P003  حتذفPP88 

  P010 تدرج توجيهات النقل اجلديدة التالية : 

P010 توجيه التعبئة P010 
 :٣-١-٤ و١-١-٤يصرح بالعبوات التالية، شريطة أن يستوىف الشرطان العامان 

 عبوات جممعة
 عبوات داخلية عبوات خارجية )٣-٣-١-٤انظر (احلد األقصى لصايف الكمية 
 
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٤٠٠
  كغم٦٠
  كغم٤٠٠

 اسطوانات
    (1A2)   فوالذ 

   (1H2)   مواد بالستيكية 
   (1D)   خشب حبييب 

 (lG)   ألياف 
 صناديق

   (4A)   فوالذ 
   (4C1, 4C2)   خشب طبيعي 
   (4D)   خشب حبييب 

   (4F)كيل    خشب معاد التش
   (4G)   ورق مقوى 

    (4H1)   مواد بالستيكية ممددة 
 (4H2)   مواد بالستيكية صلبة 

 لتر ١زجاج 
 لتر ٤٠فوالذ 
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 عبوات منفردة )٣-٣-١-٤انظر (احلد األقصى لصايف الكمية 
 

 لتر ٤٥٠
 

 لتر ٦٠
 

 لتر ٢٥٠

 اسطوانات
   (1A1)    فوالذ، رأس غري قابلة للرتع 

 جراكن 
 (3A1)فوالذ، رأس غري قابلة للرتع     

 عبوات مدجمة
 (6HA1)    عبوات بالستيكية يف اسطوانات فوالذية 

P099    وتضاف اجلملة اجلديدة   " من السلطة املختصة  "قبل عبارة   " هلذه البضائع "تدرج عبارة
جيب أن ترفق نسخة من موافقة السلطة املختصة مع كل شحنة أو أن : "التالية يف النهاية

 ".كون يف مستند النقل إشارة إىل أن السلطة املختصة وافقت على العبوةت

P114(b)يضاف شرط التعبئة اخلاصة التايل   : 

 PP48" ال تستخدم العبوات املعدنية٠٥٠٨ فيما يتعلق برقم األمم املتحدة ، .". 

بالنسبة لرقمي األمم املتحدة    "، يستعاض عن عبارة     PP50يف شـرط التعبـئة اخلاصة        
 ". ٠٥٠٨ و٠١٦١ و٠١٦٠فيما يتعلق بأرقام األمم املتحدة "بعبارة " ٠١٦١ و٠١٦٠

P200  تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي)ب) (٣(يف الفقرة ، : 

 يسمح باستخدام اختبارات الضغط ونسب امللء خبالف الواردة يف اجلدول،          "  
 :، شريطة أن"صفر"ة اخلاصة ، شرط التعبئ)٤(باستثناء احلاالت اليت ينطبق عليها  

  عندما يكون منطبقاً؛ أو"r"، شرط التعبئة اخلاصة )٤(يستوىف املعيار  `١`

 .".استيفاء املعيار أعاله يف مجيع احلاالت األخرى `٢`

، يستعاض عن عبارة    "k"، يف الفقـرة الثالثة من شرط التعبئة اخلاصة          )٤(يف الفقـرة     
 ".اتجمموع"بكلمة )" جمموعات(جماميع "

 :  ليصبح كما يلي"n"، يعدل شرط التعبئة اخلاصة )٤(يف الفقرة  

"n:               ٥ال حتـتوي االسطوانات أو االسطوانات املفردة اجملمعة يف حزمة على أكثر من 
وعندما تكون احلزم حمتوية على فلورين مضغوط مدرج حتت رقم          . كغم من الغاز  
فقاً لشرط التعبئة اخلاصة     تقسم إىل جمموعات أسطوانات و     ١٠٤٥األمم املتحدة   

"k" كغم من الغاز٥ حبيث ال حتتوي كل جمموعة على أكثر من .". 
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 : يكون كما يلي"r"، يدرج شرط تعبئة خاصة جديد )٤(يف الفقرة  

r":               جيب أن يكون معدل ملء هذا الغاز حمدوداً حبيث ال يتجاوز الضغط، إذا حدث
 .".وعاءحتلل كامل، ثلثي ضغط االختبار يف اختبار ال

 : تكون كما يلي"z"، تضاف فقرة جديدة يف هناية شرط التعبئة اخلاصة )٤(يف الفقرة  

، ٢١٩٢تعبأ املخاليط اليت حتتوي على جرمان املْدَرج يف رقم األمم املتحدة            " 
 يف املائة يف اهليدروجني أو النتروجني       ٣٥خبالف املخاليط اليت حتتوي على جرمان حىت        

 اهللـيوم أو األرغون إىل ضغط ال يتجاوز، إذا حدث حتلل كامل              يف املائـة يف    ٢٨أو  
 .".للجرمان، ثلثي ضغط االختبار يف اختبار الوعاء

 :كما يلي" احلد األقصى لضغط التشغيل"و" ضغط االختبار"، تعدل القيم يف ١يف اجلدول   

الضغط األقصى حلد  ضغط االختبار، بار
 االسم املوجود ملعدلا التشغيل

رقم األمم 
 املتحدة

أكسيد النتريك  ٢٠٠ ٢٢٥ ٣٣
 املضغوط

١٦٦٠ 

 ".خطر إضايف"يف العمود " ٥,١" يضاف الرقم ١٠١٧فيما يتعلق برقم األمم املتحدة : ٢يف اجلدول   
يف العمود  " ٠,٠٦٤"بالرقم  " ١,٠٢" يستعاض عن الرقم     ٢١٩٢فيما يتعلق برقم األمم املتحدة      

 ".أحكام التعبئة اخلاصة" يف عمود ",r"ويضاف حرف " معدل امللء"
" أحكام التعبئة اخلاصة  " يف العمود    "d," حيذف حرف    ٢٢٠٣فـيما يتعلق برقم األمم املتحدة       

 ). مرتان(
 ".أحكام التعبئة اخلاصة" يف العمود ",r"، يدرج احلرف ٢٦٧٦فيما يتعلق برقم األمم املتحدة 

 : معدل امللء كما يلي/جديد ملعدل ضغط االختبار، يضاف بند ٢١٨٩فيما يتعلق برقم األمم املتحدة 

 ضغط االختبار، بار  نسبة امللء
٢٠٠ ١,٠٨ 
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 : كما يلي" نسبة امللء"، تعدل القيم الواردة يف العمود ٢يف اجلدول 

رقم األمم املتحدة االسم ضغط االختبار، بار نسبة امللء
 ١٠١١ بوتان ١٠ ٠,٥٢
 ١٠١٣ ثاين أكسيد الكربون ١٩٠ ٠,٦٨
 ١٠١٣ ثاين أكسيد الكربون ٢٥٠ ٠,٧٦
 ١٠٢٠ )غاز تربيد((R115) كلورو مخاسي فلورو إيثان  ٢٥ ١,٠٥
 ١٠٢٢ (R13)كلورو مخاسي فلورو إيثان  ٢٥٠ ١,١١
 ١٠٣٥ إيثان ١٢٠ ٠,٣٠
 ١٠٣٥ إيثان ٣٠٠ ٠,٤٠
 ١٠٤٨ بروميد اهليدروجني ٦٠ ١,٥١
 ١٠٨٠ سادس فلوريد الكربيت ٧٠ ١,٠٦
 ١٠٨٠ سادس فلوريد الكربيت ١٤٠ ١,٣٤
 ١٠٨٠ سادس فلوريد الكربيت ١٦٠ ١,٣٨
 ١٩٦٢ إيثيلني ٣٠٠ ٠,٣٨
٣١ ١,٠١ R502) ١٩٧٣ )غاز تربيد 
 ١٩٧٦ (RC318)مثاين فلورو بوتان حلقي  ١١ ١,٣٢
 ١٩٨٢ (R14)رباعي فلورو ميثان  ٢٠٠ ٠,٧١
 ١٩٨٢ (R14)رباعي فلورو ميثان  ٣٠٠ ٠,٩٠
 ١٩٨٤ (R23) فلورو ميثان ثالثي ١٩٠ ٠,٨٨
 ١٩٨٤ (R23)ثالثي فلورو ميثان  ٢٥٠ ٠,٩٦
 ٢٠٣٥  (R143a)ثالثي فلورو ميثان -١،١،١ ٣٥ ٠,٧٣
 ٢٠٣٦ زينون ١٣٠ ١,٢٨
 ٢١٩٣ (R116)سداسي فلورو ميثان  ٢٠٠ ١,١٣
 ٢١٩٦ سادس فلوريد التنغسنت  ١٠ ٣,٠٨
 ٢١٩٨ خامس فلوريد الفوسفور ٣٠٠ ١,٢٥
 ٢٤٢٤ (R218) فلورو بروبان مثاين ٢٥ ١,٠٤
 ٢٤٥٤ (R41)فلوريد امليثيل  ٣٠٠ ٠,٦٣
٣١ ٠,١٢ (R503) ٢٥٩٩ 
٤٢ ٠,١٧ (R503) ٢٥٩٩ 
١٠٠ ٠,٦٤ (R503) ٢٥٩٩ 
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 :كما يلي" نسبة امللء"و" ضغط االختبار"، تعدل القيم يف العمودين ٢يف اجلدول 

 ضغط االختبار
 رقم األمم املتحدة االسم املوجود عدلامل نسبة امللء
 ١٠٠٥ نشادر، ال مائي ٣٣ ٢٩ ٠,٥٤

 ١٠١٨  غاز تربيد(R22)كلورو ثنائي فلورو ميثان  ٢٩ ٢٧ بدون تغيري
 ١٢ ١١ بدون تغيري

 رباعي فلورو إيثان-١،٢،٢،٢- كلورو-١
(R124)غاز تربيد  

١٠٢١ 

 ١٠٢٧ بروبان حلقي ٢٠ ١٨ ٠,٥٥
 ١٠٢٨  (R12)يثان ثنائي كلورو ثنائي فلورو م ١٨ ١٦ بدون تغيري
 ١٠٣٠ (R152a)ثنائي ميثيل ال مائي -١،١ ١٨ ١٦ بدون تغيري
 ١٠٥٣ كربيتيد اهليدروجني ٥٥ ٤٨ بدون تغيري
 ١٠٧٧ بروبلني ٣٠ ٢٧ بدون تغيري
 ١٠٧٩ ثاين أكسيد الكربيت ١٤ ١٢ بدون تغيري
 ١٩٧٨ بروبان ٢٥ ٢٣ ٠,٤٣
 ٢٢٠٤ كربيتيد الكربونيل ٢٦ ٣٠ ٠,٨٧
 ٢٦٧٦ ستيبني  ٢٠ ٢٠٠ ٠,٤٩
 ٣١٥٩ (R134a)رباعي فلورو ميثان  -٢،١،١،١ ٢٢ ١٨ ١,٠٥
 ٣٢٢٠ (R125)مخاسي فلورو ميثان  ٣٦ ٣٥ ٠,٨٧
 ٣٢٩٦ (R227ea)سباعي فلورو بروبان  ١٥ ١٣ ١,٢١

 ٣٣٣٨ R407A ٣٦ ٣٢ بدون تغيري
 ٣٣٣٩ R407B ٣٨ ٣٣ بدون تغيري
 ٣٣٤٠ R407C ٣٥ ٣٠ بدون تغيري

P406 التعبئة اخلاصة اجلديد التايليضاف شرط : 

 "PP48  ال تستعمل العبوات الفلزية٣٤٧٤فيما يتعلق برقم األمم املتحدة ،.". 

P601   يف  ١٧٤٤أو بصورة إضافية، فيما يتعلق برقم األمم املتحدة         "، حتـذف عبارة     (2)يف 
 ".العبوات الداخلية لفلوريد البويل فينيل إيدن

 .PP82حتذف الفقرة  
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P620  مانعة للتسرب"بكلمة " مسيكة" يستعاض عن كلمة `٢` و`١`) أ(يف." 

 : لتصبح كما يلي) ب(تعدل الفقرة الفرعية  

 .". مم١٠٠وال يقل أصغر بعد خارجي هلا عن . عبوة خارجية صلبة" 

 ".٣-٣-٦"بالرقم " ١-١-٣-٦"، يستعاض عن الرقم )ب(٢يف الشرط اإلضايف  

 : يدرج الشرط اإلضايف التايل 

جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املادة احليوانية            )٤(" 
 .". ٧-٣-١-٤وفقاً ألحكام 

P621  ٨-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف "يف اجلملة الثانية، حتذف عبارة." 

P650   وعن األرقام  " ٣-٥-٣-٦"بالرقم  " ٥-٢-٣-٦"، يسـتعاض عـن الـرقم        )٦(يف 
 ".٢-٥-٣-٦"بالرقم " ٤-٢-٣-٦ إىل ٢-٢-٣-٦"

 : يضاف الشرط اإلضايف اجلديد التايل يف النهاية   

 :شرط إضايف" 

جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املادة احليوانية            ) ١( 
 .".٧-٣-١-٤وفقاً ألحكام 

P801  ١-١-٤أحكام "بعد عبارة " ،٣-١-١-٤، باستثناء "تدرج عبارة." 

P903 باألرقام " ٣٠٩١و  " الصـف األول بعـد رقم توجيه التعبئة، يستعاض عن عبارة             يف 
 ". ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١و"

 ). مرتان" (خاليا وبطاريات"بعد عبارة " ليثيوم"حتذف كلمة  
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 : P804 وP004يضاف توجيها التعبئة اجلديدان التاليان  

P004        توجيه التعبئة       P004 

 ٣٤٧٩ و٣٤٧٨ و٣٤٧٧ و٣٤٧٦ و٣٤٧٣ التوجيه على أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا

 ٦-١-١-٤ و٣-١-١-٤ و٢-١-١-٤ و١-١-١-٤يـرخص بالعـبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف            
 : ٣-١-٤و
 ؛ IIتعبئة فيما يتعلق خبراطيش اخلاليا الوقودية، العبوات اليت تتطابق مع مستوى أداء جمموعة ال)   ١(

وجيوز نقل  . فيما يتعلق خبراطيش اخلاليا الوقودية الداخلة يف معدات أو املعبأة مع عبوات، عبوات خارجية قوية               )٢(
وعندما تكون . اليت حتتوي على خراطيش خاليا وقودية غري معبأة ) ٨-٣-١-٤انظر  (املعـدات املكينة الضخمة     

ب تعبئتها يف عبوات داخلية أو توضع يف عبوات خارجية مع مادة     خراطيش اخلاليا الوقودية معبأة مع معدات، جي      
حبيث حتمي خراطيش اخلاليا الوقودية من التلف الذي ميكن أن تسببه احلركة أو وضع              ) فواصل(مبطنة أو فاصل    

 وجيب أن حتمي خراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف معدات من حدوث دائرة قصر من. احملتويات يف عبوة خارجية
 .اإلمهال يف التشغيل

 
P804       توجيه التعبئة       P804 

 .١٧٤٤ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 وأن تكون العبوات خمتومة حمكمة ٣-١-٤ و١-١-٤يـرخص بالعـبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة يف        
 : اإلغالق

داخلية من الزجاج أو ) عبوات( كغم، وتتألف من عبوة ٢٥الية القصوى العـبوات اجملمعة اليت تبلغ كتلتها اإلمج   )١(
 يف املائة من سعتها، تثبت السدادة       ٩٠ لـتر لكل عبوة ومملوءة مبا ال يتجاوز          ١,٣أكـثر وسـعتها القصـوى       

 بصورة حمكمة بأي وسيلة ميكنها منع االنسكاب أو التفكك بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل،              ) السدادات(
الداخلية الزجاجية، مث تعبأ ) العبوات(جنباً إىل جنب مع مواد مبطنة وماصة تكفي المتصاص سائر حمتويات العبوة 

 أو  4C2 أو   4C1 أو   4B أو   4A أو   IG أو   ID أو   IH2 أو   IN2 أو   IB2 أو   IA2يف عبوات خارجية من األنواع      
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2.  

عبوات داخلية مصنوعة من فلزات أو من فلوريد البويل فينيل إيدين، اليت ال تتجاوز العبوات اجملمعة اليت تتألف من  )٢(
 لترات واملعبأة مع مادة ماصة كافية المتصاص حمتويات التبطني اخلاملة يف العبوات اخلارجية من           ٥سعة كل منها    

 أو  4G أو   4F أو   4D أو   4C2 أو   4C1 أو   4B أو   4A أو   IG أو   ID أو   IH2 أو   IN2 أو   IB2 أو   IA2األنواع  
4H2 يف املائة ٩٠وجيب عدم ملء العبوات الداخلية إىل ما يتجاوز .  كغم٧٥ وذات كتلة إمجالية قصوى مقدارها 

من سعتها وتثبت سدادة كل عبوة بصورة حمكمة بأي وسيلة ميكنها منع حتريك السدادة أو فكها بسبب الصدم أو 
 االهتزاز أثناء النقل؛ 

 : ألف منالعبوات اليت تت )٣(

 : عبوات خارجية 
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P804       توجيه التعبئة       P804 

خمتربة وفقاً الشتراطات االختبار    ) 1H2 أو   1A2(اسـطوانات من الفوالذ أو البالستيك، ذات رأس قابلة للرتع            
 بكتلة تناظر كتلة الطرد اجملمع إما كعبوة القصد منها أن حتتوي عبوات داخلية، أو كعبوة                ٥-١-٦الـواردة يف    

  صلبة أو سوائل، وتوضع عليها العالمات تبعاً لذلك؛ وحيدة القصد منها أن حتتوي مواد
 :عبوات داخلية 
مستوفية لالشتراطات الواردة يف    ) 6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(اسـطوانات أو عـبوات مركبة        

 : لكل عبوة، ختضع للشروط التالية١-٦الفصل 
؛)ضغط املقياس) ( بار٣(سكال  كيلو با٣٠٠جيري اختبار ضغط هيدروليكي عند ضغط ال يقل عن  )أ( 
 ؛ ) بار٠,٣( كيلو باسكال ٣٠جترى اختبارات منع التسرب من التصميم واإلنتاج عند ضغط  )ب( 
تكـون معزولة عن االسطوانة اخلارجية باستخدام مادة تبطني خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة               )ج( 

 الداخلية من مجيع اجلوانب؛
 لتراً؛ ١٢٥ال تتجاوز سعتها  )د( 

 : تكون السدادات من نوع ملولب وتكون )ه ( 
حمكمة اإلغالق بأي وسيلة ميكنها منع حتريك السدادة أو فكها بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل؛ `١`
 مزودة بغطاء خمتوم؛ `٢`

ا هو مبني ختضع العبوات اخلارجية والداخلية بصفة دورية لتفتيش داخلي واختبار منع التسرب وفقاً مل )و( 
 على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف السنة؛) ب(يف 

 : حتمل العبوات اخلارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة )ز( 

 ؛)بالشهر والسنة تبني التواريخ(تاريخ االختبار األويل وآخر تفتيش دوريني للعبوة الداخلية  `١`
 ش أو رمز رخصته؛اسم اخلبري الذي جيري االختبارات أو عمليات التفتي `٢`

 .٦-٣-١-٤عبوات الضغط، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف  )٤(

 ميغا باسكال   ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠ختضـع الختبار ضغط أويل واختبار دوري كل          )أ( 
 ؛)ضغط املقياس) ( بار١٠(

 تتجاوز سنتني ونصف السنة؛ختضع بصفة دورية لتفتيش داخلي واختبار منع التسرب على فترات ال )ب( 
 جيوز أن تكون غري جمهزة بأي أداة لتخفيف الضغط؛ )ج( 
 جمهزة بأداة إغالق ثانوية؛) صمامات(جيب أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو صمام  )د( 

جيب أن تكون مواد صنع وعاء الضغط والصمامات والسدادات وكبسوالت التنفيس ومواد التكسية           )ه ( 
 . يات مالئمة لبعضها البعض وللمحتوياتواحلش

٢-٤-١-٤ IBC01و IBC02و IBC03حيذف الشرط اإلضايف . 
  IBC02 يضاف حكم تعبئة خاص جديد يكون كما يلي  : 
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"B15        يف املائة من محض     ٥٥، عندما يتجاوز    ٢٠٣١فيما يتعلق برقم األمم املتحدة 
تيكية اجلامدة واملركبة ذات األوعية     النتريك، فإن االستعمال املسموح به للمواد البالس      

 .".الداخلية البالستيكية اجلامدة هو سنتان من تاريخ الصنع

  IBC03  يف حكم التعبئة اخلاص B11 ١٠-١-١-٤وعلى الرغم من أحكام "، تدرج يف البداية عبارة" 

ICBO5 و IBCO6 و IBC07 و IBC08       يف حكـم التعبئة اخلاص B2    جمموعة "، حتذف عبارة
 ".IIة التعبئ

IBC99    وتضاف " من قبل السلطة املختصة   "قبل عبارة   " فيما يتعلق هبذه البضائع   " تدرج عبارة
ترفق نسخة من موافقة السلطة املختصة بكل شحنة أو أن          : "اجلملـة اجلديدة التالية يف النهاية     

 ". يشمل مستند النقل على إشارة إىل أن العبوة وافقت عليها السلطة املختصة

IBC520         ثالثي  - ٥،  ٥،  ٣ -، يف بند فوق أكسي      ٣١٠٩فـيما يتعلق برقم األمم املتحدة 
" ألف" يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٢ميثـيل هكسونات بوتيل ثالثي بتركيز ال يتجاوز     

 ". يف املائة٣٧ال يتجاوز "بعبارة "  يف املائة٣٢ال يتجاوز "، يستعاض عن عبارة )البند الثالث(

"  ايثيل هكسيل- ٢"، يف بند فوق أكسي كربونات ثنائي ٣١١٩برقم األمم املتحدة فيما يتعلق 
 ، يستعاض عن عبارة    )البند التاسع ( يف املائة، مشتت ثابت، يف املاء        ٥٢بتركـيز ال يـتجاوز      

 ". يف املائة٦٢ال يتجاوز "بعبارة "  يف املائة٥٢ال يتجاوز "

 :تدرج البنود اجلديدة التالية

درجة حرارة 
 لطوارئا

درجة 
حرارة 
 الضبط

الكمية 
القصوى 

 األكاسيد الفوقية العضوية نوع احلورة )باللترات(

رقم 
األمم 
 املتحدة

 ٣٢فوق أكسي برتوات بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز   ألف٣١ ١ ٢٥٠  
 "ألف"يف املائة يف مادة ختفيف من النوع 

٣١٠٩ 

بتركيز ) كسي بوتيل ثالثي  فوق أ ( ثنائي   ١،  ١هكسان حلقي     ألف٣١ ١ ٢٥٠  
 " ألف" يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٧ال يتجاوز 

٣١٠٩ 

 يف  ٣٢فـوق أكسي بيثاالت ثالثي بتركيز ال يتجاوز           ألف٣١ ١ ٢٥٠ ١٠+ ١٥+
 "ألف"املائة يف مادة ختفيف من النوع 

٣١١٩ 

جاوز فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي بتركيز ال يت  ألف٣١ ١ ٢٥٠ ٥- ٥+
  يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٥٢

٣١١٩ 

 نيو ديكانوويل، -٢ فوق أيزوبروبيل، -٢(برتين ثنائي   ألف٣١ ١ ٢٥٠ ١٥- ٥-
 . يف املائة، مشتت ثابت يف املاء٤٢بتركيز ال يتجاوز 

٣١١٩ 

، ١،  ١ -فـوق أكسـي نيوديكانوات، هيدروكسي         ألف٣١ ١ ٢٥٠ ١٥- ٥-
 ت ثابت يف املاء، مشت٪ ٥٢بتركيز ال يتجاوز 

٣١١٩ 
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٣-٤-١-٤    LP99     وتضاف " من قبل السلطة املختصة   "قبل عبارة   " فيما يتعلق هبذه البضائع   "تدرج عبارة
تدرج نسخة من موافقة السلطة املختصة بكل شحنة        : "اجلملة اجلديدة التالية يف النهاية    

 ".السلطة املختصةأو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن العبوة وافقت عليها 

أوعية الضغط اليت يعبأ فيها األستلني املدرج يف رقم األمم          ("حتـذف اجلملـتان الثالثة والرابعة        ٢-١-٦-١-٤
 ".).مناسبة ألوعية الضغط ... ١٠٠١املتحدة 

 يف حالة رقمي    ٢-٦الشعبة  (من الفئة ألف     "بعبارة" )٢-٦الشعبة  "(يسـتعاض عن عبارة      ٨-١-٤
 )".٢٩٠٠ و ٢٨١٤األمم املتحدة 

ال جيب تعبئة "بعبارة " جيب تعبئة السوائل يف العبوات، مبا فيها احلَوسات    "يسـتعاض عن عبارة      ٢-٨-١-٤
 ".السوائل يف العبوات اليت

وحتت رقمي األمم املتحدة "وعبارة " ٢٩٠٠ و٢٨١٤يف حالة رقمي األمم املتحدة "حتذف عبارة  ٣-٨-١-٤
 ". ٢٩٠٠ و٢٨١٤

 ".تعقيمها"بعد كلمة " إلزالة أي خطر"وتضاف عبارة " متاماً "حتذف كلمة ٤-٨-١-٤

 .٨-٢-٣-٦يستعاض عنه بالنص املوجود  ٥-٨-١-٤

 : أنواع طرود املواد املشعة املشمولة هبذه الالئحة، هي"تضاف يف النهاية عبارة  ١-١-٩-١-٤

 ؛)٥-١-٥-١انظر (الطرد املستثىن  )أ(   

 ؛)IP-1رد من النوع ط (١الطرد الصناعي من النوع  )ب( 

 ؛)IP-2طرد من النوع  (٢الطرد الصناعي من النوع  )ج( 

 ؛)IP-3طرد من النوع  (٣الطرد الصناعي من النوع  )د( 

 ؛Aالطرد من النوع   )ه( 

 ؛B(U)الطرد من النوع  )و( 

  ؛B(M)الطرد من النوع  )ز( 

 . Cالطرد من النوع )ح( 

 .".ارية أو سادس فلوريد اليورانيوم الشتراطات إضافيةوختضع الطرود اليت حتتوي مواد انشط  
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 : تدرج الفقرات اجلديدة التالية١١-١-٩-١-٤ إىل ٦-١-٩-١-٤

 :   قبل الشحن األول ألي طرد، تستوىف االشتراطات التالية ٦-١-٩-١-٤"

ضغط ( كيلو باسكال    ٣٥إذا كـان الضـغط املصمم لنظام االحتواء يتجاوز           )أ( 
التأكد من أن نظام احتواء كل طرد يستويف اشتراطات التصميم املعتمدة بشأن ، يلزم )مانومتري

 قدرة ذلك النظام على االحتفاظ بسالمته حتت ذلك الضغط؛

 وأي طرد حيتوي على مواد انشطارية، C وB(M) وB(U)أي طرد من األنواع   )ب( 
ال احلرارة وكفاءة نظام     واحتوائه، وحيثما يلزم خصائص انتق     هيلزم التأكد من أن كفاءة تدر يع      

 احلصر، تقع يف نطاق احلدود املنطبقة أو احملددة يف التصميم املعتمد؛

يف حالـة الطـرود اليت حتتوي على مواد انشطارية، وتوضع فيها على وجه               )ج( 
، مسوم نيوترونية كمكونات يف     ١-١١-٤-٦الـتحديد، بغرض االمتثال لالشتراطات املبينة يف        

 .ات للتأكد من وجود هذه املواد السامة ومن توزيعهاالطرد، جتري مراجع

 :قبل كل شحن ألي طرد، تستوىف الشروط التالية ٧-١-٩-١-٤

يف حالة أي طرد، يلزم التأكد من أن مجيع االشتراطات املبينة يف األحكام ذات  )أ( 
 الصلة هبذه الالئحة مستوفاة؛

 قد  ٢-٢-٤-٦يف اشتراطات   يلزم التأكد من أن ملحقات الرفع اليت ال تستو         )ب( 
 ؛ ٣-٢-٤-٦نزعت أو أُبطل استخدامها لرفع الطرد وفقاً للفقرة 

يف حالة أي طرد يقتضي اعتماداً من السلطة املختصة، يلزم التأكد من استيفاء              )ج( 
 مجيع االشتراطات املبينة يف شهادات االعتماد؛

االقتراب من ظروف  إىل أن يتم C وB(M) وB(U)حيتجز أي طرد من األنواع  )د( 
االتزان بدرجة كافية إلثبات استيفاء اشتراطات درجة احلرارة والضغط، ما مل يتم احلصول على              

 موافقة أحادية على االستثناء من هذه االشتراطات؛

، يلزم التأكد عن طريق     C و B(M) و B(U)يف حالـة أي طـرد من األنواع           )ه( 
يع وسائل اإلغالق والصمامات وغريها من الفتحات أو االختبارات املناسبة من أن مج/الفحص و

يف نظـام االحـتواء اليت ميكن أن يتسرب منها احملتويات املشعة مغلقة بطريقة سليمة، وخمتومة                
 ؛ ٣-١٠-٤-٦ و٨-٨-٤-٦حيثما يلزم بطريقة تثبت االمتثال الشتراطات 

الشتراطات يف حالـة أي مادة مشعة ذات شكل خاص، يلزم التأكد من أن مجيع ا               )و( 
 املبينة يف شهادة املوافقة على الشكل اخلاص واألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة قد استوفيت؛
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يف حالـة الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية، جيرى، حيثما ينطبق على              )ز( 
واالختبارات الالزمة إلثبات إغالق كل طرد على       ) ب (٤-١١-٤-٦ذلـك، القياس املبني يف      

 ؛ ٧-١١-٤-٦ملبني يف النحو ا

يف حالـة أي مـادة مشـعة منخفضـة التشـتت، يلزم التأكد من أن مجيع               )ح( 
 .االشتراطات املبينة يف شهادة االعتماد، واألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة قد استوفيت

للشحن تكون يف حوزة املرسل نسخة من أي تعليمات تتعلق باإلغالق السليم للطرد وأية هتيئة                ٨-١-٩-١-٤
 .قبل إرسال أي شحنة مبوجب نصوص الشهادات

باستثناء الشحنات املنقولة مبوجب االستخدام احلصري، جيب أال يتجاوز مؤشر النقل ألي طرد              ٩-١-٩-١-٤
 .٥٠، كما ال جيوز أن يتجاوز مؤشر األمان احلرجي ألي طرد أو عبوة شاملة ١٠أو عبوة شاملة 

بوات الشاملة اليت تنقل مبوجب االستخدام احلصري بالسكك احلديدية أو  باستثاء الطرود أو الع١٠-١-٩-١-٤
، أو مبوجب االستخدام احلصري والترتيبات اخلاصة       )أ (٢-١-٣-٢-٧الطرق الربية مبوجب الشروط احملددة يف       
 على التوايل، جيب أال يتجاوز احلد       ٣-٣-٣-٢-٧ أو   ١-٢-٣-٢-٧حبراً أو جواً مبوجب الشروط احملددة يف        

 . ساعة/ ملي سيفرت٢ألقصى ملستوى اإلشعاع على أي سطح خارجي للطرد أو العبوة الشاملة ا

 جيب أال يتجاوز احلد األقصى ملستوى اإلشعاع على أي سطح خارجي للطرد أو العبوة الشاملة ١١-١-٩-١-٤
 .".ساعة/ ملي سيفرت١٠لالستخدام احلصري

 :يدرج قسم فرعي جديد يكون نصه كما يلي ٣-٩-١-٤

 الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية ٣-٩-١-٤"

جيب أال حتتوي الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية، إذا مل تكن غري مصنفة كمادة                 
 : على ما يلي٥-٣-٢-٧-٢انشطارية حسب 

 كتلة من املادة املشعة خمتلفة عن املرخص هبا لتصميم الطرد؛ ) أ(   

  انشطارية خمتلفة عن املرخص هبا لتصميم الطرد؛ أو أية نويدات مشعة أو مادة )ب(   

حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية أو يف ترتيب مكاين خمتلف               )ج( 
 عن املرخص به لتصميم الطرد؛ 

 .".حسبما هو حمدد يف شهادات االعتماد عند االقتضاء
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 ٢-٤الفصل 

 ١-٩-١-٢-٤تنطبق على   (" املرسل"حيثما تظهر بكلمة    " الشاحن"يسـتعاض عـن كـلمة         
 .)٥-٥-٤-٢-٤ و١-٦-٣-٢-٤ و١-٧-٢-٢-٤، و)مرتان(

٦-٢-٥-٢-٤ T23  ثالثي ميثيل هكسانول - ٥، ٥، ٣( يف بند فوق أكسي ٣١١٩يف حالة رقم األمم املتحدة 
أو من "، تضاف عبارة "ألف" يف املائة يف مادة ختفيف من النوع ٣٨ ثنائي، بتركيز ال يتجاوز -
 ".النوع ألف"بعد عبارة " وع باءالن

 :يدرج البند اجلديد التايل  

درجة 
حرارة 
الطوارئ

درجة 
حرارة 
الضبط

درجة 
 امللء

اشتراطات 
ختفيف 
 الضغط

اشتراطات 
فتحة 
 القاع

أدىن مسك جلدار 
باملم (الصهريج 

من الفوالذ 
 )املرجعي

أدىن ضغط 
اختبار 

 املادة )بار(
رقم األمم 
 املتحدة

ــي      ١٠- ٥- ــوق أكسـ فـ
نيوديكـنوات ثالثي
أميل بتركيز ال يتجاوز

 يف املائـة يف مادة٤٧
ختفيف من النوع ألف

٣١١٩ 

 TP12حتذف  ٣-٥-٢-٤

 :يضاف احلكم اخلاص اجلديد التايل  

"TP35 جيوز استمرار تطبيق توجيه الصهاريج النقالة، املبني يف الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة 
 .".٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١نقحة لتوصيات نقل البضائع اخلطرة، حىت الرابعة عشرة امل

  ٣-٤الفصل 

 ."السوائب"بكلمة " النفايات السائبة"يف العنوان، يستعاض عن عبارة  ٤-٢-٣-٤

 ".٢-٦نقل السوائب من املواد احليوانية املدرجة يف الشعبة : "يعدل العنوان حبيث يكون كما يلي ١-٤-٢-٣-٤

 ): أ(النص التايل قبل يدرج   

  ٢٨١٤أرقام األمم املتحدة    (يـرخص بـنقل املواد احليوانية احملتوية على مواد معدية           " 
 :". يف حاويات سوائب شريطة استيفاء الشروط التالية) ٣٣٧٣ و٢٩٠٠و

 ".٢٩٠٠ و٢٨١٤لنقل النفايات املدرجة حتت رقمي األمم املتحدة "حتذف عبارة ) أ(يف    
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 تعاجل "بعبارة  " تعاجل بضائع النفايات  "يستعاض عن عبارة    ) ج(الفقرة الفرعية   يف بداية      
 ".املواد احليوانية  

 .ال ينطبق التعديل على النص العريب) د(يف بداية الفقرة الفرعية    

 اليت استخدمت لنقل النفايات املدرجة حتت رقمي       "حتذف عبارة    ) ه(يف الفقرة الفرعية       
 ".٢٩٠٠ و٢٨١٤ة األمم املتحد  

 :١-٤-٢-٣-٤تدرج مالحظة جديدة يف هناية  

 .". جيوز للسلطات الصحية املناسبة أن تشترط أحكاماً إضافية:مالحظة" 
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  ٥اجلزء 

 ١-٥الفصل 

 .".١٢-١-٢-٢-٥، باستثناء ما تقتضيه األحكام الواردة يف : "يضاف يف النهاية ١-٢-١-٥

العبوات، مبا يف ذلك    "بعبارة  " صهاريج وحاويات السوائب الوسيطة   ال"يسـتعاض عـن عبارة       ٢-٣-١-٥
 ".حاويات السوائب الوسيطة والصهاريج

 .  تبعاً لذلك٣-٣-٥-١-٥ إىل ٢-٥-١-٥يعاد ترقيم الفقرات . حتذف ١-٥-١-٥

 :التعديالت املترتبة على ذلك  

 .  حسب االقتضاءتعدل مجيع اإلشارات إىل الفقرات اليت أعيد ترقيمها، ٥-١-٥الفرع   
 ".٢-١-٥-١-٥"بالرقم " ٢-٢-٥-١-٥"يستعاض عن الرقم ) الفقرة ح (١٤-٢٣-٤-٦
 " ١-٣-٥-١-٥"يسـتعاض عـن الرقم      ) ج(٢-٢٣-٤-٦ و ٣-٢٢-٤-٦ و ٢-٢٢-٤-٦
 ".١-٢-٥-١-٥"بالرقم  

 .حتذف اجلملة الثانية)  احلالية٢-٣-٥-١-٥(  ٢-٢-٥-١-٥

 :ها كما يليتدرج فقرة فرعية جديدة يكون نص ٣-٥-١-٥

  (CSI) ومؤشر األمان احلرجي  (TI)حتديد مؤشر النقل   ٣-٥-١-٥" 

، SCO-I أو  LSA-Iيكون مؤشر النقل لطرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن أو طرود غري معبأة  ١-٣-٥-١-٥
 : الرقم املستمد وفقاً لإلجراءات التالية

 من على   (mSv/h) الساعة   حيدد احلد األقصى ملستوى اإلشعاع باملليسفرات يف       )أ( 
مسافة متر واحد من سطح الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن أو الطرود غري املعبأة من                 

.  ويكون الرقم الناتج هو مؤشر النقل١٠٠وتضرب القيمة احملددة يف . SCO-I وLSA-Iالنوعني 
ستوى اإلشعاع من أي نقطة ويف حالة فلزات اليورانيوم ومركز الثوريوم، يستمد احلد األقصى مل

 : على مسافة متر واحد من سطح احلمولة كما يلي

 يف حالة اليورانيوم والثوريوم ومركّزاهتا الفيزيائية؛ ساعة / ملي سفرت٠,٤  
 يف حالة مركّزات الثوريوم الكيميائية؛ ساعة / ملي سفرت٠,٣  
 ية، خبالف ثالث فلوريد اليورانيوم؛يف حالة مركّزات اليورانيوم الكيميائ ساعة / ملي سفرت٠,٠٢  

يف حالـة الصـهاريج وحاويات الشحن والطرود غري املعبـأة مـن النوعني            )ب( 
LSA-I)      املـواد املنخفضـة النشاط النوعي (وSCO-I)   تضرب القيمة  ) األجسام امللوثة السطح

 ؛١-٣-٥-١-٥أعاله يف العامل املناسب من اجلدول ) أ(احملددة يف اخلطوة 
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على (أعاله إىل أقرب موقع عشري      ) ب(و) أ(قرب القيمة الناجتة يف اخلطوة      ت )ج( 
 أو أقل اليت ميكن     ٠,٠٥، باستثناء أن القيمة     ")٢-١"الرقم  " ١٣-١"سبيل املثال، يصبح الرقم     

 ".صفراً"اعتبارها 

معـامالت الضرب بالنسبة للصهاريج وحاويات الشحن       : ١-٣-٥-١-٥اجلـدول   
 واألجسام امللوثة (LSA-I)اط النوعي واملواد املنخفضة النش

 (SCO-I)السطح 

 )أ(حجم العمولة معامل الضرب

 ٢م١ ≤حجم احلمولة  ١

 ٢ م٥ ≤حجم احلمولة  < ٢ م١ ٢

 ٢ م٢٠ ≤حجم احلمولة  < ٢ م٥ ٣

 حجم احلمولة  < ٢ م٢٠ ١٠

 . تقاس أكرب مساحة مقطعية للحمولة  )أ( 

شاملة أو حاوية شحن أو وسيلة نقل إما مبجموع مؤشرات النقل           حيدد مؤشر النقل لكل عبوة       ٢-٣-٥-١-٥
جلميع الطرود املشمولة، أو بالقياس املباشر ملستوى اإلشعاع، إال يف حالة العبوات الشاملة غري الصلبة اليت ال حيدد 

 .مقياس النقل هلا إال كمجموع مؤشرات النقل جلميع الطرود

 لكل عبوة شاملة أو حاوية شحن مبجموع مؤشرات أمان احلالة (CSIs)جة حيدد مؤشر أمان احلالة احلر ٣-٣-٥-١-٥
 . ويتبع اإلجراء نفسه يف حتديد مؤشرات أمان احلالة احلرجية يف رسالة أو وسيلة نقل. احلرجية جلميع الطرود املشمولة

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

يؤخـذ يف االعتـبار، بالنسبة للطرد أو العبوة الشاملة، كل من مؤشر النقل               )أ( 
وحيثما يستويف مؤشر النقل شرط . وشروط مستوى اإلشعاع السطحي لدى حتديد الفئة املناسبة

لسطحي يستويف شرط فئة خمتلفة، يصنف الطرد أو العبوة الشاملة فئة ما ولكن مستوى اإلشعاع ا
  هي الفئة األدىن؛I-WHITEوهلذا الغرض تعترب الفئة . يف الفئة األعلى

 ؛٢-٣-٥-١-٥ و١-٣-٥-١-٥حيدد مؤشر النقل باتباع اإلجراءات احملددة يف  )ب( 

نه جيب  ساعة فإ / ملي سيفرت  ٢إذا كان مستوى اإلشعاع السطحي أكرب من         )ج( 
 نقـل الطـرد أو العـبوة الشاملة مبوجب االستعمال احلصري أو مبوجب األحكام الواردة يف                

  حسب االقتضاء؛٣-٣-٣-٢-٧ أو ١-٢-٣-٢-٧ أو ٣-١-٣-٢-٧
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تصنف العبوة الشاملة اليت حتتوي على طرود منقولة مبوجب ترتيب خاص يف             )د( 
عتماد الصادرة عن السلطة املختصة ، إال إذا حددت خالف ذلك شهادة االIII-YELLOWالفئة 

 ؛ )٦-٤-٢-٧-٢انظر (يف بلد منشأ التصميم 

تصنف العبوة الشاملة اليت حتتوي على طرود منقولة مبوجب ترتيب خاص يف              )ه( 
، إال إذا حددت خالف ذلك شهادة االعتماد الصادرة عن السلطة املختصة III-YELLOWالفئة 

 ).٦-٤-٢-٧-٢انظر (يف بلد منشأ التصميم 

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

 الشروط

 مؤشر النقل
 أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة 

 مؤشر النقل على السطح اخلارجي
I-WHITE  أ(صفر ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٠٥ال يزيد على( 

II-YELLOW      ساعة / ملي سيفرت  ٠,٠٠٥يـزيد عـلى
ــلى   ــزيد ع ــن ال ي ــلي ٠,٥٠ولك  م

 ساعة/سيفرت

 )أ(١يزيد على صفر ولكن ال يزيد عن 

III-YELLOW  ساعة ولكن ال / ملي سيفرت٠,٥يزيد على
 ساعة/ ملي سيفرت٢يزيد على 

 ١٠ ولكن ال يزيد عن ١يزيد على 

III-YELLOW
)ب( ساعة ولكن ال   / ملي سيفرت  ٢يـزيد على     

 ساعة/ ملي سيفرت١٠يزيد على 
 ١٠يزيد عن 

 "صفر"، ميكن أن تكون القيمة املدونة هي        ٠,٠٥ال يزيد على    إذا كـان مؤشـر الـنقل         )أ(  
 ).ج(١-٣-٥-١-٥وفقاً للفقرة  

 .".ينقل أيضاً مبوجب االستخدام احلصري )ب(  

 ٢-٥الفصل 

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي ٢-٥-١-٢-٥

 يف حالـة الطـرود املسـتثناة، ال يلزم وضع عالمة تبني االسم الكامل لشركة النقل                 ٢-٥-١-٢-٥" 
 .".البحري 

 ".أوعية التربيد"بعبارة " أوعية التربيد املكشوفة"يستعاض عن عبارة ) -(بعد الشرطة الثالثة  ١-٧-١-٢-٥

 ". أوعية الضغط"بعد عبارة " باستثناء أوعية التربيد"تدرج عبارة )  أ(٢-٧-١-٢-٥
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 أو  IP-3 أو النوع    IP-2ع  النو"بعبارة  " (C) أو   B(M) أو   B(U)النوع  "يستعاض عن عبارة    )  د(٢-٧-١-٢-٥
 ".C أو النوع B(M) أو النوع B(U) أو النوع Aالنوع 

باستثناء األحكام املتعلقة حباويات الشحن والصهاريج " يف اجلملة األوىل يستعاض عن عبارة ١-١٢-١-٢-٢-٥
لكربى وفقاً ملا   باستثناء حالة استخدام بطاقات الوسم ا     "بعبارة  " ١-٥-١-١-٣-٥الكبرية وفقاً ملا هو وارد يف       

 ".١-٥-١-١-٣-٥هو وارد يف 

الرقم احملدد ملا   "بعبارة  " ٢-١-٦-٧-٢ و ١-١-٦-٧-٢انظر  "يستعاض عن عبارة    )  د(٢-١٢-١-٢-٢-٥
 ".٢-٣-٥-١-٥ و١-٣-٥-١-٥هو وارد يف 

 مم داخل ٥ويكون هبا خط من اللون نفسه بوصفه الرمز، على مسافة   "  يستعاض عن عبارة      ١-١-٢-٢-٢-٥
ويف اجلزء األعلى من بطاقة     .  مم داخل احلافة ومواز هلا     ٥ويكون هبا خط على مسافة      "بعبارة  ." ة ومواز هلا  احلاف

الوسم يكون اخلط من اللون نفسه بوصفه الرمز ويف النصف األسفل يكون هبا خط من اللون نفسه بوصفه الشكل 
 .". يف ركن القاع

 ). مرتان ("ISO 7225:2005" بعبارة  "ISO 7225:1994"  يستعاض عن عبارة ٢-١-٢-٢-٢-٥

 : تعدل حبيث تصبح كما يلي٣-١-٢-٢-٢-٥

 من البطاقة على الرمز التصويري      ٦-١ و ٥-١ و ٤-١  باسـتثناء الشعب      ٣-١-٢-٢-٢-٥"
)  حرف جمموعة التوافق١ويف حالة الرتبة (وحيـتوي النصف األسفل على رقم الرتبة أو الشعبة        

ل بطاقة الوسم على نص مثل رقم األمم املتحدة أو عبارة تبني            وجيوز أن تشتم  . حسب االقتضاء 
 ٥-١-٢-٢-٢-٥وفقاً مل هو وارد يف ") قابلة لالشتعال"على سبيل املثال (رتـبة احلظـر أو الشعبة     

 .".شريطة أال حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منها

 :  كما يلييكون نصها) ج( تدرج فقرة فرعية جديدة ٦-١-٢-٢-٢-٥

 "، حيث يكون الرمز مبيناً باللون األبيض؛٢-٥بطاقة وسم الشعبة  )ج"( 

 :التعديالت املترتبة على ذلك

 ".و"حيذف حرف  )ب(٦-١-٢-٢-٢-٥
 ).د(يعاد ترقيمه بوصفه  )ج(٦-١-٢-٢-٢-٥
٢-٢-٢-٥"، يستعاض عن الرقم ١-٢حتت بطاقات الوسم للشعبة  ٢-٢-٢-٢-٥

 )". د(٦-١-٢-٢-٢-٥"بالرقم )" ج(٦-١-
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 ٣-٥الفصل 

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي)  أ(٢-١-٢-٣-٥

على أرضية بيضاء يف املنطقة أسفل الرمز التصويري وفوق رقم الرتبة أو الشعبة  )أ"( 
وحرف جمموعة التوافق شريطة أال حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منها              

 ". ؛ أو)٢-٣-٥ و ١-٣-٥انظر الشكلني (

 ٤-٥الفصل 

 )". أ٧(يف العمود "بعبارة " ٧يف العمود "يستعاض عن عبارة   ٢-٥-١-٤-٥

 : حبيث تكون كما يلي٩-٥-١-٤-٥تدرج فقرة جديدة  ٩-٥-١-٤-٥

حاويـات السوائب الوسيطة والصهاريج النقالة بعد تاريخ انتهاء آخر            نقـل  ٩-٥-١-٤-٥"
 اختبار أو تفتيش دوري

 أو ) ب (٦-١٩-٢-٧-٦أو  ) ب (٢-٢-١-٤ا هو وارد يف     ويف حالة النقل وفقاً مل    
، يدرج بيان يف هذا الشأن يف مستند النقل         )ب (٦-١٤-٤-٧-٦أو  ) ب (٦-١٥-٣-٧-٦

 النقل وفقاً مل هو وارد يف      "أو  )" ب (٢-٢-١-٤الـنقل وفقاً مل هو وارد يف        : "كمـا يـلي   
النقل وفقاً "أو )" ب (٦-١٥-٣-٧-٦النقل وفقاً ملا هو وارد يف "أو )" ب (٦-١٩-٢-٧-٦

 .".حسب االقتضاء)" ب (٦-١٤-٤-٧-٦ملا هو وارد يف 

تقبل التوقيعات بالفاكس حيثما تعترف القوانني      : "تضـاف اجلملـة اجلديدة التالية يف النهاية        ٢-٢-٤-٥
 .". واللوائح املنطبقة بصحة التوقيع بالفاكس قانونياً

 : يضاف القسم الفرعي اجلديد التايل ٣-٢-٤-٥

إذا قدم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل عن طريق املعاجلة اإللكترونية للبيانات   ٣-٢-٤-٥"
) التوقيعات(أو أسلوب تبادل البيانات اإللكتروين عن طريق اإلرسال، جيوز أن حيل حمل التوقيع              

 ).".حبروف كبرية(األشخاص املرخص هلم بالتوقيع ) أمساء(حمل اسم 

 ٥-٥الفصل 

وعندما تتم هتوية وحدة النقل املدخنة إلزالة تركيزات غاز التدخني الضارة، ترتع "يستعاض عن  ٢-٢-٥-٥
 : تبقى العالمة، مبقتضى هذه الفقرة، على الوحدة حىت تستوىف األحكام التالية"بعبارة ." عالمة التحذير

 إمتام هتوية الوحدة املدخنة إلزالة تركيزات غاز التدخني الضارة؛  )أ(  

 .".تفريغ البضائع أو املواد املدخنة )ب(  

قبل عبارة   )"التاريخ(ُهويت يف   "يف عالمـة التحذير من التدخني بغرض التطهري، تدرج عبارة            ١-٥-٥الشكل 
 ".   ممنوع الدخول"
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 ٦اجلزء 

 : يف النهاية، تضاف مالحظة جديدة يكون نصها كما يلي٢-١-٦-٦ و١-٤-٥-٦ و٢-٢-٣-٦ و٤-١-١-٦

 عبوات البضائع اخلطرة - طرود النقل للبضائع اخلطرة -العبوة  "ISO 16106:2006: مالحظة" 
توفـر  "ISO 9001 مبادئ لتطبيـق -  الضخمـة والعبوات(IBCs) وحاويات السوائب الوسيطة

 . ."توجيهات مقبولة على اإلجراءات اليت ميكن اتباعها

 ١-٦الفصل 

 : القائمةتدرج املالحظة اجلديدة التالية بعد  ٦-٢-١-٦

 ".  على أهنا تشمل املواد البوليمرية األخرى مثل املطاطاملواد البالستيكية تؤخذ :مالحظة" 

ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر عند إصدار : "يستعاض عن اجلملة األوىل بعد الرمز بعبارة )أ(١-٣-١-٦
 .". ٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦  أو١-٦شهادة العبوة متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل 

جيتاز بنجاح كل نوع تصميم عبوة االختبارات املبينة يف هذا "يستعاض عن اجلملة األوىل بعبارة   ٢-١-٥-١-٦
 .".الفصل قبل استخدمها

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي ٤-٣-٥-١-٦

  اهلدف  ٤-٣-٥-١-٦" 
 :يكون اهلدف سطحاً غري مرن، وأفقياً وأن يكون  
 كامالً وضخماً مبا يكفي لعدم حتركه؛مت -  
 منبسـطاً بسـطح حيفـظ خالياً من العيوب املوضعية اليت ميكن أن تؤثر على نتائج      -  

 االختبار؛  
 صـلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للتلف بسبب              -  

 االختبارات؛  

 .كامله على السطحواسعاً مبا يكفي لضمان أن يسقط طرد االختبار ب -  

 ٢-٦الفصل 

بعبارة " )خراطيش الغاز(واألوعية الصغرية احلاوية للغاز "يف العـنوان، يسـتعاض عن عبارة         
وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز ُمسيَّل قابل       ) خراطيش الغاز (واألوعـية الصـغرية احلاويـة للغاز        "

 ".لالشتعال
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بعبارة " )خراطيش الغاز (واألوعية الصغرية احلاوية للغاز      "يف املالحظـة، يسـتعاض عن عبارة        ١-٢-٦
 ".وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز مسيل قابل لالشتعال) خراطيش الغاز(واألوعية الصغرية احلاوية للغاز "

وتصمم جمموعات "بعبارة " وتصمم املشاعب حبيث ميكن محايتها من الصدم"يستعاض عن عبارة  ٦-١-١-٢-٦
وتصنع على النحو الذي حيميها من التلف بسبب ) مثل املشعب والصمامات ومقاييس الضغط املانومترية(شاعب امل

وختضع املشاعب على األقل الختبار الضغط نفسه الذي ختضع لـه          . الصدم والقوى اليت عادة ما تواجه يف النقل       
 .". االسطوانات

 ".يكون بكل وعاء ضغط صمام عزل يكفل"ارة بعب" توفر الوسائل اليت تكفل"يستعاض عن عبارة   

اشتراطات إضافية لبناء أوعية الضغط لنقل      " بعنوان   ٩-١-١-٢-٦تـدرج فقـرة جديـدة        ٩-١-١-٢-٦
أوعية الضغط لنقل األسيتلني املدرج      ("٢-١-٦-١-٤مع نص اجلملتني الثالثة والرابعة املوجودتني يف        " األسيتلني

 .").متطابقة مع أوعية الضغط ... ١٠٠١حتت رقم األمم املتحدة 

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي ١-٣-١-٢-٦

 تصمم الصمامات واألنابيب والتجهيزات األخرى املعرضة للضغط، فيما عدا          ١-٣-١-٢-٦" 
وسـائل ختفيف الضغط، وتصنع حبيث تتحمل ضغط انفجار مرة ونصف على األقل ما تتحمله               

 .".أوعية الضغط يف اختبار الضغط

 ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة     ٥-١-٢-٦ حبيث يصبح    ٤-١-٢-٦اد ترقيم القسم الفرعي     يع ٤-١-٢-٦
 . تبعاً لذلك

 ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة     ٦-١-٢-٦ حبيث يصبح    ٥-١-٢-٦يعاد ترقيم القسم الفرعي      ٥-١-٢-٦
 .واإلشارات املرجعية تبعاً لذلك

 :التعديالت املترتبة على ذلك 

 ، يستعاض عن الرقم    ٤-١٢-٥-٧-٦ و ٢-٤-٢-٤ و ١٠-١-٦-١-٤ و ٤-١-٦-١-٤يف   
 ".٦-١-٢-٦"بالرقم " ٥-١-٢-٦"

يف النهاية، بعد املالحظات،     ) ه(تضاف فقرة جديدة    ) ١-٦-١-٢-٦الـذي أعيد ترقيمه إىل      (١-٥-١-٢-٦
 : يكون نصها كما يلي

ا تـراجع معدات اخلدمة وغريها من القطع اإلضافية ووسائل ختفيف الضغط، إذ            ) ه"(  
 .".أعيد إدخاهلا يف اخلدمة

 : تعدل حبيث تصبح كما يلي) ٢-٦-١-٢-٦الذي أعيد ترقيمه إىل (٢-٥-١-٢-٦
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يف حالـة أوعية الضغط اليت يكون القصد منها نقل األسيتلني املذاب املدرج              ٢-٥-١-٢-٦" 
، ٣٣٧٤ واألسيتلني غري احمللول املدرج حتت رقم األمم املتحدة          ١٠٠١حتت رقم األمم املتحدة     

وباإلضافة إىل ذلك، جيب     ). ه(و) ج(و) أ(١-٥-١-٢-٦ال تفحص إال على النحو احملدد يف        
 ).". مثل التشققات والظرف اخلارجي والتفكك والترسب(أن تفحص املواد املسامية 

 ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة تبعاً      ٤-١-٢-٦ ليصبح   ٦-١-٢-٦يعاد ترقيم القسم الفرعي      ٦-١-٢-٦
 .لذلك

 . (ISO 11118:1999)يف اجلدول، حيذف البند األخري  ٣-١-٢-٢-٦

 :تضاف املالحظة اجلديدة التالية يف النهاية ٢-٢-٢-٦

 على السبائك الفوالذية العالية القوة حىت ISO 11114-1 احلـدود املفروضـة يف   :مالحظـة " 
رقم ( السالني    ميغا باسكال ال تنطبق على     ١ ١٠٠املستويات القصوى لقوة الشد اليت تصل إىل        

 ).". ٢٢٠٣األمم املتحدة 

 :تعدل البنود الثالثة األوىل يف اجلدول لتصبح كما يلي ٤-٢-٢-٦

 الفحص  -اسطوانات الغاز املصنوعة من الفوالذ امللحوم       
 واالختبار الدوريان 

ISO 6406:2005 

اسطوانات الغاز املصنوعة من سبائك األلومينيوم امللحوم       
 لدوريان    الفحص واالختبار ا-

ISO 10461:2005/A1:2006 

 الفحص -اسطوانات الغاز القابلة للنقل لألسيتلني املذاب 
 والصيانة الدوريان 

ISD 10462:2005 

ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إصدار         : "يسـتعاض عن اجلملة األوىل بعد الرمز بعبارة       )  أ(١-٧-٢-٢-٦
 .".٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦ذات الصلة الواردة يف الفصل شهادة أن العبوة متتثل لالشتراطات 

واألوعية "بعبارة  " )خراطيش الغاز (واحلاوية الصغرية للغاز    "يف العنوان، يستعاض عن العبارة       ٤-٢-٦
 ".وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز ُمسيَّل قابل لالشتعال) خراطيش الغاز(الصغرية احلاوية 

بعد " وخراطـيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز مسيل قابل لالشتعال        "يف العـنوان، يـدرج        ١-٤-٢-٦
 ". )خراطيش الغاز("

يف " خيضع كل وعاء  "بعد عبارة   " أو خرطوشة خاليا وقودية   "يف اجلملـة األوىل تـدرج عبارة         ١-١-٤-٢-٦
 .يف النص الوارد بني قوسني هالليني" الوعاء"بعد كلمة " أو خرطوشة اخلاليا الوقودية"البداية وتدرج عبارة 
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أو خراطيش اخلاليا   "عبارة  " وإذا كانت حمتويات الوعاء   "يف اجلملـة الثانـية، تـدرج عبارة           
 .، على التوايل"الوقودية

لألوعية "بعد كلمة الوعاء وتدرج أيضاًَ بعد عبارة        " أو خرطوشة اخلاليا الوقودية   "تدرج عبارة    ٢-١-٤-٢-٦
 .رتانم" البالستيكية

 ٣-٦الفصل 

 ."Aاملواد املعدية من الفئة "بعبارة " املواد"يف العنوان، يستعاض عن كلمة  

 : تعدل حبيث تكون كما يلي٣-٣-٦ إىل ١-٣-٦الفروع 

 عموميات ١-٣-٦"

تنطـبق اشتراطات هذا الفصل على العبوات اليت يقصد منها نقل املواد املعدية      ١-١-٣-٦
 .Aمن الفئة 

 ات املتعلقة بالعبواتاالشتراط ٢-٣-٦

تسـتند االشـتراطات املتعلقة بالعبوات يف هذا الفرع على العبوات اجلاري             ١-٢-٣-٦
 ومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه     . ٤-١-٦اسـتخدامها حالياً على النحو احملدد يف        

الفصل ال اعتراض على استخدام عبوات ذات مواصفات خمتلفة عن املواصفات املوضحة يف هذا              
شـريطة أن تكون فّعالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السلطات املختصة وقادرة على اجتياز               

وميكن قبول طرائق اختبار ختتلف عن الطرائق املبينة يف هذه          . ٥-٣-٦االختبارات املوصوفة يف    
 .الالئحة شريطة أن تكون مكافئة هلا

من اجلودة تقبله السلطة املختصة     تصنع العبوات وختترب مبوجب برنامج للتأكد        ٢-٢-٣-٦
 .بغية ضمان استيفاء كل عبوة االشتراطات املبينة يف هذا الفصل

 . املوجود٣-١-٣-٦نص  ٣-٢-٣-٦

 رموز تسمية أنواع العبوات ٣-٣-٦

 .٧-٢-١-٦ترد رموز تسمية العبوات يف  ١-٣-٣-٦

 "U"دل احلرف وي.  رمز العبوة"W" أو "U"جيـوز أن يلي احلرفان الالتينيان    ٢-٣-٣-٦
 على أن   "W"ويدل احلرف   . ٦-١-٥-٣-٦على عبوة خاصة مطابقة لالشتراطات الواردة يف        

العـبوة، عـلى الرغم من أهنا من النوع نفسه الذي يشري إليه الرمز فإهنا تصنع وفقاً ملواصفات          
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 يف  وتعترب مكافئة هلا مبوجب االشتراطات الواردة        ٤-١-٦خمـتلفة عـن املواصفات املبينة يف        
١-٢-٣-٦.". 

 : يضاف فرعان جديدان على النحو التايل 

 وضع العالمات ٤-٣-٦"

 تدل العالمات املوضوعة على أن العبوة اليت حتمل العالمة تنتمي إىل نوع تصميم              :١مالحظـة   
اجتاز اختبار نوع التصميم بنجاح، وأهنا تستويف اشتراطات هذا الفصل اليت تتعلق بصنع العبوة              

 . تخدامهاولكن ليس باس

 القصد من وضع العالمات هو مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديدها            :٢مالحظـة   
 .واستخدامها ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية

وقد يتطلب  .  ال تقدم العالمات دائماً تفاصيل كاملة عن مستويات االختبار، إخل          :٣مالحظـة   
 وذلك مثالً عن طريق الرجوع إىل شهادة االختبار، األمر إيالء مزيد من االعتبار هلذه املستويات،

 . أو تقارير االختبار، أو سجل العبوات اليت اجتازت االختبار بنجاح

حتمـل كـل عـبوة خمصصة لالستخدام وفقاً هلذه الالئحة عالمات مستدمية              ١-٤-٣-٦
حالة ويف  . ومقـروءة وموضوعة يف مكان وحبجم مناسبني للعبوة حبيث تسهل رؤية العالمات           

 كغم تظهر العالمات أو نسخ مكررة منها على قمة     ٣٠العـبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجالية       
 مم، ولكن ال يقل     ١٢وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام والرموز عن        . العـبوة أو على جانبها    

ت وتكون ذا.  كغم أو أقل٣٠ لتراً أو ٣٠ مم يف حالة العبوات اليت تبلغ سعتها ٦ارتفاعها عن  
 .  كغم أو أقل٥ لترات أو ٥حجم مناسب يف حالة العبوات اليت تبلغ 

 :، مع إدخال التعديالت التالية١-١-٣-٦النص املوجود  ٢-٤-٣-٦

 ". ٥-٣-٦"بالرقم " ٢-٣-٦"يف البداية، يستعاض عن الرقم   

ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات         : "، يضاف يف النهاية   )أ(يف   
 ٣-٦ أو   ٢-٦ أو   ١-٦مستوفية لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل        أن العبوة   

 ".؛٦-٦ أو ٥-٦أو 

 ".٦-١-٥-٣-٦"بالرقم " ٩-٢-٣-٦"، يستعاض عن الرقم )ز(يف  

 ) ز(إىل ) أ(يف النهاية، حيذف النص الذي يلي الفقرات الفرعية   

؛ وكل عالمة   )ز(  إىل) أ(٢-٤-٣-٦يطبق وضع العالمات بالترتيب املبني يف        ٣-٤-٣-٦
من العالمات اليت يلزم وضعها مبوجب هذه الفقرة الفرعية جيب أن تكون منفصلة عن األخرى               
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. بصـورة واضحة، على سبيل املثال، بوضع شرطة أو ترك مسافة، كيما يسهل التعرف عليها              
 .٤-٤-٣-٦ولالطالع على األمثلة، انظر 

ع حبيث تبقى أجزاء العالمة مميزة على وأية عالمات إضافية ترخص هبا سلطة خمتصة توض 
 .١-٤-٣-٦الوجه الصحيح حسبما هو وارد يف 

 :، مع إدخال التعديالت التالية٢-١-٣-٦النص املوجود  ٤-٤-٣-٦

 ". 06"بالرقم " 01"يف العالمة، يستعاض عن الرقم   
 ).مرتان" (٢-٤-٣-٦"بالرقم " ١-١-٣-٦"يستعاض عن الرقم   
 .نطبق على النص العريبالبند الثالث، ال ي  

 . املوجود٢-٣-٦عنوان  ٥-٣-٦

 أداء االختبارات وتواترها ١-٥-٣-٦

خيترب منوذج التصميم لكل عبوة على النحو املنصوص عليه يف هذا الفصل وفقاً              ١-١-٥-٣-٦
 .لإلجراءات اليت حددهتا السلطة املختصة

ات املوصوفة يف هذا    جيـب أن جيـتاز نوع تصميم كل عبوة بنجاح االختبار           ٢-١-٥-٣-٦
وحيدد نوع تصميم العبوة حسب تصميم صنعها وحجمها واملواد اليت          . الفصل قبل استخدامها  

كما . تصنع منها ومسكها وطريقة الصنع والتعبئة، ولكن جيوز أن يشمل معاجلات شىت لسطحها           
 .يشمل ذلك العبوات اليت ال ختتلف عن نوع التصميم إال يف أن ارتفاعها أقل

 .تكرر االختبارات على عينات من اإلنتاج على فترات حتددها السلطة املختصة ٣-١-٥-٣-٦

تكرر االختبارات بعد كل تعديل يغري تصميم صنع العبوة أو املواد اليت تصنع              ٤-١-٥-٣-٦
 .منها أو طريقة صنعها

 :  املوجود، مع إدخال التعديالت التالية٧-٢-٣-٦نص  ٥-١-٥-٣-٦

عـبوات الداخلية أو عبوات داخلية ذات وزن صاف أقل       لل"يسـتعاض عـن عـبارة        
 ". أو أوعية ذات وزن صاف أقل وعبوات"بعبارة " ولعبوات

 ".واألكياس"حتذف كلمة  

  : املوجود، مع إدخال التعديالت التالية٩-٢-٣-٦نص  ٦-١-٥-٣-٦
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بكلمة )" ثانوية(وسيطة "وعبارة " أولية"بكلمة " داخلية"يف البداية، يستعاض عن كلمة  
 ".خارجية صلبة"بعبارة " خارجية"وكلمة " ثانوية"

عبوة خارجية  "بعبارة  " خارجية/جمموعة عبوات وسيطة  "، يسـتعاض عن عبارة      )أ(يف   
 ". أولية"بكلمة " داخلية"وكلمة " ٢-٢-٥-٣-٦"بالرقم " ٣-٢-٣-٦"والرقم " صلبة

 ). مرتان" (أولية"بكلمة " داخلية"، يستعاض عن كلمة )ب(يف  
" وسيطة"وكلمة  ) سبع مرات " (أولية"بكلمة  " داخلية"، يسـتعاض عن كلمة      )ج(يف   
 .يف النهاية" مسافات"وتضاف كلمة ". ثانوية"بكلمة 

" أوعية داخلية "وعبارة  " خارجية صلبة "بعبارة  " خارجية"، يستعاض عن كلمة     )د(يف   
 ". عبوات"بكلمة 

 ).مرتان" (ةأولي"بكلمة " داخلية"، يستعاض عن كلمة  )ه(يف  
" داخلية"وعن كلمة   " خارجية صلبة "بعبارة  " خارجية"، يسـتعاض عن كلمة      )و(يف   
 ).مرتان" (أولية"بكلمة 

 ). مرتان" (٢-٤-٣-٦"بالرقم " ١-١-٣-٦"، يستعاض عن الرقم )ز(يف  

جيـوز للسـلطة املختصة طلب إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقاً هلذا              ٧-١-٥-٣-٦
 .عبوات املنتجة بأرقام مسلسلة مستوفية الشتراطات اختبارات نوع التصميمالفرع، أن ال

ميكـن أن جترى، مبوافقة السلطة املختصة، عدة اختبارات على عينة واحدة،             ٨-١-٥-٣-٦
 .شريطة عدم تأثر صحة نتائج االختبارات

 إعداد العبوات لالختبار ٢-٥-٣-٦

  :يالت التالية املوجود مع إدخال التعد٢-٢-٣-٦نص  ١-٢-٥-٣-٦

 ". يف املائة من سعتها٩٨مبا ال يقل عن "بعبارة "  يف املائة٩٨بسعة "يستعاض عن عبارة  

 :تضاف مالحظة جديدة يف النهاية يكون نصها كما يلي 

حملول مانع للتجمد حبد أدىن للوزن النوعي مقداره        /املاء"يشمل  " املاء" مصـطلح    :مالحظـة "
 ".سْ ١٨ لالختبار عند درجة ٠,٩٥

 االختبارات وعدد العينات الالزمة ٢-٢-٥-٣-٦
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 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

 )أ(نوع العبوة االختبارات الالزمة

 الوعاء األويل

 التستيف

٦-٥-١-٦ 

 الثقب

٣-٦-
٤-٥ 

السقوط 
 اإلضايف

٣-٥-٣-٦
-٣-٦ 

 السقوط

٣-٦-
٣-٥ 

التكييف 
 البارد

٣-٥-٣-٦
-٢-٦ 

 رذاذ املاء

٣-٥-٣-٦
-١-٦ 

 
عدد 

العينات  عدد العينات 
عدد 

العينات  عدد العينات عدد العينات
مواد 
 أخرى

مواد 
 بوة اخلارجية الصلبةالع بالستيكية

٥ ٥ ١٠ ٢  × 

  × ٥ صفر ٥ ٢

 صندوق خشب رقائقي

٣ ٣ ٦ ٢  × 

  × ٣ صفر ٣ ٢

 اسطوانة خشب رقائقي

 ×  صفر ٥ ٥ ٢

  × صفر ٥ ٥ ٢

 صندوق بالستيك

 ×  صفر ٣ ٣ ٢

  × صفر ٣ ٣ ٢

جركن بالستيك/اسطوانة

 ×  صفر ٥ ٥ ٢

  × صفر صفر ٥ ٢

 صناديق من مواد أخرى

 ×  صفر ٣ ٣ ٢

 

 

 

الزم على ثالث 
عينات عندما يكون
االختبار على عبوة 
توضع عليها عالمة

"U" حسبما هو 
-٥-٣-٦مبني يف 

 اليت تتعلق ٦-١
.باألحكام احملددة

٢ 

 

 

 

الزم على عينة
واحدة عندما 
يكون القصد 
من العبوة أن 

تعبأ بثلج 
 .جاف

  × صفر صفر ٣

جركن من  /اسـطوانات 
 مواد أخرى

 .فئات العبوات ألغراض االختبار وفقاً لنوع العبوة وخواص مادهتا" نوع العبوة"حيدد  )أ( 

مصنوعاً من مادتني أو أكثر، حتدد املادة       يف احلاالت اليت يكون فيها الوعاء األويل         :١مالحظة  
 .األكثر عرضة للتلف نوع االختبار املناسب

 . ال تؤخذ مادة العبوات الثانوية يف االعتبار عند اختيار االختبار أو التهيئة لالختبار:٢مالحظة 

 :تفسري الستخدام اجلداول 

 من اخلشب   إذا كانـت العـبوة الالزم اختبارها تتألف من صندوق خارجي مصنوع            
 انظر (الـرقائقي مع وعاء أويل من البالستيك، جيب أن ختضع مخس عينات الختبار رذاذ املاء                

) ٢-٦-٣-٥-٣-٦انظر  (ْ س   ١٨-قبل اإلسقاط وجيب هتيئة مخس أخرى إىل        ) ١-٦-٣-٥-٣-٦
وإذا كان القصد من العبوة أن تعبأ بثلج جاف جيب أيضاً إسقاط عينة واحدة              . قـبل اإلسقاط  

 . ٣-٦-٣-٥-٣-٦مخس مرات بعد التهيئة وفقاً ملا هو مبني يف أخرى 
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وفيما . ٤-٥-٣-٦ و ٣-٥-٣-٦وختضع العبوات املعدة للنقل لالختبارات املبينة يف         
يتعلق بالعبوات اخلارجية، تتصل العناوين الواردة يف اجلدول باخلشب الرقائقي أو باملواد األخرى 

بسرعة بالرطوبة؛ واملواد البالستكية اليت ميكن أن تصاب        املماثلـة الـيت ميكن أن يتأثر أداؤها         
باهلشاشة عند درجة حرارة منخفضة؛ واملواد األخرى مثل الفلزات اليت ال يتأثر أداؤها بالرطوبة            

 . أو درجة احلرارة

 اختبار السقوط ٣-٥-٣-٦

فقي ختضع العينات للسقوط احلر من ارتفاع تسعة أمتار على سطح غري مرن وأ ١-٣-٥-٣-٦
 .٤-٣-٥-١-٦وضخم وصلب وفقاً ملا هو وارد يف 

عـندما تكـون العينات يف شكل صندوق جيب إسقاط مخس منها بالتتابع يف       ٢-٣-٥-٣-٦
 :االجتاهات التالية

 منبسطة على القاعدة؛ )أ( 

 منبسطة على القمة؛ )ب( 

 منبسطة على أطول جانب؛ ) ج( 

 منبسطة على أقصر جانب؛ )د( 

 .على ركن  ) ه( 

عـندما تكون العينات يف شكل اسطوانة، جيب إسقاط ثالثة منها بالتتابع يف              ٣-٣-٥-٣-٦
 :االجتاهات التالية

مائلـة عـلى احلافة العليا حبيث يكون مركز الثقل واقعاً فوق نقطة االرتطام               )أ( 
 مباشرة؛

 مائلة على احلافة السفلى؛ )ب( 

 .منبسطة على اجلانب ) ج( 

 من أنه جيب إطالق العينة يف االجتاه الالزم، فإنه من املقبول،            وعـلى الـرغم    ٤-٣-٥-٣-٦
 .ألسباب أيرودينامية، أال حيدث االرتطام يف ذلك االجتاه

األوعية (جيب، بعد تتابع السقوط املناسب، أال يكون هناك تسرب من األوىل             ٥-٣-٥-٣-٦
 .املاصة يف العبوة الثانوية/اليت حتميها املواد املبطنة) األولية

 .اإلعداد اخلاص لعينة التجربة اليت ختضع الختبار السقوط ٦-٣-٥-٣-٦
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  اختبار الرذاذ املاء-اخلشب الرقائقي   ١-٦-٣-٥-٣-٦

جيري إخضاع العينة لرذاذ ماء حياكي : العبوات اخلارجية املصنوعة من اخلشب الرقائقي   
وختضع بعد . على األقل سم تقريباً يف الساعة ملدة ساعة واحدة        ٥الـتعرض لسقوط مطر قدره      

 .  ١-٣-٥-٣-٦ذلك لالختبار املبني يف 

  التكييف البارد-املواد البالستيكية   ٢-٦-٣-٥-٣-٦

ختفض درجة حرارة عينة    : األوعية األولية أو العبوات اخلارجية املصنوعة من البالستيك        
س أو أقل لفترة ال تقل عن ١٨-االختبار وحمتوياهتا إىل   دقيقة من إبعادها ١٥ ساعة وخالل ٢٤ْ 

وحيثما حتتوي العينة على ثلج جاف،      . ١-٣-٥-٣-٦عن ذلك اجلو ختضع لالختبار املبني يف        
 . ساعات٤ختفض فترة التكييف إىل 

  اختبار سقوط إضايف-  العبوات املقصود أن حتتوي على ثلج جاف ٣-٦-٣-٥-٣-٦

أن جيرى عليها اختبار    عـندما يكـون املقصود من العبوة أن حتتوي على ثلج جاف، جيب               
. ٢-٦-٣-٥-٣ أو ١-٦-٣-٥-٣-٦، وعند االقتضاء يف ١-٣-٥-٣-٦إضايف لالختبار احملدد يف 

 وختـزن عيـنة واحـدة إىل أن يذوب الثلج اجلاف مث تسقط يف أحد االجتاهات املوصوفـة يف       
 .  اليت من األرجح أن تؤدي إىل تلف العبوة٢-٣-٥-٣-٦

 اختبار الثقب  ٤-٥-٣-٦

  كغم أو أقل ٧العبوات اليت تبلغ كتلتها اإلمجالية  ١-٤-٥-٣-٦

  :املوجودة مع التعديل التايل) أ (٦-٢-٣-٦نص املادة  

 " مم٣٨وبقطر "بعبارة "  مم٣٨وال يتعدى قطرها "يستعاض عن عبارة  

   كغم٧العبوات اليت تتجاوز كتلتها اإلمجالية  ٢-٤-٥-٣-٦

 :ع التعديالت التاليةاملوجودة م) ب (٦-٢-٣-٦نص املادة  

 ".الوعاء األويل"قبل عبارة " وسط"تضاف، يف اجلملة الرابعة، كلمة  

على أن يكون وجهها العلوي يف االجتاه األكثر        "تـدرج، يف اجلملـة اخلامسة، عبارة         
 ".يف سقوط رأسي حر"قبل عبارة " اخنفاضاً

يكون "بعبارة  " فوالذيخيترق القضيب ال  "يف اجلملة قبل األخرية، يستعاض عن عبارة         
 ".القضيب الفوالذي قادراً على اختراق
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يقبل نفاذه "بعبارة " جيب أال يكون هناك تسرب"يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة  
 ".يف العبوة الثانوية شريطة أال يكون هناك تسرب

  املوجود٣-٣-٦عنوان  ٥-٥-٣-٦

 :الت التالية املوجود مع إدخال التعدي١-٣-٣-٦نص   ١-٥-٥-٣-٦

 ".اخلطِّي بعد عبارة تقرير االختبار"يف البداية، تدرج كلمة  

 ".االختبار والتقرير"بعبارة " تقرير االختبار"بعد الشرطة الرابعة، يستعاض عن عبارة  

 ".؛٨حمتويات االختبار : "بعد الشرطة الثامنة، يكون النص كما يلي 

 .". املوجود٢-٣-٣-٦نص  ٢-٥-٥-٣-٦

  ٤-٦الفصل 

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي)  ب(١-٤-٥-٤-٦

  الواردة يف الفصل    II أو   Iتصمم حبيث تستويف االشتراطات املبينة للمجموعة        )ب"( 
 ". من هذه الالئحة١-٦

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي)  ب (٢-٤-٥-٤-٦

 من هذه الالئحة    ٧-٦تصـمم حبيـث تستويف االشتراطات املبينة يف الفصل           )ب"( 
 ". كيلو بسكال٢٦٥على حتمل اختبار ضغط مقداره وقادرة 

 "٢-٤-٥-٤-٦شريطة أن تستويف املعايري املساوية على األقل لتلك املبينة يف           "يسـتعاض عن عبارة      ٣-٤-٥-٤-٦
  :شريطة أن"مبا يلي 

 ؛١-٥-٤-٦تستويف االشتراطات الواردة يف  )أ( 

ح اإلقليمية أو الوطنية لنقل     تصـمم حبيث تستويف االشتراطات املبينة يف اللوائ        )ب(  
  كيلو باسكال؛٢٦٥البضائع اخلطرة وأن تكون قادرة على حتمل اختبار ضغط مقداره 

تصمم حبيث يكون أي تدريع إضايف يوفر هلا قادراً على حتمل اإلجهاد االستايت  )ج( 
يف املائة من  ٢٠أو الدينامي الناتج عن املناولة وظروف النقل العادية ومنع حدوث زيادة تتجاوز 

 .".احلد األقصى ملستوى اإلشعاع على أي سطح خارجي للصهاريج

 ".حاوية الشحن"بعد عبارة " دائمة التغليف"يف اجلملة األوىل، تدرج عبارة  ٤-٤-٥-٤-٦
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 :  ليصبح كما يلي`٢` أو `١`يعدل النص الوارد قبل )  ب(٥-٤-٥-٤-٦

 من هذه الالئحة جملموعة     ٥-٦ يف الفصل    وأن تصـمم حبيث تستويف االشتراطات املبينة      ) ب"( 
، وأن متـنع، إذا ما خضعت لالختبارات املبينة يف ذلك الفصل، ولكن مع إجراء اختبار          II أو   Iالتعبـئة   

 :".السقوط يف أكثر االجتاهات إتالفاً، ما يلي

ذف وحت". ٥-٣-٢-٧-٢"بالرقم  " يف هذه الفقرة  "يف اجلملـة األوىل، يسـتعاض عن عبارة          ٢-١١-٤-٦
 .٢-١١-٤-٦واجلدول ) د(إىل ) أ(الفقرات الفرعية 

 :تضاف فقرة فرعية جديدة حبيث تكون كما يلي ١٣-١١-٤-٦

 للطرود اليت حتتوي على     (CSI) يـتم احلصول على مؤشر أمان احلالة احلرجة          ١٣-١١-٤-٦" 
  ١١-١١-٤-٦ املستمدتني من    N على القيمة األقل من قيميت       ٥٠مـواد انشـطارية الـرقم       

وقد تكون قيمة مؤشر أمان احلالة احلرجية صفراً شريطة أن . (CSI = 50/N) ١٢-١١-٤-٦و
 تساوي فعلياً ما ال هناية يف       Nأي أن   (يكـون عدد غري حمدود من الطرود دون احلالة احلرجية           

 ).".كلتا احلالتني

 ".٥-٨-٤-٦"قبل الرقم " ٤-٨-٤-٦"يدرج الرقم )  س(١٤-٢٣-٤-٦

 ٢-٢٤-٤-٦ و ٤-٢٢-٤-٦ و ٣-٢٢-٤-٦ و ٢-٢٢-٤-٦الواردة يف   "لنهاية، عبارة   تضاف يف ا   ١٥-٢٣-٤-٦
 ".٣-٢٤-٤-٦و

  ٥-٦الفصل 

 . ال ينطبق التعديل على النص العريب ٢-١-٥-٦

ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض غري       : "تدرج مجلة جديدة بعد الرمز يكون نصها كما يلي        )  أ(١-١-٢-٥-٦
 ".٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦ت ذات الصلة الواردة يف الفصل إثبات أن العبوة مستوفية لالشتراطا

 :يضاف البند اجلديد التايل إىل اجلدول واملالحظة اجلديدة التالية بعد اجلدول ١-٢-٢-٥-٦

 "احلَوسة"فئة حاوية السوائب الوسيطة 

 مركبة كرتون خشبية
بالستيك 
 العالمات اإلضافية معدنية جامد

 األقصى حلمل التستيف احلد × × × × ×
 )ب(املسموح به

 .٢-٢-٢-٥-٦انظر  )ب( 



ST/SG/AC.10/34/Add.1 
Page 83 

 :تضاف املالحظة اجلديدة  التالية، يف النهاية

  ينطبق وضع هذه العالمات اإلضافية على مجيع احلَوسات اليت صنعت أو أصلحت أو :مالحظة"
 .".٢٠١١يناير /أعيد تطبيقها اعتباراً من أول كانون الثاين

ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة :  حبيث يكون نصها كما يلي٢-٢-٢-٥-٦رة جديدة تضاف فق ٢-٢-٢-٥-٦
 :تبعاً لذلك

 يبني احلد األقصى حلمل التستيف املنطبق عندما تكون احلَوسة قيد االستخدام            ٢-٢-٢-٥-٦"  
 : برمز كما يلي  

 

 

 

 
 قابلة للتستيف غري َحوسات      َحوسات قابلة للتستيف   

وتكون .  مم وأن يكون مستدمياً ومرئياً بوضوح      ١٠٠×  مم   ١٠٠رمز عن   وال يقل ال  
 . مم على األقل١٢احلروف واألرقام اليت تشري إىل الكتلة على ارتفاع 

انظر (وال تتجاوز الكتلة املبينة أعلى الرمز احلمل املفروض خالل اختبار نوع التصميم              
 .١,٨مقسوماً على ) ٤-٦-٦-٥-٦

 على مجيع احلَوسات اليت صنعت أو أصلحت أو أعيد          ٢-٢-٢-٥-٦م  تنطبق أحكا   :مالحظة
 ".٢٠١١يناير /تصنيعها اعتباراً من أول كانون الثاين

جيري اختبار مناسب لعدم التسرب     : "يف اجلملـة األوىل، يستعاض عن اجلملة املوجودة مبا يلي          ٢-٤-٤-٥-٦
، يستعاض )ب(و) أ(وبعد الفقرتني ". ٣-٧-٦-٥-٦ يكون فعاالً على األقل بنفس القدر الذي لالختبار املبني يف

ويلزم يف هذا االختبار أن "بعبارة " وال يلزم يف هذا االختبار أن تكون وسائل غلق احلَوسات مركبة        "عـن عبارة    
 .".تكون احلَوسة جمهزة بوسائل الغلق األولية للقاع

نوع تصميم بنجاح االختبارات املبينة يف جيب أن جيتاز كل : "يستعاض عن اجلملة األوىل مبا يلي ١-١-٦-٥-٦
 ".هذا الفصل قبل استخدامه

تبقى األعمدة الثالثة   (يسـتعاض عـن األعمدة السبعة األوىل باألعمدة الثمانية اجلديدة األوىل             ٥-٣-٦-٥-٦
 ):األخرية بدون تغيري

 

 ك
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 )ب(التستيف مقاومة التسرب الضغط اهليدرويل السقوط

 )أ(الرفع

 أعلى

 الرفع من

 نوع احلوسة )و(االهتزاز أسفل

 معدنية       

 11A, 11B, 11N - )أ(األول الثاين الثالث  - -  )ه(الرابع

 21A, 21B, 21N - )أ(األول الثاين الثالث الرابع اخلامس   )ه(السادس

 31A, 31B, 31N )أ(األول )أ(الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس  )ه(السابع

 )د(مرنة - - )ج(× × - - ×

 بالستيك جامد       

 11H2  و11H1 - )أ(األول الثاين الثالث  - - الرابع 

 21H2 و21H1  - )أ(األول الثاين الثالث الرابع اخلامس  السادس

 )أ(األول )أ(الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 31H131 وH2 

 مركبة       

 11HZ2و11HZ1  - )أ(األول الثاين الثالث  - - ()الرابع

 21HZ2 و21HZ1 - )أ(األول الثاين الثالث الرابع اخلامس   )ه(السادس

 31HZ2  و31HZ1 )أ(األول )أ(الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس  )ه(السابع

 كرتون - األول - الثاين - - الثالث

 خشبية - األول - الثاين - - الثالث

 :ما يلييكون نصها ك) و(تدرج مالحظة جديدة 

 ".جيوز استخدام َحوسة أخرى من التصميم نفسه يف اختبار االهتزاز )و"(   

 :تعدل حبيث تصبح كما يلي)  أ(٥-٥-٦-٥-٦

تبقى احلَوسة  : احلَوسـات املعدنـية واملركبة واملصنوعة من البالستيك اجلامد         )أ"( 
يف ذلك املنصة القاعدية إن مأمونة يف ظروف النقل العادية، وال يوجد هبا تشوه دائم ملحوظ، مبا 

 ".وجدت، وعدم حدوث فقد يف احملتويات؛

 .حتذف اجلملة األخرية ٣-٧-٦-٥-٦

تسقط احلَوسة على قاعدهتا على سطح صلب       : "تعـدل اجلملـة األوىل حبيث تصبح كما يلي         ٣-٩-٦-٥-٦
تكون نقطة  ، بطريقة تكفل أن     ٤-٣-٥-١-٦وضـخم ومنبسط وأفقي غري مرن على حنو يتفق مع اشتراطات            

 ".الصدم على ما يعترب أضعف جزء من قاعدة احلَوسة

 :يكون نصها كما يلي) د(تضاف فقرة فرعية جديدة  ٥-٩-٦-٥-٦
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عدم حدوث تلف جيعل احلَوسة غري مأمونة للنقل ألغراض         : مجـيع احلَوسات   )د"( 
ة قابلة للرفع   وباإلضافة إىل ذلك تكون احلَوس    . اإلنقـاذ أو التصريف، وبدون فقد يف احملتويات       

 ".بوسيلة مناسبة حىت يتم تنظيف األرضية ملدة مخس دقائق

 يكون نصها كالتايل ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة تبعاً         ١٣-٦-٥-٦تضـاف فقـرة جديدة       ١٣-٦-٥-٦
 :لذلك

  اختبار االهتزاز ١٣-٦-٥-٦"  

 االنطباق  ١-١٣-٦-٥-٦

 .املستخدمة يف نقل السوائلينطبق كاختبار لنوع التصميم على مجيع احلَوسات   

 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ينطبق هذا االختبار على أنواع التصميم للَحوسات املصنوعة بعد : ملحوظة

 إعداد احلَوسة لالختبار   ٢-١٣-٦-٥-٦

ومتأل احلَوسة باملاء مبا ال يقل عن . ختتار َحوسة كعينة عشوائياً وتعد وتغلق كما لو كانت ستنقل  
 . املائة من احلد األقصى من ساعتها يف٩٨

  طريقة االختبار ومدته  ٣-١٣-٦-٥-٦

  توضـع احلَوسة على مركز منصة آلة االختبار، اليت تبلغ سعتها الرأسية املزدوجة اجليبية                ١-٣-١٣-٦-٥-٦
 يف املائة، وإذ اقتضت الضرورة، تربط       ٥ ± مم   ٢٥) إزاحـة من الذروة إىل الذروة     (الشـكل   

 .باملنصة ملنع العينة من التحرك أفقياً فوق املنصة بدون تقييد احلركة الرأسيةوسائل تقييد 

  جيرى االختبار ملدة ساعة بتواتر يرفع جزءاً من قاعدة احلَوسة مؤقتاً من فوق منصة االهتزاز ٢-٣-١٣-٦-٥-٦
حبيـث ترفع كل دورة جزءاً إىل درجة متكَّن من إدخال كامل حشوة معدنية بصورة متقطعة                

قطـة واحدة على األقل بني قاعدة احلَوسة ومنصة االختبار وقد يلزم تعديل التواتر بعد هناية                ن
غري أنه جيب أن يستمر تواتر االختبار إلتاحة وضع         . الشوط األوىل ملنع حدوث رنني يف العبوة      

ومتثل إمكانية استمرار إدخال    . احلشـوة املعدنية حتت احلوسة حسبما هو مبني يف هذه الفقرة          
احلشـوة املعدنية أساساً الجتياز االختبار ويكون مسك احلشوة املعدنية املستخدمة يف االختبار             

 مم وبطول يكفي إلدخاهلا بني احلوسة ومنصة االختبار ملسافة ٥٠ مم على األقل وعرضها ١,٦
 .مم على األقل ألداء التجربة١٠٠

 معايري اجتياز االختبار  ٤-١٣-٦-٥-٦

وباإلضافة إىل ذلك مالحظة عدم حدوث تلف يف مكونات . سرب أو متزقمالحظة عدم وجود ت  
 .".صنع احلوسة مثل حدوث كسر يف األجزاء امللحومة أو تلف يف أدوات التثبيت
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 :التعديالت املترتبة على ذلك

 ".١٣-٦-٥-٦"بالرقم " ١٢-٦-٥-٦" يستعاض عن الرقم  ١-٢-٦-٥-٦
 ".١٤-٦-٥-٦"لرقم با" ١٣-٦-٥-٦"يستعاض عن الرقم  ٣-٢-٦-٥-٦

 ٦-٦الفصل 

ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري : "تدرج مجلة جديدة بعد الرمز يكون نصها كما يلي )أ(١-٣-٦-٦
 ".٦-٦ أو ٥-٦ أو ٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦إثبات أن العبوة مستوفية لالشتراطات ذات الصلة يف الفصل 

 أن جتتاز كل عبوة بنجاح االختبارات املبينة يف هذا جيب: "يسـتعاض عن اجلملة األوىل مبا يلي       ٢-١-٥-٦-٦
 ".الفصل قبل استخدامها

تسقط العبوة الكبرية على سطح صلب      : "  يعـدل النص الوارد بعد العنوان ليصبح كما يلي          ٣-٤-٣-٥-٦-٦
 وضخم غري مرن ومنبسط وأفقي بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصدم على ما يعترب أضعف جزء من قاعدة العبوة                

 ".الكبرية

 ٧-٦الفصل 

 ".التفتيش الدوري"بعد عبارة " واالختبارات"  يف اجلملة األخرية، تدرج عبارة ٤-١٤-٤-٧-٦

 .  حتذف٥-١٤-٤-٧-٦

 ٣ ٠٠٠تعزل العناصر بصمام يف جتمعات ال تتجاوز      "  يف اجلملـة األخرية، يستعاض عن عبارة          ٢-٣-٥-٧-٦
 ". لتر كل منها معزول بصمام٣ ٠٠٠تقسم إىل جمموعات ال تتجاوز "بعبارة " لتر

 لتر وتزود كل ٣ ٠٠٠عزهلا بصمام عازل يف جمموعات ال تتجاوز حجمها "يستعاض عن عبارة  ١-٤-٥-٧-٦
وتزود كل جمموعة .  لتر كل منها معزولة بصمام٣ ٠٠٠مقسمة إىل جمموعات ال تتجاوز "بعبارة " جمموعة بوسيلة

 ".بوسيلة

 ٧اجلزء 

 ١-٧الفصل 

 ١٩٤٢املدرجة حتت رقمي األمم املتحدة       (١-٥والنترات غري العضوية من الرتبة      "  يستعاض عن عبارة      ٣-٢-٣-١-٧
مثل املدرجة حتت رقم    (والنترات الفلزية القلوية    ) ٢٠٦٧ و ١٩٤٢املدرجة حتت رقمي األمم املتحدة      "(بعبارة  )" ٢٠٦٧و

 )".١٤٥٤ملدرجة حتت رقم األمم املتحدة مثل ا(والنترات الفلزية األرضية القلوية ) ١٤٨٦األمم املتحدة 
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