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يف تعريف "السوا ل" ،اياشية  ،6يسةععاض عةن عبةارة
6-0-6
(رقم املبيعان  ")E.14.VIII.Iاعبارة "( ECE/TRANS/257رقم املبيعان ")E.16.VIII.I

يف تعريةةف "دليةةل االخعبةةاران واملعةةاير" ،اعةةد الرمةةز ""ST/SG/AC.10/11/Rev.6
6-0-6
تدرج عبارة "و"Amend.1

الفصل 3-1
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 5-6-6-1-6يسععاض عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"
 6-0-6-1-6يف هناية التقرة ،تضاف املالحظة العالية:

جيوز لنسنطان املخعحة ،إضافة إىل أحكام األمن الةواردة يف هةذه الال ةة،
"م حظة:
أن تنتذ أحكاماً أمنية أخرى ألسباب خالف سةالمة البضةا ا ارطةرة أثنةان النقةل ولكةي ال تةعم
إعاقةةة النقةةل الةةدو واملععةةدد الوسةةا أ اواسةةطة عالمةةان أمةةن املعت ةران املخعنتةةة ،يو ة ا ة ن
يكون نسب هةذه العالمةان معسةقاً مةا معيةار منسةب دوليةاً (مثةل توجيةة متوضةية االوةاد األورو
رقم ")2008/43/EC
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الفصل 5-1
6-6-5-6

ال ينطبب الععديل

0-6-5-6

ال ينطبب الععديل

الشكل 0-5-6 ،6
6-5-5-6

يسععاض عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"

ال ينطبب

الفصل 0-2
0-2-2-0

يف النقطة الترعية الثانية ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

6-6-2-0

ال ينطبب

1-6-2-0

ال ينطبب

5-6-2-0

يف هناية اجلمنة األخرة ،يسععاض عن كنمة "خماطرها" اكنمة "أخطارها"

1-6-2-0

يف هناية اجلمنة األخرة ،يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"

6-0-2-0

ال ينطبب

0-0-2-0

يف التقرة الثانية ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" (مرتان)

( 5-0-2-0ج) ال ينطبب
يف هناية التقرة ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

9-0-2-0

يف هناية اجلمنة األوىل ،تضاف عبارة "أو لعحنيف البضا ا اليت وعوي عنة
6-6-2-0
اض ةةا ا خط ةةرة ة ةةر حن ةةددة عن ة ةةو بخ ةةر و ةةت البن ةةد املناس ة (رقم ةةا األم ةةم املع ةةدة 6563
و ،6581انظر  ")5-2-0ويف اجلمنعني الثانية والثالثةة ،يسةععاض عةن كنمةة "خمةاطر" اكنمةة
"أخطار" (مخس مران)
0-6-2-0

يف اجلمنة األوىل ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة األخطار"

1-2-0

تضاف التقرة الترعية اجلديدة العالية :6-1-2-0

"3-4-0-2

عيناع المواد النلطة ألغراض االختبار

 6-6-1-2-0جيةةوز نقةةل عينةةان امل ةواد العضةةوية الةةيت ومةةل ةموعةةان و يتيةةة مدرجةةة يف
اجل ةةدولني أل ةةف  6-1و/أو أل ةةف  6-1م ةةن الع ةةذييل ( 1إجة ةرانان الت ةةرز) ل ةةدليل االخعب ةةاران
واملعةةاير وةةت رقةةم األمةةم املع ةةدة ( 6001مةةادة ةةنبة ةاتيةةة العتاعةةل مةةن النةةوع جةةيم) أو رقةةم
األم ةةم املع ةةدة ( 6006م ةةادة س ةةا نة ةاتي ةةة العتاع ةةل م ةةن الن ةةوع ج ةةيم) ،حس ة االقعض ةةان ،م ةةن
الشعبة  6-1شريطة أن:
(أ)

ال وعوي العينان عن أي مما يني:
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أو مواد تبدي بثاراً انت ارية عند اخعبارها؛
أو مركبة ةةان تحة ةةنا إلحة ةةداي ت ة ة ثر عمنة ةةي مماثة ةةل لالنت ة ةةار أو ألة ة ةراض
األلعاب النارية؛

أو مكونان مؤلتة من السال ف اال طناعية لنمعت ران املععمدة؛

(ب) يكةةون تركيةةز املةةادة املؤ ع
كسةةدة العضةةوية يف حالةةة خمةةاليأ أو مركبةةان أو أمةةالو امل ةواد
املؤ ع
كسدة العضوية من الشعبة  6-5ما مادة (مواد) عضوية ،كما يني:


انسةةبة وزنيةةة أقةةل مةةن  65يف املا ةةة ،إةا عينةةت ةموعةةة الععب ةةة ‘( ‘1خطةةر
ضعيف) أو ‘( ‘2خطر معوسأ)؛ أو



انسةةبة وزنيةةة أقةةل مةةن  62يف املا ةةة ،إةا عينةةت ةموعةةة الععب ةةة ‘( ‘3خطةةر
ضعيف)؛

(ج) ك تكون البيانان املعاحة ال تسمح اوضا تحنيف أدق ؛
(د)

ال تكون العينة معب ة ما اضا ا أخرى؛

(ه) تكون العينة معب ة وفقاً لعوجية الععب ة  P520وحكم الععب ة ارةا
الوارد يف التقرة  ،1-4-1-4حس االقعضان "
5-0-2

 PP94أو

PP95

يضاف القسم  5-0-2اجلديد العا :

" 5-0-2نقل الس ع التي تحتوي ع ط بضائع خطرة غير محالدة ع ط نحو آخر

يف حالةةة السةةنا الةةيت لةةيس مسةةا اسةةم راةةي مسةةعخدم يف النقةةل وال وعةةوي إال
م حظة:
عنة ة الكمي ةةان اا ةةدودة املس ةةموو ةةا م ةةن البض ةةا ا ارط ةةرة واا ةةددة يف العم ةةود 3أ م ةةن قا م ةةة
البضا ا ارطرة ،انظر رقم األمم املع دة  6616وايكم ارا  626من التحل 6-6
جيوز نقل السةنا الةيت وعةوي عنة اضةا ا خطةرة كمةا تةنك عنة ةلة هةذه
6-5-2-0
الال ةةة وةةت االسةةم الراةةي املسةةعخدم يف النقةةل يف حالةةة البضةةا ا ارطةةرة الةةيت وعةةوي عنيهةةا أو
وفق ةاً مسةةذا القسةةم وألة ةراض هةةذا القسةةم ،تعةةل كنمةةة "سةةنعة" بلةةة أو جهةةاز أو أي أداة أخةةرى
وعوي عن واحدة أو أكثر من البضةا ا ارطةرة (أو فضةال ا) وتععةرب عنحةراً أساسةياً مةن عنا ةر
السنعة ،ضرورياً الشعغامسا وال ميكن إزالعة ألةراض النقل وال تععرب العبوة الداخنية من السنا
قةةد وعةةوي هةةذه السةةنا ااإلضةةافة إىل ةلة عنة اطاريةةان وتععةةرب اطاريةةان
0-5-2-0
النيثيةةوم الةةيت هةةي جةةزن ال يع ةزأ مةةن السةةنعة نوع ةاً أثبةةت اسةةعيتانه ملعطنبةةان االخعبةةار ال ةواردة يف
القسم الترعي  6-68من اجلزن الثالث من دليل االخعباران واملعاير ،ما مل تنك هةذه الال ةة
عنة خةةالف ةلة (مةةثالً يف حالةةة سةةنا النمةةاةج األوليةةة قبةةل اإلنعةةاج الةةيت وعةةوي عنة اطاريةةان
النيثيوم أو يف حالة دورة اإلنعاج الحغرة ،اليت ال يزيد فيها عدد السنا عن )622
ال ينطب ةةب ه ةةذا القس ةةم عن ة ة س ةةنا ي ةةرد مس ةةا االتع ةةل أكث ةةر م ةةن اس ةةم را ةةي
6-5-2-0
مسعخدم يف النقل يف قا مة البضا ا ارطرة الوارد ة يف التحل 0-6
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ال ينطبب هةذا القسةم عنة اضةا ا خطةرة مدرجةة يف الرتبةة  6مةن الشةعبة 0-1
1-5-2-0
أو الرتبة  3أو املواد املشعة املعب ة يف سنا
تحةةنف السةةنا الةةيت وعةةوي عن ة اضةةا ا خطةةرة يف الرتبةةة أو الشةةعبة املال مةةة
5-5-2-0
اليت وةددها األخطةار القا مةة ااسةعخدام جةدول أسةبقية األخطةار الةوارد يف التقةرة 6-6-2-0
لكل من البضا ا ارطرة املوجودة يف السنعة وإةا احعون السنعة عنة اضةا ا خطةرة محةنتة يف
الرتبة  ،9تععرب مجيا البضا ا األخرى املوجودة يف السنعة ا هنا متثل خطراً أكرب
تكةةون األخط ةةار اإلضةةافية ممثن ةةة لنخطةةر األو ال ةةذي تسةةببة اض ةةا ا خط ةةرة
1-5-2-0
أخةةرى معبةةاة يف السةةنعة أو تكةةون األخطةةار اإلضةةافية ااةةددة يف العمةةود  1مةةن قا مةةة البضةةا ا
ارطةةرة عنةةدما يكةةون واح ةةد مةةن البضةةا ا ارطةةرة فق ةةأ موجةةوداً يف السةةنعة وإةا كانةةت الس ةةنعة
وعةةوي عنة عةةدة اضةةا ا خطةةرة وكانةةت هةةذه البضةةا ا ميكةةن أن تعتاعةةل فيمةةا اينهةةا تتةةاعالً خطةراً
أثنان النقل ،تعب كل من هذه البضا ا ارطرة احورة منتحنة (انظر " )1-6-6-1

الفصل 1-2
ال ينطبب الععديل عن املالحظة  1اعد العنوان
الشكل  6-6-0ال ينطبب
( 6-6-6-0أ)

ال ينطبب

( 6-6-6-0ج) ال ينطبب
( 1-6-6-0أ)

االسععاضة عن كنمة "خماطر" اكنمة "خطر"

( 1-6-6-0و) يف املالحظة ،ال ينطبب
يف هنايةة التقةةرة ،االسععاضةةة عةةن عبةارة "املخةاطر املمكنةةة الةةيت تةرتبأ" اعبةةارة
6-0-6-0
"ارطر املمكن الذي يرتبأ"
 6-6-0-6-0يف العمود األول من اجلدول ،ةموعة العوافب "الم" ،ال ينطبب
 0-6-0-6-0ال ينطبب
( 0-6-6-6-0ج)
6-0-6-6-0

يف املالحظة ،ال ينطبب

االسععاضة عن عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر"

 6-6-6-6-0ال ينطبب
1-6-6-0

يُسععاض عن عبارة "شع املخاطر" اعبارة "شع ارطر"

 6-1-6-6-0يُسععاض عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر" (مرتني)
 0-1-6-6-0يُسععاض عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر"
5-6-6-0

يُسععاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"

 6-5-6-6-0يُسععاض يف اجلمنة األوىل عن كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"
GE.17-02431
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( 6-5-6-6-0أ)يسةععاض عةةن عبةةارة "تعطةي نعي ةةة إجياايةةة عنةد اخعبارهةةا يف اخعبةةار املكةةون
الومضةي ) (HSLالةوارد يف العةةذييل  3مةةن دليةةل االخعبةةاران واملعةةاير" اعبةةارة "وعةةوي عنة مكةةون
ومضي (انظر املالحظة  0يف التقرة ")5-5-6-6-0
 0-5-6-6-0يُسععاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر" يف املالحظة 0
 6-5-6-6-0يُسععاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر" (مرتني)
 5-5-6-6-0يعدل نك املالحظة  0ليحبح كما يني:

"الم حظة  :2تشةةر عبةةارة "املكةةون الومضةةي" يف هةةذا اجلةةدول إىل مةواد ناريةةة يف شةةكل
مس وق أو كوحدان نارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية الةيت تسةعخدم يف الشةالالن الناريةة
أو إلنعاج ت ثر ويت أو تسعخدم ك شوة معت رة أو حشوة دافعة ،إال إةا:
ثبةةت أن الوقةةت املسةةعغرق لزيةةادة الضةةغأ يع ةةاوز  1منةةي ثانيةةة لكةةل نحةةف
(أ)
ةرام من املادة النارية يف اخعبار املكون الومضي ) (HSLالوارد يف العذييل  3من دليل االخعباران
واملعاير؛ أو
(ب) أعطت املاد النارية نعي ة ""-سنبية يف اخعبةار املكةون الومضةي  USالةوارد يف
العذييل  3من دليل االخعباران واملعاير"
 5-5-6-6-0يف اجل ة ةةدول ،يع ة ةةدل البن ة ةةد "ش ة ةةالل ن ة ةةاري" ليح ة ةةبح كم ة ةةا ين ة ةةي :االنس ة ةةبة
لنعحنيف  6-6زاي ،يعدل البند وت "املوا تان" ليحبح نحة كما ينةي :وعةوي عنة مكةون
ومضي اغة النظةر عةن نعةا ةموعةة االخعبةاران ( 1انظةر ( 6-5-6-6-0أ))" واالنسةبة
لنعحةةنيف  6-6زاي ،يعةةدل البنةةد وةةت "املوا ةةتان" ليحةةبح نحةةة كمةةا ينةةي" :ال عةةوي عن ة
مكون ومضي"
5-5-6-6-0

ال ينطبب الععديل عن اند "ألعاب نارية ومبعكران معدنية ارطر"

6-1-6-6-0

يف اجلمنة األخرة ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

1-1-6-6-0

يف املالحظة  ،0ال ينطبب

( 1-3-6-6-0و) يُسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"

الفصل 2-2
6-0-0-0

ال ينطبب

( 6-0-0-0ج) يف اجلمنة األوىل ،ال ينطبب
( 6-0-0-0ج)‘‘6
0-0-0-0
( 6-0-0ج)
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الفصل 3-2
6-0-6-0

يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"

6-6-0-6-0

يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

0-6-0-6-0

يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" (ثالي مران)

الفصل 4-2
يف املالحظةةان االسةةعهاللية ،املالحظةةة  ،6يسةةععاض عةةن عبةةارة "مبخةةاطر إضةةافية زا ةةدة" اعبةةارة
"ا خطار إضافية زا دة"
 0-0-6-0-1-0يف هناي ةةة التق ةةرة ،يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "املخ ةةاطر اإلض ةةافية" اعب ةةارة "األخط ةةار
اإلضافية"
 6-0-6-0-1-0يف هناية التقرة األوىل ،تضاف مجنة جديدة يكون نحها كما يني" :وميكن
أيض ة ةاً نقة ةةل الرتكيبة ةةان املدرج ة ةةة يف توجية ةةة الععب ة ةةة  IBC520ال ة ةوارد يف  0-1-6-1ويف توجي ة ةةة
الح ةةهاري النقال ةةة  T23ال ة ةوارد يف  1-0-5-0-1وه ةةي معب ة ة ة وفق ة ةاً لطريق ةةة الععب ةةة ق ع 8
ارا ة اعوجية الععب ة  P250الوارد يف  ،6-1-6-1ما نتس درجة حرارة الضبأ ودرجة حةرارة
الطوارئ ،حس االقعضان "
 6-0-6-0-1-0يف اجلدول ،يدرج اند جديد يكون نحة كما يني:
املادة الذاتية العتاعل

مح التستوروتيو ي  ،ع([-سيانوفينيل مثينني)
بزانيل] ع،ع-ثنا ي أثيل أسرت

الرتكيز
( يف املا ة)

96-80
(إيسومر )Z

طريقة الععب ة
قع8

درجة حرارة درجة حرارة رقم األمم
الضبأ (س) الطوارئ (س) املع دة النوعي
6003

مالحظان

()62

 6-0-6-0-1-0اع ةةد اجل ةةدول ،يف املالحظ ةةة  ،6يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة " 6-5-6-3إىل
 "6-6-6-5-6-3اعبارة " 6-5-6-3إىل "1-6-5-6-3
 6-0-6-0-1-0اعد اجلدول ،يف املالحظة  ،0ال ينطبب
 6-0-6-0-1-0اعد اجلدول ،تضاف مالحظة جديدة ( )62يكون نحها كما يني:
"( )62ينطب ةةب ه ةةذا البن ةةد عنة ة املخن ةةو العق ةةل يف ن-اوت ةةانول ض ةةمن ح ةةدود تركي ةةز اإليس ةةومر
)" (Z
( 0-6-6-0-1-0ب)

يف اجلمنة األوىل ،ال ينطبب

( 0-6-6-0-1-0ج)

يف اجلمنة األوىل ،ال ينطبب

 1-5-6-0-1-0يف النهاي ةةة ،يس ةةععاض ع ةةن الرتق ةةيم " "6-6-5-6-3ا ةةالرتقيم "-5-6-3
"6
0-5-0-1-0

GE.17-02431
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ختضةةا املةواد الةةيت تسةةعويف معةةاير املةواد املسةةببة لنعمةةاثر وأيضةاً معةةاير اإلدراج
"م حظة:
يف الرت من  6إىل  8الشرتطان ايكم ارا  681الوارد يف التحل " 6-6
ال ينطبب الععديل

( 6-6-6-1-0أ)

الفصل 5-2
 0-6-0-5-0يع ةةاد ترقيمه ةةا لعح ةةبح  ،6-6-0-5-0ويسة ةةععاض ع ةةن كنم ةةة "خمة ةةاطر"
اكنمة "أخطار"
تدرج فقرة جديدة  0-6-0-5-0يكون نحها كما يني:
" 0-6-0-5-0تحة ةةنف احة ةةورة اسة ةةعثنا ية األاة ةةدة القا مة ةةة عن ة ة أسة ةةاس ن ة ةرتان األمونية ةةوم
الحن وفقاً لإلجران اادد يف دليل االخعباران واملعاير ،اجلزن الثالث ،القسم " 69
 6-0-6-5-0يف اجلمنة الثانية ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
 1-0-6-5-0يف رأس ةةية اجل ةةدول ،العم ةةود األخ ةةر ،يس ةةععاض ع ةةن كنم ةةة "خم ةةاطر" اكنم ةةة
"أخطار"
 1-0-6-5-0يف املالحظان  6و 66و 68و 03لن دول ،ال ينطبب
 1-0-6-5-0يف هناية التقرة األوىل ،تضاف مجنة جديدة يكون نحةها كمةا ينةي" :وميكةن
أيض ة ةاً نقة ةةل الرتكيبة ةةان املدرج ة ةةة يف توجية ةةة الععب ة ةةة  IBC520ال ة ةوارد يف  0-1-6-1ويف توجي ة ةةة
الح ةةهاري النقال ةةة  T23ال ة ةوارد يف  1-0-5-0-1وه ةةي معب ة ة ة وفق ة ةاً لطريق ةةة الععب ةةة ق ع 8
ارا ة اعوجية الععب ة  P250الوارد يف  ،6-1-6-1ما نتس درجة حرارة الضبأ ودرجة حةرارة
الطوارئ ،حس االقعضان "
 1-0-6-5-0يف اجلدول ،تدرج البنود اجلديدة العالية:
()6

األكسيد التوقي العضوي

()0

فوق أكسيد ثنا ي أيسواوتريل

( 10 ثاات
مشعت يف املان)

فوق أكسةي ثاين كراونةان ثنا ةي ( 10 يف
( -1اوتيةل سيكنوهكسيل ثالثي) شكل ع ينة)
فوق أكسيد ما ي -6فنيل إثيل 68 

()1

()5

10 

()1

()3

()8

()9

قع8

02-

6669 62-

قع3

65

قع8

12

()62

()66

6661
6629

( 0-6-6-5-0ب) يف اجلمنة األوىل ،ال ينطبب
( 0-6-6-5-0ج)

ال ينطبب

الفصل 6-2
6-0-0-1-0

ال ينطبب الععديل

( 6-0-0-1-0أ) و(ب) و(ج) ال ينطبب
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 6-1-0-1-0يف اجلمنة الثانية ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
 6-1-0-1-0يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"
 1-6-6-1-0يف تعريف "عينان املرض " ،اعةد عينةان املرضة هةي ،يسةععاض عةن عبةارة
"مواد اشرية وحيوانية ،م خوةة" اكنمة "تن امل خوةة"
 0-1-6-1-0وذف التقرة القا مة وتضاف عبارة "0-1-6-1-0

حنذوف"

الفصل 8-2
يعدل التحل  8ليحبح كما يني:
"الفصل 8-2
الرتبة  – 8المواد األكالة
1-8-2

تعريف وأحكام عامة

املة ةواد األكال ةةة مة ةواد تس ةةب اتعنه ةةا الكيمي ةةا ي ض ةةرراً ال ي ةةزول لن ن ةةد ،أو
6-6-8-0
تسةةب يف حالةةة تسةةر ا ضةةرراً مادي ةاً االغ ةاً أو حةةا تةةدمراً لنبضةةا ا األخةةرى املنقولةةة أو ملركبةةان
النقل
يف حالةةة امل ةواد واملخةةاليأ األكالةةة لن نةةد ،تةةرد أحكةةام العحةةنيف العامةةة يف
0-6-8-0
القسةةم  0-8-0ويشةةر تلكةةل اجلنةةد إىل حةةدوي ضةةرر ال يةةزول لن نةةد ،ووديةةداً حةةدوي ةةر
اهر عرب البشرة وداخل األدمة اعد الععرض ملادة أو خمنو
والسوا ل واملةواد الحةنبة الةيت ميكةن أن تحةبح سةا نة أثنةان نقنهةا ،والةيت يُععةرب
6-6-8-0
أهنةةا ال تسةةب ت ةلكالً لن نةةد ،يعع ةني مةةا ةل ة دراسةةعها يف هةةذا الحةةدد مةةن حيةةث قةةدر ا عن ة
إحداي تلكل يف سطوو معدنية معينة وفقاً لنمعاير املبينة يف ( 6-6-8-0ج)‘‘0
2-8-2

أحكام التصنيف العامة

6-0-8-0
يف النقل:

تنةدرج مةواد وخمةاليأ الرتبةةة  8يف ةموعةان الععب ةة الةةثالي تبعةاً لدرجةة خطور ةا
(أ)

ةموعة الععب ة ‘ :‘6املواد واملخاليأ الشديدة ارطورة؛

(ب) ةموعة الععب ة ‘ :‘0املواد واملخاليأ اليت تنطوي عن خطورة معوسطة؛
(ج) ةموعة الععب ة ‘ :‘6املواد واملخاليأ اليت تنطوي عن خطورة ض ينة
أدرجةةت امل ةواد ال ةواردة يف قا مةةة البضةةا ا ارطةةرة املبينةةة يف التحةةل  0-6يف
0-0-8-0
ةموع ةةان الععب ةةة يف الرتبة ةةة  8عن ة ة أس ةةاس ارة ةةربة املكعس ةةبة م ةةا مراعة ةةاة عوام ةةل إض ةةافية مثة ةةل
خماطر االسعنشةاق (انظةر  )1-0-8-0ودرجةة العتاعةل مةا املةان (مبةا يف ةلة تكةوين منع ةان
ا الل خطرة)

GE.17-02431
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وميكةةن إدراج املةواد واملخةةاليأ اجلديةةدة يف ةموعةةان الععب ةةة تبعةاً لطةةول مةةدة
6-0-8-0
العالمس الالزمة إلحداي ضرر ال يزول لنسي اجلند السةنيم وفقةاً لنمعةاير املبينةة يف 6-8-0
وكإجران اديل ،جيوز االنسبة لنمخاليأ اسعخدام املعاير املبينة يف 1-8-0
تنةةدرج يف الرتبةةة  8املةةادة أو املخنةةو الةةذي يسةةعويف معةةاير الرتبةةة  8وتكةةون
1-0-8-0
اي ةةة اسعنش ةةاق أةربت ةةة أو رةاةه ) (LC50يف نط ةةاق ةموع ةةة الععب ةةة ‘ ،‘6لك ةةن ايع ةةة ع ةةن طري ةةب
االاعالع االتم أو العالمس ما اجلند تكون يف نطاق ةموعة الععب ة ‘ ‘6أو أقل (انظةر مالحظةة
التقرة )6-1-0-0-1-0
3-8-2

تعيي مجموعاع التعبئة ل مواد والمخاليط

تععةةرب البيان ةةان املوج ةةودة ع ةةن اإلنس ةةان واييوان ةةان مب ةةا يف ةل ة املعنوم ةةان ع ةةن
6-6-8-0
الععرض املترد أو املعكرر خأ العقييم األول ألهنا توفر معنومان تعحل مباشرة االع ثران عن اجلند
لدى تعيني ةموعةة الععب ةة وفقةاً لنتقةرة  ،6-0-8-0تراعة ارةربة البشةرية
0-6-8-0
املسعمدة من حاالن تعرض اإلنسان عرضاً ويف حالة عدم وجود خربة اشرية ،يسعند العحنيف
( )2
إىل البيانة ةةان الة ةةيت ل ايحة ةةول عنيهة ةةا مة ةةن الع ة ةةارب وفق ة ةاً لنمبة ةةدأ  )1(121أو املبة ةةدأ 165
مةةن املبةةادئ العوجيهيةةة الخعبةةاران منظمةةة الععةةاون والعنميةةة يف امليةةدان االقعحةةادي وميكةةن اععبةةار
امل ةةادة ال ةةيت مل و ةةدد عنة ة أهن ةةا أكال ةةة أو املخن ةةو ال ةةذي مل ةةدد عنة ة أن ةةة أك ةةال وفقة ةاً لنمب ةةدأ
 )3(162أو املبةدأ  )4(166مةن املبةادئ العوجيهيةة الخعبةاران منظمةة الععةاون والعنميةة يف امليةةدان
االقعحادي مادة ةر أكالة أو خمنو ةر أكال لن ند ألةةراض هةذه الال ةة اةدون إجةران مزيةد
من االخعباران
ي ةةعم تعي ةةني ةموع ةةان تعب ةةة لنم ة ةواد األكال ةةة وفق ة ةاً لنمع ةةاير العالي ةةة (انظة ةةر
6-6-8-0
اجلدول :)1-6-8-0
ةموعة الععب ة ‘ ،‘6تُعني لنمواد اليت تسب ضرراً ال يةزول لنسةي
(أ)
اجلنةةد السةةنيم خةةالل ف ةرتة مالحظةةة تحةةل إىل  12دقيقةةة تبةةدأ اعةةد الععةةرض
ملدة ثالي دقا ب أو أقل؛
(ب) ةموعة الععب ة ‘ ،‘0تُعني لنمواد اليت تسب ضرراً ال يةزول لنسةي
اجلند السنيم خالل فرتة مالحظة تحل إىل  61يوماً تبدأ اعد الععةرض ملةدة
تزيد عن ثالي دقا ب ولكن ال تع اوز  12دقيقة؛
(ج)

ةموعة الععب ة ‘ ،‘6تُعني لنمواد:

__________

()1
()2
()3
()4
10

OECD Guidelines for testing chemicals No 404 "Acute Dermal irritation/Corrosion" 2002
OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for
Skin Corrosion" 2006
OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous
Electrical Resistance Test (TER)" 2004
OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin
Model Test" 2004
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' '6الةةيت تسةةب ضةةرراً ال يةةزول لنسةةي اجلنةةد السةةنيم خةةالل فةةرتة
مالحظ ةةة تح ةةل إىل  61يومة ةاً تب ةةدأ اع ةةد العع ةةرض مل ةةدة تزي ةةد
عن  12دقيقة ولكن ال تع اوز  1ساعان؛ أو
' '0اليت يععرب أهنا ال تسب ضرراً ال يزول لنسةي اجلنةد السةنيم،
ولكنها تؤدي إىل حدوي تلكل إما عن األسطح التوالةيةةة
أو األسطح األلومنيوميةة مبعدل يع اوز  1205مم يف السةنة
عنةةد درجةةة اخعبةةار º55س عنةةدما ختعةةرب عن ة كنعةةا املةةادتني
وألة ة ةراض اخعبة ةةار الت ة ةةوالة ،يسعخ ة ةةدم الن ة ةةوع S235JR+CR
) ،(1.0037 resp. St 37-2أو S275J2G3+CR (1.0144 resp.
) ،St 44-3أو معي ة ةةار املنظم ة ةةة الدولي ة ةة لعوحي ة ةةد املق ة ةةاييس
 ،ISO 3574أو نظةام الرتقةيم املوحةد  (UNS) G10200أو نةوع
مشااة ،أو  ،SAE 1020وألةراض اخعبار األلومنيوم يسةعخدم
أي مة ةةن النة ةةوعني ةي ة ةةر املغنتة ةةني  7075-T6أو AZ5GU-T6
ٌّ
ويةةرد و ةةف الخعبةةار مقبةةول يف دليةةل االخعب ةاران واملعةةاير؛
اجلزن الثالث ،القسم 63

م حظ ر ر ررة :عن ة ة ةةدما ي ة ة ةةدل اخعب ة ة ةةار أو عنة ة ة ة الت ة ة ةةوالة أو
األلومينية ةةوم عن ة ة أن املة ةةادة املخعة ةةربة أكالة ةةة ،ال ينة ةةزم إج ة ةران
اخعبار معااعة عن التنز اآلخر
الجالول  :4-3-8-2جالول ي خص المعايير الواردة في 3-3-8-2
ةموعة الععب ة
ةموعة الععب ة ‘‘6
ةموعة الععب ة ‘‘0
ةموعة الععب ة ‘‘6
ةموعة الععب ة ‘‘6

4-8-2
1-4-8-2

زمن الععرض
 6 دقا ب
<  6دقا ب  6 ساعة
<  6ساعة  1 ساعان
-

زمن املالحظة
 12 دقيقة
 61 يوماً
 61 يوماً
-

املتعول
ضرر ال يزول لن ند السنيم
ضرر ال يزول لن ند السنيم
ضرر ال يزول لن ند السنيم
مع ة ةةدل تلكة ة ةةل إم ة ةةا أ سة ة ةةطح التة ة ةةوالة أو
أسطح األلومنيةوم يع ةاوز  1205مةم يف
السة ةةنة عنة ةةد درجة ةةة ح ة ةرارة 55س عنة ةةد
اخعباره عن كنعا املادتني

طرائق بالي ة لتعيي مجموعاع التعبئة ل مخاليط :النهج التالريجي

أحكام عامة

 6-6-1-8-0يقعضةةي تحةةنيف املخةةاليأ وتعيةةني ةموعةةان الععب ةةة ايحةةول عن ة معنومةةان
تسمح اعطبيب املعاير عن املخنو أو اشعقاق هذه املعنومان ويعخذ الةنه املععمةد يف العحةنيف
وتعيةةني ةموعةةان الععب ةةة شةةكالً تةةدرجياً ،ويعوقةةف عنة كميةةة املعنومةةان املعاحةةة عةةن املخنةةو ةةد
ةاتة و/أو عن خماليأ مماثنة و/أو عن مكونا ا ويبني الرسم البياين يف الشةكل  6-1-8-0أدنةاه
ارطو العامة لنعمنية الواج اتباعها:
GE.17-02431
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الل رركل  :1-4-8-2الر رنهج التر رالرجي لتص ررنيف المخ رراليط األكال ررة وتعي رري مجموع رراع
التعبئة
ايانان االخعبار معاحة عن
املخنو ككل

نعم

تطبب معاير 6-8- 0

تحنيف وتعيني
ةموعة الععب ة

ال
ايانان كافية معاحة حول
خماليأ مشا ة لعقدير
أخطار تلكل اجلند

نعم

تطبب معاير الراأ يف
0- 1 - 8- 0

تحنيف وتعيني
ةموعة الععب ة

ال
ايانان تلكل اجلند املعاحة
جلميا املكونان

2-4-8-2

نعم

تطبب طريقة ايساب يف
6- 1 - 8- 0

تحنيف وتعيني
ةموعة الععب ة

مبادئ الربط

 6-0-1-8-0حيثما مل خيعرب املخنو لع ديد قدرتة عن إحداي تلكل لن ند وكةان هنةاك
ايانةةان كافيةةة عةةن مكوناتةةة الترديةةة وعةةن خمةةاليأ مماثنةةة خمعةةربة تحةةنف املخنةةو وتعةةني ةموعةةان
الععب ة عن و مال م ،تسعخدم هذه البيانان وفقاً ملبادئ الراأ العالية ويضةمن ةلة أن تسةعتيد
عمنية العحنيف من البيانان املعوفرة ألقح حد ممكن يف تو يف أخطار املخنو
التخفيررف :إةا تشةةكل خمنةةو خمعةةرب اواسةةطة مةةادة ختتيةةف ال تسةةعويف
(أ)
معةةاير العحةةنيف يف الرتبةةة  8وال ت ةؤثر يف ةموعةةة الععب ةةة لنمكونةةان األخةةرى،
عند ةةذ ميكةةن تحةةنيف املخنةةو اجلديةةد املختةةف يف ةموعةةة الععب ةةة ةا ةةا ال ةةيت
ُنِّف فيها املخنو األ ني املخعرب

م حظررة :قةةد يةةؤدي ختتيةةف خمنةةو أو مةةادة يف اع ة ايةةاالن إىل زيةةادة
ارحا ك األكالةة وإةا كةان األمةر كةذل  ،ال ميكةن عند ةذ اسةععمال مبةدأ
الراأ هذا
(ب) تصنيف الالفعاع :تععرب القدرة عن إحةداي تلكةل لن نةد لدفعةة
إنعةةاج خمعةةربة مةةن خمنةةو مكاف ةة مةةن حيةةث اجلةةوهر لقةةدرة دفعةةة إنعةةاج أخةةرى
ةر خمعربة مةن نتةس املنةع الع ةاري أنع ةت مةن قبةل نتةس املحةنِّا أو وةت
إشرافة ،شريطة أال يوجد سب لالععقاد اوجود تغر مهم ك ن تكون القدرة
عن ة إحةةداي تلكةةل لن ن ةةد لندفعةةة ةةةر املخع ةةربة قةةد تبةةدلت وإةا حح ةةل
ةل  ،يحبح من الضروري إجران تحنيف جديد
(ج) تركيررا المخرراليط المصررنفة فرري مجموعررة التعبئررة ‘ :‘1إةا كةةان
املخنو املخعةرب الةذي يسةعويف معةاير اإلدراج يف ةموعةة الععب ةة ‘ ‘6مركةزاً،
ميكةةن تحةةنيف املخنةةو املخعةةرب األكثةةر تركي ةزاً يف ةموعةةة الععب ةةة ‘ ‘6اةةدون
إجران اخعبار إضايف
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(د) االسرتكمال ضررم مجموعررة تعبئررة واحررالة :يف حالةة وجةةود ثالثةةة
خمةةاليأ (ألةةف واةةان وجةةيم) ةان مكونةةان معشةةا ة ،وكةةان املخنوطةةان ألةةف
واةةان قةةد خضةةعا إىل االخعبةةار وكانةةا يقعةةان يف ةموعةةة الععب ةةة ةا ةةا لنم ةواد
األكالة لن ند ،وكان املخنو جيم ةر املخعةرب عةوي عنة املكونةان ةا ةا
من الرتبة  8اليت عوي عنيها املخنوطان ألف واان ولكن ارتكيزان معوسطة
اة ةةني تن ة ة املكونة ةةان يف املخنة ةةوطني ألة ةةف واة ةةان ،عند ة ةةذ يُتة ةةرتض أن يقة ةةا
املخنةةو جةةيم يف ةموعةةة تعب ةةة امل ةواد األكالةةة لن نةةد ةا ةةا الةةيت يقةةا فيهةةا
املخنوطان ألف واان
(ه)

المخاليط المتلابهة جوهرياً :إةا كان لدينا ما يني:
''6

املخنوطان (ألف  +اان) و(جيم  +اان)؛

''0

وكان تركيز املكون اان هو نتسة يف كال املخنوطني؛

''6

وكان تركيز املكةون ألةف يف املخنةو (ألف+اةان) هةو نتسةة
تركيز املكون جيم يف املخنو (جيم+اان)؛

''1

وكان ةةت ايان ةةان تلك ةةل اجلن ةةد اشة ة ن املك ةةونني أل ةةف وج ةةيم
معاح ةةة وت ةةا معكاف ةةان ادرج ةةة كب ةةرة ،أي أهنم ةةا يقع ةةان يف
نتةةس ةموعةةة الععب ةةة لنم ةواد األكالةةة لن نةةد وال يةةؤثران يف
القدرة عن تلكل اجلند لنمكون اان؛

إةا كةةان املخنةةو (ألف+اةةان) أو (جيم+اةةان) محةةنتاً االتعةةل عن ة
أساس ايانان اخعبار ،عند ذ ميكن إدراج املخنو اآلخر يف نتس
ةموعة الععب ة
3-4-8-2

طريقة الحساب القائمة ع ط تصنيف المواد

 6-6-1-8-0حيثما مل خيعرب املخنو لع ديد قدرتةة عنة إحةداي تلكةل لن نةد ومل يكةن
هنةةاك ايانةةان كافيةةة معاحةةة عةةن خمةةاليأ مماثنةةة ،ينظةةر يف ارحةةا ك اآلكالةةة لنم ةواد املوجةةودة يف
املخنو لغرض العحنيف ولععيني ةموعة الععب ة
وال يس ةةمح اعطبي ةةب طريق ةةة ايس ةةاب إال يف ح ةةال ع ةةدم وج ةةود بث ةةار
تلزري ةةة ع ةةل ق ةةدرة املخن ةةو عنة ة إح ةةداي العلك ةةل أكث ةةر م ةةن ق ةةدرة ةم ةةوع املة ةواد ال ةةيت تكونة ةة
وال ينطبب هذا العقييد إال إةا أدرج املخنو يف ةموعة الععب ة ‘ ‘0أو ‘‘6
 0-6-1-8-0عنةةد اسةةعخدام طريقةةة ايسةةاب ،تؤخةةذ يف االععبةةار مجيةةا مكونةةان الرتبةةة 8
املوجودة الةيت يزيةد تركيزهةا عنة  6يف املا ةة ،أو الةيت يقةل تركيزهةا عةن  6يف املا ةة إةا كانةت هةذه
املكونان ال تزال مهمة لعحنيف املخنو كمخنو أكال لن ند
 6-6-1-8-0لع دي ة ةةد م ة ةةا إةا ك ة ةةان املخن ة ةةو ال ة ةةذي ع ة ةةوي عن ة ة ة مة ة ةواد أكال ة ةةة يعع ة ةةرب
خمنوط ةاً أكةةاالً وتعي ةةني ةموعةةة الععب ةةة ،تطب ةةب طريقةةة ايسةةاب املبين ةةة يف الرسةةم البيةةاين ال ةوارد يف
الشكل 6-1-8-0
GE.17-02431
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 1-6-1-8-0عندما يدرج حد تركيز خا ) (SCLملادة اعد اسةم البنةد يف قا مةة البضةا ا
ارطةةرة أو يف حكةةم خةةا  ،جي ة اسةةعخدام هةةذا ايةةد اةةدالً مةةن حةةدود الرتكيةةز النوعيةةة )(GCL
ويظه ة ة ةةر ةل ة ة ة حيثم ة ة ةةا يس ة ة ةةععمل اي ة ة ةةد  6يف املا ة ة ةةة كخط ة ة ةةوة أوىل لعقي ة ة ةةيم امل ة ة ةواد املدرج ة ة ةةة يف
ةموع ةةة الععب ةةة ‘ ،‘6وحيثم ةةا يس ةةععمل اي ةةد  5يف املا ةةة لنخطة ةوان األخ ةةرى عنة ة الع ة ةوا يف
الشكل 6-1-8-0
 5-6-1-8-0مسةةذا الغةةرض ،تعةةدل ةةيغة اجلمةةا املععنقةةة اكةةل خطةةوة مةةن خط ةوان طريقةةة
ايسةةاب ويعةةل ةلة االسععاضةةة عةةن حةةد الرتكيةةز النةةوعي ،عنةةد االقعضةةان ،ةةد الرتكيةةز ارةةا
املحنف لنمادة (املواد) ) ،(SCLiوأن الحيغة املعدلة متثل معوسطاً مرج اً يةدود الرتكيةز املخعنتةة
املدرجة ملخعنف مواد املخنو :
𝑃𝐺𝑥1 𝑃𝐺𝑥2
𝑖𝑥𝐺𝑃
+
+⋯+
≥1
𝐿𝐶𝐺
𝑆𝐶𝐿2
𝑖𝐿𝐶𝑆

حيث:
 = PG xiتركيز املادة ،2 ،1
أو ‘)‘6

 i ،يف املخنو  ،املحنتة يف ةموعة الععب ة ‘0‘ ،‘6‘( x

 = GCLحد الرتكيز النوعي
 = SCLiحد الرتكيز ارا

املحنف لنمادة

i

يسةةعوع معيةةار ةموعةةة الععب ةةة إةا كانةةت نعي ةةة ايسةةاب ≥  6ومتثةةل ايةةدود املبينةةة يف
الشكل  6-1-8-0حدود الرتكيز النوعية الواج اسةعخدامها مةن أجةل العقيةيم يف كةل
خطوة من خطوان طريقة ايساب
وميكن االطالع عن أمثنة عن تطبيب الحيغة الواردة أعاله يف املالحظة العالية

م حظة:

أمثنة عن تطبيب الحيغة الواردة أعاله

املثةةال  :6عةةوي املخنةةو عنة مةةادة أكالةةة واحةةدة ارتكيةةز  5يف املا ةةة مدرجةةة يف ةموعةةة الععب ةةة ‘‘6
من دون حد تركيز خا :
ايساب ةموعة الععب ة ‘:‘6

=1

5
)𝐿𝐶𝐺( 5

 تدرج يف الرتبة  ،8ةموعة الععب ة ‘:‘6

املثال  :0عةوي املخنةو عنة ثةالي مةواد أكالةة لن نةد؛ تعميةز اثنعةان منهةا (ألةف واةان) ةدود
تركيةةز خا ةةة؛ أمةةا الثالثةةة (جةةيم) فعنطبةةب عنيهةةا حةةدود الرتكيةةز النوعيةةة وال ضةةرورة ألخةةذ اةةاقي
املخنو يف االععبار:
حد الرتكيز ارا
) (SCLةموعة
الععب ة ‘‘6

حد الرتكيز ارا
) (SCLةموعة
الععب ة ‘‘0

حد الرتكيز ارا
) (SCLةموعة
الععب ة ‘‘6

ألف ،تدرج يف ةموعة الععب ة ‘‘6

6

٪62

ال يوجد

ال يوجد

اان ،تدرج يف ةموعة الععب ة ‘‘0

0

٪02

٪62

ال يوجد

جيم ،تدرج يف ةموعة الععب ة ‘‘6

62

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

امل ةةادة  Xيف املخن ةةو وةموع ةةة الععب ةةة ال ةةيت تركيزها يف
املخنو ()٪
تدرج فيها يف إطار الرتبة 8
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ايساب ةموعة الععب ة ‘:‘6

= 0,2 < 1

)𝐵 𝑐𝑛𝑜𝑐( 2
)𝐼𝐺𝑃 𝐿𝐶𝑆( 20

)𝐴 𝑐𝑛𝑜𝑐( 3

+

)𝐼𝐺𝑃 𝐿𝐶𝑆( 30

مل يسعوف معيار ةموعة الععب ة ‘‘6
ايساب ةموعة الععب ة ‘:‘0

= 0,8 < 1

)𝐵 𝑐𝑛𝑜𝑐( 2
)𝐼𝐼 𝐺𝑃 𝐿𝐶𝑆( 10

+

)𝐴 𝑐𝑛𝑜𝑐( 3
)𝐼𝐼 𝐺𝑃 𝐿𝐶𝐺( 5

مل يسعوف معيار ةموعة الععب ة ‘‘0
ايساب ةموعة الععب ة ‘:‘6

=3 ≥ 1

)𝐶 𝑐𝑛𝑜𝑐( 10
)𝐼𝐼𝐼 𝐺𝑃 𝐿𝐶𝐺 5

+

)𝐵 𝑐𝑛𝑜𝑐( 2
)𝐼𝐼𝐼 𝐺𝑃 𝐿𝐶𝐺( 5

+

)𝐴 𝑐𝑛𝑜𝑐( 3
)𝐼𝐼𝐼𝐺𝑃 𝐿𝐶𝐺( 5

يسعوع معيار ةموعة الععب ة ‘ ،‘6ويدرج املخنو يف الرتبة  ،8ةموعة الععب ة ‘‘6

GE.17-02431

15

ST/SG/AC.10/44/Add.1

اللكل  :3-4-8-2طريقة الحساب
desواد الرتبة 8
 substancesم
خمنو عوي عن
Mélange contenant
de la classe 8
Oui
نعم
1%

PGIi

ال
Non

5%

ال
Non

نعم
Oui

PGIi + PGIIi

5%

نعم
Oui

PGIi + PGIIi +
PGIIIi 5%

PGIi

Oui
نعم

Non

ال

نعم
Oui

ال
Non
Classe
 nonال8رتبة 8
applicable

ال تنطبب

GroupeتبةClasse88,
الر
d emballage III

ةموعة الععب ة ‘‘3

Classe
Groupeالر8,
تبة 8
d emballage II

ةموعة الععب ة ‘‘2

GroupeتبةClasse88,
الر
d emballage I

ةموعة الععب ة ‘‘1

 5-8-2المواد التي ال تقبل ل نقل
ال تقبةل مةواد الرتبةة  8ةةر املسةةعقرة كيميا يةاً لننقةل مةا مل تعخةذ العةةداار الضةرورية ملنةا إمكانيةة حةةدوي
ونل أو متاثر خطر يف ل الظروف العادية لننقل واالنسبة لنعةداار الوقا يةة الالزمةة ملنةا العمةاثر ،انظةر
ايكم ارا  681الوارد يف التحل  6-6ومسذا الغرض جية تةوخي العنايةة ارا ةة لضةمان عةدم
احعوان األوعية والحهاري عن أي مادة مسؤولة عن تعزيز هذه العتاعالن "

الفصل 9-2
0-9-0

وت عنوان "بطارياع ال يثيوم" ،يضاف البند اجلديد العا :

"6561

اطارية من اطاريان النيثيوم مركبة يف وحدان نقل شاحنة"

قب ةةل "امل ة ةواد أو الس ةةنا األخ ةةرى ال ةةيت تش ةةكل خط ة ةراً خ ةةالل النق ةةل ،ولك ةةن
0-9-0
ال تسعويف تعاريف رتبة أخرى" ،تدرج الشعبة الترعية اجلديدة العالية:

"أسمالة نتراع األمونيوم
0236

أسمالة نتراع األمونيوم

تحةنف أاةةدة نةرتان األمونيةةوم وفقةاً لإلجةران ااةدد يف دليةةل االخعبةاران واملعةةاير ،اجلةزن الثالةةث،
القسم " 69
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ال ينطبب الععديل يف عنوان الشعبة الترعية األخرة (املةواد أو السةنا األخةرى
0-9-0
الةةيت تشةةكل خط ةراً خةةالل النقةةل ،ولكةةن ال تسةةعويف تعةةاريف رتبةةة أخةةرى) ووةةت هةةذا العن ةوان،
ذف البند " 0236أادة نرتان األمونيوم" ويضاف البند اجلديد العا :
"6518

س ع تحتوي ع ط بضائع خطرة متنوعة غير محالدة ع ط نحو آخر.".

 6-5-1-1-6-9-0يف هنايةةة التقةةرة ،وةةذف عبةةارة " ،مةةا إضةةافة العبةةارة العاليةةة" :س يف املا ةةة
من املخنو تع لف من مكون (مكونان) ةي (ةان) أخطار ةر معروفة عن البي ة املا ية""
1-9-0

تضاف التقرتان اجلديدتان العاليعان (و) و(ز):

"(و) جي ة عن ة اطاري ةةان النيثيةةوم ،ال ةةيت وعةةوي عن ة خاليةةا فن ةةز النيثيةةوم األولي ةةة
وخاليةةا أيونةةان النيثيةةوم القاانةةة إلعةةادة الش ة ن ،والةةيت مل تحةةمم لعش ة ن خارجي ةاً (انظةةر ايكةةم
ارا  683الوارد يف التحل  ،)6-6أن تسعويف الشرو العالية:
''6

أن ال تش ة ن خاليةةا أيونةةان النيثيةةوم القاانةةة إلعةةادة الش ة ن إال مةةن
خاليا فنز النيثيوم األولية؛

''0

وأن ةةول تح ةةميم خالي ةةا أيون ةةان النيثي ةةوم القاان ةةة إلع ةةادة الشة ة ن دون
ش نها الزا د؛

''6

وأن تكون البطارية قد اخعربن كبطارية ليثيوم أولية؛

''1

وأن تكةةون اراليةةا املكونةةة لنبطاريةةة مةةن النةةوع الةةذي أثبةةت اسةةعيتانه
الش ة ةرتاطان االخعب ةةار ال ة ةواردة يف دلي ةةل االخعب ةةاران واملع ةةاير ،اجل ة ةزن
الثالث ،القسم الترعي 6-68

يعةةيح محةةنعو اراليةةا أو البطاريةةان واملوزعةةون فيمةةا اعةةد منخةةك االخعبةةاران
(ز)
عن ة ة الن ة ةةو ااة ةةدد يف دلية ةةل االخعب ة ةةاران واملعة ةةاير ،اجلة ةةزن الثالة ةةث ،القسة ةةم الترع ة ةةي ،6-68
التقرة " 5-6-68

الفصل 1-3
0-6-6-6

يف هناية اجلمنة األخرة ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

تعدل اجلمنة األوىل ليحبح نحها كمةا ينةي" :وعنةد إدراج ةموعةة مةن عةدة
0-0-6-6
أاةةان رايةةة خمعنتةةة مسةةعخدمة يف النقةةل وةةت رقةةم واحةةد مةةن أرقةةام األمةةم املع ةةدة ،تتحةةل اينهةةا
ايةةروف "و" أو "أو" اةةالبنأ العةةادي ،أو عالمةةان فحةةل ،فإنةةة جي ة ةكةةر االسةةم األنس ة يف
مسعند النقل أو عالمان العبوان " ووذف اجلمنة الثانية
( 1-0-6-6أ) يسععاض عن الرقم " "1-6-3االرقم ""5-6-3
التق ةةرة الترعي ةةة (ب) تح ةةبح التق ةةرة الترعي ةةة (ج) وتض ةةاف التق ةةرة الترعي ةةة
1-0-6-6
اجلديدة العالية (ب):
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"(ب) مةةا مل يكةةن مةةدرجاً االتعةةل ةةروف اةةارزة يف االسةةم املبةةني يف قا مةةة البضةةا ا
ارطرة ،تضاف عبارة "ما ضبأ درجة ايرارة" ك زن من االسم الراي املسعخدم يف النقل"
6-6-8-0-6-6

يف اجلمنة األخرة ،يُسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "خطر"

 0-6-8-0-6-6تعةةدل اجلمنةةة األوىل ليحةةبح نحةةها كمةةا ينةةي" :عنةةدما يو ةةف خمنةةو مةةن
البضةةا ا ارطةةرة أو السةةنا الةةيت وعةةوي عن ة اضةةا ا خطةةرة ا حةةد البنةةود املدرجةةة وةةت " م أ" أو
"نوعي" ااددة اايكم ارا  031يف قا مة البضا ا ارطرة ،ال تكون هنةاك ضةرورة لةذكر أكثةر
مةةن املكةةونني األساسةةيني األكثةةر إسةةهاماً يف خطةةر أو أخطةةار املخنةةو أو السةةنا ،ااسةةعثنان امل ةواد
اراضعة لنمراقبة عندما يكون اإلفحةاو عنهةا حنظةوراً اقةانون وطةل أو ااتتاقيةة دوليةة " ويف اجلمنةة
الثانية يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار" وعن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
 6-6-8-0-6-6يضاف املثال اجلديد العا يف هناية التقرة:
رقم األمم املع دة  6512س ع ،تحتوي ع ط سوائل لهوبة ،غ م أ (اروليدين)"
( 0-6-6-6ج) يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" (مرتان)
6-6-6-6

يسععاض عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"

الفصل 2-3
يف و ةةف العم ةةود  ،1يسةةععاض ع ةةن كنم ةةة "املخةةاطر" اكنم ةةة "األخط ةةار"
6-0-6
وعن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"
قائمة البضائع الخطرة
يف عنوان العمود  ،1يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
يف حالةةة أرقةةام األمةةم املع ةةدة  ،2619و ،2613و 681و ،2186يةةدرج الةةرقم " "613يف
العمود 1
يف حالة أرقام األمم املع دة  ،6266و ،6219و ،6235و ،6951و ،6915و،6919
و 6936و ،6938يدرج الرقم " "690يف العمود 1
يف حالة أرقام األمم املع دة  ،6616و ،6681و ،6698و ،6165و ،0236و،0061
و ،0063و ،0396يدرج الرمز " "BK2يف العمود 62
يف حالة رقم األمم املع دة  ،6915يضاف الرقم " "096يف العمود 1
يف حالة رقمي األمم املع دة  0213و ،0236ذف الرقم ""681من العمود 1
يف حالةةة أرقةةام األمةةم املع ةةدة  ،6292و ،6296و ،6186يةةدرج الةةرقم " "683يف العمةةود
1
يف حالةةة رقةةم األمةةم املع ةةدة  ،6611وةةذف األرقةةام " "660و" "682و" "685مةةن العمةةود
1
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يف حالة رقمي األمم املع دة  6611و ،6636يدرج الرقم " "688يف العمود 1
يف حالة رقم األمم املع دة  ،6636ذف الرقم " "012من العمود 1
يف حالة رقمي األمم املع دة  6006و ،6001يضاف الرمزان " "PP94 PP95إىل العمود 9
يف حالة رقةم األمةم املع ةدة  ،6620العمةود  ،0تضةاف يف هنايةة االسةم عبةارة " ،مثبةت" ،ويف
العمود  1يضاف الرقم ""681
يف حالةة رقةةم األمةةم املع ةدة  ،6661ةةذف البنةةد الثةةاين املقااةل ةموعةةة الععب ةةة ‘ ‘6ويف البنةةد
املعبقي ،العمود  ،5ذف الرمز ‘‘0
تضاف البنود اجلديدة العالية:
()1

()5

()1

(3أ)

(3ب)

()8

()6

()0

()6

 6565مواد نبة اية ،مسواةة ،ةةر 6-1
عضوية ،م ب

6-1

‘‘6

031

2

E5

P002

 6565مواد نبة اية ،مسواةة ،ةةر 6-1
عضوية ،م ب

6-1

‘‘0

031

522

E4

689

2

E0

 6563سة ةةنا وعة ةةوي عنة ة ة ة ةةازان
مسواة ،م ب

6-0

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6568سةنا وعةةوي عنة ةةةازان ةةةر
مسواة ،ةر اية ،م ب

0-0

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6569سة ةةنا وعة ةةوي عنة ة ة ة ةةازان
اية ،م ب

6-0

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6512س ة ةةنا وع ة ةةوي عنة ة ة س ة ةوا ل
مسواة ،م ب

6

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6516سنا وعوي عن مواد نبة
مسواة ،م ب

6-1

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6510س ة ة ةةنا وع ة ة ةةوي عنة ة ة ة م ة ة ةواد
معرضةةة لالح ةرتاق العنقةةا ي،
مأ

0-1

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6516سنا وعوي عن مواد تطنب
ةةازان مسواةة لةدى تالمسةها
ما املان ،م أ

6-1

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6511س ة ة ةةنا وع ة ة ةةوي عنة ة ة ة م ة ة ةواد
مؤكسدة ،م ب

6-5

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6515س ةةنا وع ةةوي عنة ة أكاس ةةيد
فوقية عضوية ،م ب

0-5

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6511سنا وعوي عن مواد اية،
مب

6-1

انظر
1-5-2-0

031
696

2

E0

 6513س ة ة ةةنا وع ة ة ةةوي عنة ة ة ة م ة ة ةواد

8

انظر

031

2

E0

T6

TP33

IBC99
P002

B2,B4

T3

TP33

IBC08

 6561اطارية ة ةةان لبثية ة ةةوم مركب ة ةةة يف 9
وح ة ة ة ةةدان نقة ة ة ة ةةل شة ة ة ة ةةاحنة،
اطاريان أيونان النيثيةوم أو
اطاريان فنز النيثيوم
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()66

P006
LP03
P006
LP03

P006
LP03
P006
LP03

P006
LP03
P006
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أكالة،

مب

 6518س ة ةةنا وع ة ةةوي عن ة ة اض ة ةةا ا
خطرة معنوعة ،م ب

9

1-5-2-0

696

انظر
1-5-2-0

031
696

LP03

2

E0

P006
LP03

الالليل األبجالي
يف عمود "االسم والو ف" من الةدليل األدةدي اةاملواد والسةنا ،يف البنةد "أكرري ع  -2ثنرائي
مثيل أمينو أثيل" ،تضاف يف هناية االسم عبارة " ،مثبت"
تضاف البنود اجلديدة العالية االرتتي األددي:
6-0

6563

مب

سنا وعوي عن ةازان مسواة،

0-0

6568

سنا وعوي عن ةازان اية،

مب

6-0

6569

سنا وعوي عن سوا ل مسواة،

مب

6

6512

6-1

6516

0-1

6510

6-1

6516

6-5

6511

0-5

6515

سنا وعوي عن مواد اية،

مب

6-1

6511

سنا وعوي عن مواد أكالة،

مب

8

6513

9

6518

اطاريان لبثيوم مركبة يف وحدان نقل شاحنة ،اطاريان أيونان النيثيوم أو اطاريةان
فنز النيثيوم

9

6561

مب

6-1

6565

سنا وعوي عن ةازان ةر مسواة ،ةر اية،

سنا وعوي عن مواد نبة مسواة،

مب

مب

سنا وعوي عن مواد معرضة لالحرتاق العنقا ي،

مب

سنا وعوي عن مواد تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما املان،
سنا وعوي عن مواد مؤكسدة،

مب

مب

سنا وعوي عن أكاسيد فوقية عضوية،

سنا وعوي عن اضا ا خطرة معنوعة،

مواد نبة اية ،مسواة ،ةر عضوية،

مب

مب

الفصل 3-3
 6-6-6يف اجلمنة الثالثة ،يسةععاض عةن عبةارة "مثةل "اطاريةان ليثيةوم تالتةة"" اعبةارة "مثةل
"بطارياع ليثيوم بغرض التخ ص منها""
ايكم ارا

06

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا

16

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا  16يف الةنك االسةعها  ،يسةةععاض عةن كنمةة "املخةةاطر" اكنمةة "األخطةةار"
ويف التقرة (ه) ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

20

ايكم ارا

 600يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"

ااكم ارا

 666ال ينطبب
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ايكم ارا  630يف التقةةرة (أ) ،ال ينطبةةب يف التقةةرة (ب) ،يسةةععاض عةةن كنمةةة "خمةةاطر"
اكنمة "أخطار" يف التقرة (ج) ،يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
ايكم ارا

 686ال ينطبب

ذف ايكم ارا

(حنذوف)"

 681ويضاف681" :

ايكم ارا ( 688د) يسةةععاض عةةن عبةةارة "ايمايةةة مةةن الةةعالمس مةةا م ةواد مو ةةنة" اعبةةارة
"ايماية من العالمس ما مواد مو نة كهراا ياً"
ايكم ارا ( 688و) يف هناية التقرة ،تضاف اجلمنعان اجلديدتان العاليعان" :وعندما توضةا
الطةةرود يف عبةةوة شةةامنة ،جية أن تكةةون عالمةةة اطاريةةان النيثيةةوم ةةاهرة لنعيةةان أو مسة نة عنة
السطح ارارجي لنعبوة الشامنة وأن توضا عن العبوة الشامنة عالمة ومل عبارة "عبةوة شةامنة"
" "OVERPACKوجية ة ة أن ال يق ة ةةل ارتت ة ةةاع أح ة ةةرف كنم ة ةةة "عب ة ةةوة ش ة ةةامنة" ""OVERPACK
عن  60مم؛
املالحظة ايالية تحبح املالحظة  6وتضاف املالحظة  0اجلديدة العالية:

"الم حظة  :2تععةةرب الطةةرود الةةيت وعةةوي عن ة اطاريةةان النيثيةةوم املعب ة ة وفق ةاً ألحكةةام اجلةةزن
الرااةةا ،التحةةل  ،66توجيةةة الععب ةةة  915أو  ،918القسةةم  6اةةان مةةن الععنيمةةان التنيةةة الحةةادرة
عن اإليكاو لننقل اآلمن لنبضةا ا ارطةرة اطريةب اجلةو الةيت ومةل العالمةة كمةا هةو مبةني يف -2-5
( 9-1عالمةةة اطاريةةان النيثيةةوم) والعالمةةة املبينةةة يف  ،2-2-2-2-5النمةةوةج رقةةم  9ألةةف ،قةةد
اسعوفت أحكام هذا ايكم ارا "

ايكم ارا 688يف التقرة األوىل اعد (و) يف هناية التقرة الثانية ،تضاف اجلمنةة العاليةة:
"وتعل كنمة "معدة" ،عن و ما اسعخدمت يف هذا ايكم ارا  ،اجلهاز الذي تةزوده خاليةا
أو اطاريان النيثيوم االطاقة الكهراا ية لعشغينة "
ايكم ارا

696

يعدل ليحبح نحة كما يني:

ال جيةةوز اسةةعخدام هةةذا البنةةد إال يف حالةةة أاةةدة مركبةةان ن ةرتان األمونيةةوم
"696
وه ةةي تح ةةنف وفق ةاً لإلج ةران اا ةةدد يف دلي ةةل االخعب ةةاران واملع ةةاير ،اجل ةةزن الثال ةةث ،القس ةةم 69
وال ختضا األادة املسعوفية ملعاير رقم األمم املع دة هذا مسذه الال ة إال عنةد نقنهةا عةن طريةب
اجلو أو الب ر "
ايكم ارا

699

ال ينطبب

ايكم ارا

021

ال ينطبب

ذف ايكم ارا
ايكم ارا

056

 012ويضاف 012" :

(حنذوف)"

يف التقرة األوىل ،يسععاض عن اجلمنة األخرة مبا يني:

"وجي أال وعوي هذه اةموعان إال عن اضا ا خطرة يسمح انقنها او تها:
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(أ) كميان مسعثناة ال تع اوز الكميةة الةيت يبينهةا الرمةز ااةدد يف العمةود 3ب مةن
قا م ةةة البض ةةا ا ارط ةةرة الة ةواردة يف التح ةةل  ،0-6شة ةريطة أن تك ةةون الكمي ةةة الح ةةافية يف العب ةةوة
الداخنية والكمية الحافية يف العبوة كما هو منحو عنية يف  0-6-5-6و6-6-5-6؛ أو
(ب) كميان حندودة كما هو مبني يف العمةود 3أ مةن قا مةة البضةا ا ارطةرة الةواردة يف
التحل  ،0-6شريطة أال تع اوز الكمية الحافية يف العبوة الداخنية  052مل أو " 052
يف التقرة الثانية ،وذف اجلمنة األخرة
يف التقرة الثالثة ،تدرج مجنة أوىل جديدة يكون نحها كما يني" :ألةراض اسعكمال مسعند نقل
البضا ا ارطةرة كمةا هةو حنةدد يف التقةرة  ،6-1-6-1-5جية أن تعةني ةموعةة الععب ةة املبينةة
يف املس ةةعند أش ةةد ةموع ةةان الععب ةةة ة ةرامة ال ةةيت تع ةةني ألي م ةةادة عنة ة ح ةةدة م ةةن مة ةواد ةموع ةةة
املسعنزمان "
ايكم ارا

036

ال ينطبب

ايكم ارا

082

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا

( 092ب) ال ينطبب

ايكم ارا ( 096ب) يسةةععاض عةةن عبةةارة "توضةةا عيةةدان ثقةةاب األمةةان" اعبةةارة "عيةةدان
ثقاب األمان هي عيدان توضا"
ايكم ارا

091

ال ينطبب

يف اداي ةةة ايك ةةم ،يس ةةععاض ع ةةن كنم ةةة "م ةواد" اكنم ةةة "اض ةةا ا"
ايكم ارا 626
وتعدل اجلمنة ارامسة ليحبح نحها كما ينةي" :وإةا كانةت اآلالن واألجهةزة وعةوي عنة أكثةر
من اند واحد من البضا ا ارطرة ،جي أال تكون البضا ا التردية فيها معبة ة ملنعهةا مةن العتاعةل
فيما اينها أثنان النقل (انظر  " )1-6-6-1ووذف اجلمنة األخرة
ايكم ارا

626

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا

623

يعدل ليحبح نحة كما يني:

جيةةوز اسةةعخدام هةةذا البنةةد فقةةأ يف حالةةة أاةةدة نةرتان األمونيةةوم وجية أن تحةةنف
"623
وفقاً لإلجران اادد يف دليل االخعبار واملعاير ،اجلزن الثالث ،القسم " 69
ايكم ارا

 628يعدل ليحبح نحة كما يني:

جي أن يع قب اسعقرار جريش السم ملنةا احرتاقهةا العنقةا ي ااالسةعخدام التعةال
"628
أثنة ةةان اإلنعة ةةاج ملة ةةادة اإلثوكسة ةةيكوين أو هيدروكسة ةةي طولة ةةوين البوتية ةةل ) (BHTأو العوكة ةةوفروالن
(املسةةععمنة أيض ةاً يف خنةةيأ معوالةةف مةةا خال ةةة إكنيةةل اجلبةةل) وجي ة أن ةةدي االسةةعخدام
املةةذكور قبةةل الشة ن اةةاثل عشةةر شةةهراً وجية أن وعةةوي قراضةةة السةةم أو جريشةةة عنة مةةا ال
يقل عن  52جزناً من املنيون (مغ/كغ) مةن مةادة اإلثوكسةيكوين أو  622جةزن مةن املنيةون مةن
مادة  BHTأو  052جزناً ااملنيون من مادة توكوفرول املضادة لنمؤكسدان وقت الش ن "
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ايكم ارا  662يف التق ةةرة األوىل ،يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "خني ةةة واطاري ةةة" اعب ةةارة "خني ةةة أو
اطارية" وعن عبارة "اراليا والبطاريان" اعبارة "اراليا أو البطاريةان" وتضةاف يف النهايةة عبةارة
"أو العوجية  LP905الوارد يف  ،6-1-6-1حس االقعضان"
ذف ايكم ارا

 660ويضاف660" :

ايكم ارا

( 669ب)

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا

( 616ب)

ال ينطبب الععديل

ايكم ارا

( 610ب)

ال ينطبب

ايكم ارا

( 610ج)

ال ينطبب

(حنذوف)"

تضةةاف اجلمنةةة االسةةعهاللية اجلديةةدة العاليةةة" :ال جيةةوز اسةةعخدام
ايكم ارا 616
هةةذا البنةةد إال إةا اسةةعوفيت شةةرو هةةذا ايكةةم ارةةا وال تنطبةةب أي اش ةرتاطان أخةةرى مسةةذه
الال ة "
ايكم ارا

( 616و)

يسععاض عن اجلمنة األخرة االنك العا :

"وما ةل  ،تسعويف اطاريان النيثيوم االشرتاطان الةواردة يف  1-9-0إال يف حالةة عةدم تطبيةب
التقةةرة ( 1-9-0أ) عنةةدما ال تكةةون النمةةاةج األوليةةة الةةيت تسةةبب إنعةةاج اراليةةا أو البطاريةةان يف
خطو اإلنعاج الحغرة اليت ال تزيد عن  622اطارية ةر مركبة يف اآلالن أو ااركان
وحيثما تكون اطاريان النيثيةوم املركبةة يف اآلالن أو ااركةان تالتةة أو معطواةة ،تنقةل اآلالن أو
ااركان عن الن و الذي ودده السنطة املخعحة "
و ةةذف التق ةةرة الترعي ةةة األوىل و ةةت (ز) ويع ةةاد ت ةةرقيم التقة ةران
ايكم ارا 616
اياليةةة مةةن ‘ ‘6إىل ‘ ‘1وةةت (ز) لعحةةبح (ز) إىل (ل) وتضةةاف التقةةرة الترعيةةة اجلديةةدة (م)
ويكون نحها كما يني:
"(م)

تسعوع االشرتاطان ااددة يف توجية الععب ة  P005الوارد يف " 6-1-6-1

ايكم ارا

619

ال ينطبب

ايكم ارا

631

يعدل النك اعد التقرة الثالثة ليحبح كما يني:

"وجي أن تعب اراليةا والبطاريةان وفقةاً لعوجيةة الععب ةة  P908الةوارد يف  6-1-6-1أو العوجيةة
 LP904الوارد يف  ،6-1-6-1حس االقعضان
وجي ة أن تعب ة اراليةةا والبطاريةةان الةةيت وةةدد او ةةتها تالتةةة أو معطواةةة ومعرضةةة ألن تعتك ة
اسةةرعة ،أو تعتاعةةل عنة ةةو خطةةر ،أو وةةدي مسبةاً أو تطنةةب حةرارة أو انبعاثةاً خطةراً لغةةازان أو
أخبةةرة ايةةة أو أكالةةة أو مسواةةة يف ةةروف النقةةل العاديةةة وتنقةةل وفق ةاً لعوجيةةة الععب ةةة  P911ال ةوارد
يف  6-1-6-1أو العوجيةةة  LP906الةوارد يف  ،6-1-6-1حسة االقعضةةان وجيةةوز لنسةةنطة
املخعحة أن ترخك اظروف ادينة لنععب ة و/أو النقل
وجي ة أن توض ةةا عنة ة الط ةةرود عالم ةةة "تالتة/معطوا ةةة" إض ةةافة إىل االس ةةم الرا ةةي املس ةةعخدم يف
النقل ،كما ورد يف 6-0-5
GE.17-02431
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وجي أن يعضمن مسعند النقل البيان العا "النقل وفقاً لن كم ارا

"631

وعند االقعضان ،جي أن ترفب مبسعند النقل نسخة من اععماد السنطة املخعحة "
ذف ايكمان ارا ان  682و 685ويضاف ما يني:
"( 682حنذوف)"
"( 685حنذوف)"
ايكم ارا

681

يف اجلمنة األوىل ،يسععاض عن الرقم " "1-6-3االرقم ""5-6-3

 6-6-6تضاف األحكام ارا ة اجلديدة العالية:
" 683خيحةةك رقمةةا األمةةم املع ةةدة  6292و 6296لبطاريةةان النيثيةةوم الةةيت وعةةوي وفقةاً
لنتق ةةرة ( 1-9-0و) عن ة خالي ةةا فن ةةز النيثي ةةوم األولي ةةة وخالي ةةا أيون ةةان النيثي ةةوم القاان ةةة إلع ةةادة
الش ة ن وعنةةدما تنقةةل هةةذه البطاريةةان وفق ةاً لن كةةم ارةةا  ،688جي ة أال يع ةةاوز ااعةةوى
الكنةةي مةةن النيثيةةوم يف خاليةةا فنةةز النيثيةةوم املركبةةة يف البطاريةةة  625وأال تع ةةاوز سةةعة العخ ةزين
الكنية جلميا خاليا فنز النيثيوم املركبة يف البطارية  62وان-ساعة "
" 688يطب ةةب رق ةةم األم ةةم املع ةةدة  6611عنة ة املركب ةةان ال ةةيت تعم ةةل مب رك ةةان االحة ةرتاق
الداخني لنسوا ل أو الغازان النهواة أو ااراليا الوقودية
وتنقة ةةل املركبة ةةان الة ةةيت تعمة ةةل مب ركة ةةان ارالية ةةا الوقودية ةةة وة ةةت رقمة ةةي األمة ةةم املع ة ةةدة 6611
"مركباع ،خ يا وقودية ،تعمل بالغازاع ال هوبة" ،أو " 6611مركباع ،خ يا وقودية ،تعمرل
بالس روائل ال هوبررة" ،حس ة االقعضةةان ويشةةمل هةةذان البنةةدان املركبةةان الكهراا يةةة املخعنطةةة الةةيت
تعمل ااراليا الوقودية ومب ركان االحرتاق الداخني املزودة ابطاريان سا نة أو اطاريةان الحةوديوم
أو اطاريان من فنز النيثيوم أو اطاريان أيونان النيثيوم ،املنقولة وهذه البطاريان مركبة فيها
أمةةا املركبةةان األخةةرى الةةيت وعةةوي عن ة حنةةرك اح ةرتاق داخنةةي فعنقةةل رقمةةي األم ةم املع ةةدة 6611
"مركبرراع ،تعمررل بالغ رازاع ال هوبررة" أو " 6611مركبرراع ،تعمررل بالس روائل ال هوبررة" ،حس ة
االقعضة ةةان ويشة ةةمل هة ةةذان البنة ةةدان املركبة ةةان الكهراا ية ةةة املخعنطة ةةة الة ةةيت تعمة ةةل اارالية ةةا الوقودية ةةة
ومب ركةةان االحةرتاق الةةداخني املةةزودة ابطاريةةان سةةا نة أو اطاريةةان الحةةوديوم أو اطاريةةان مةةن فنةةز
النيثيوم أو اطاريان أيونان النيثيوم ،املنقولة وهذه البطاريان مركبة فيها
وتدرج املركبة اليت تعمل مب رك احرتاق داخنةي يعمةل اسةا ل مسةوب وةةاز مسةوب وةت رقةم األمةم
املع دة " 6611مركباع ،تعمل بالغازاع ال هوبة"
وألةراض هذا ايكم ارا  ،يُقحد ااملركبان أجهةزة ةاتيةة الةدفا محةممة يمةل شةخك واحةد
أو أكثةةر أو اضةةاعة واحةةدة أو أكثةةر ومةةن األمثنةةة عن ة هةةذه املركبةةان السةةياران ،أو الةةدراجان
الناريةةة ،أو الةةدراجان ةان ااةةرك ،أو املركبةةان أو الةةدراجان الناريةةة ةان الع ةةالن الةةثالي أو
األراةةا ،أو الشةةاحنان أو القةةاطران ،أو الةةدراجان (ةان الدواسةةان واملةةزودة مب ةةرك كهراةةا ي)
واملركبان األخرى من هذا النوع (مثل املركبان املعوازنة ةاتيةاً أو املركبةان ةةر املةزودة مبقعةد واحةد
عن ة األق ةةل) ،أو الكراس ةةي ةان الع ةةالن ،أو ج ةةراران امل ةةروج ،أو املع ةةدان الزراعي ةةة ومع ةةدان
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البنةان ةاتيةةة الةدفا ،أو السةةتن أو الطةا ران ويشةةمل ةلة املركبةةان املنقولةة يف عبةوان ويف هةةذه
ايالة ميكن ف اع أجزان املركبة عن هيكنها لكي تسا يف العبوة
وم ةةن األمثن ةةة عنة ة املع ةةدان بالن ج ةةز ايش ةةا ش أو بالن العنظي ةةف أو ةةاةج الس ةةتن أو ةةاةج
الطةةا ران وتحةةنف املعةةدان الةةيت تعمةةل ابطاريةةان مةةن فنةةز النيثيةةوم أو اطاري ةان أيونةةان النيثيةةوم
وةةت رقةةم األمةةم املع ةةدة " 6296اطاريةةان مةةن فنةةز النيثيةةوم املركبةةة يف معةةدان" ،أو رقةةم األمةةم
املع ة ة ةةدة " 6296اطاري ة ة ةةان م ة ة ةةن فن ة ة ةةز النيثي ة ة ةةوم املعبة ة ة ة ة م ة ة ةةا مع ة ة ةةدان" ،أو رق ة ة ةةم األم ة ة ةةم
املع ة ةةدة " 6186اطارية ةةان أيونة ةةان النيثية ةةوم املركبة ةةة يف مع ة ةةدان" ،أو رق ة ةةم األم ة ةةم املع ة ةةدة
" 6186اطاريان أيونان النيثيوم املعب ة ما معدان" ،حس االقعضان
أمةةا البضةةا ا ارطةةرة مةةن قبيةةل البطاريةةان ،وقُةةرب امس ةوان ،وأجهةةزة إطتةةان ايريةةب ،وةمعةةان امس ةوان
املضةةغو  ،وأجهةةزة السةةالمة وةرهةةا مةةن املكونةةان الةةيت تشةةكل جةةزناً ال يع ةزأ مةةن املركبةةة وتععةةرب
ض ةةرورية لعم ةةل املركب ةةة أو لس ةةالمة مش ةةغنها أو ركا ةةا ،في ة ة أن تك ةةون مركب ةةة ا م ةةان يف املركب ةةة
وال ختضا خالف ةل الشرتاطان هذه الال ة
وم ةةا ةلة ة  ،تس ةةعويف اطاري ةةان النيثي ةةوم االشة ةرتاطان الة ةواردة يف القس ةةم  ،1-9-0ااس ةةعثنان أن
التقرة ( 1-9-0أ) ال تنطبب عندما ترك النماةج األوليةة لنبطاريةان أو البطاريةان يف خطةو
اإلنعاج الحغرة اليت ال يزيد إنعاجها عن  622اطارية يف املركبان أو املعدان
وحيثما تكون اطاريان النيثيوم املركبة يف املركبان أو املعدان تالتة أو معطواة ،تنقل املركبان أو
املعدان عن الن و الذي ودده السنطة املخعحة "
" 689يطبب هذا البند فقأ عن اطاريان أيونةان النيثيةوم أو اطاريةان مةن فنةز النيثيةوم املركبةة
يف وحةةدان نقةةل شةةاحنة واملحةةممة فقةةأ لعزويةةد وحةةدة نقةةل البضةةا ا اطاقةةة خارجيةةة وتسةةعويف
اطاريةةان النيثيةةوم االش ةرتاطان ال ةواردة يف ( 1-9-0أ) إىل (ه) ووعةةوي عن ة األنظمةةة الالزمةةة
ملنا الش ن الزا د أو العتريغ الزا د فيما اني البطاريان
وجي أن تكون البطاريان مراوطة اإحكام اامسيكل الداخني لوحدة نقل البضا ا (اوضةعها مةثالً
عن ة ة رفة ةةوف أو يف خ ة ةزا ن) ية ةةث وة ةةول دون حة ةةدوي داران قحة ةةر واشة ةةعغال عرضة ةةي وحركة ةةة
من و ة االنسبة لوحدة نقل البضا ا وت ت ثر الحةدمان وعمنيةان الع ميةل واالهعةزازان الةيت
ودي يف روف النقل العادية أما البضا ا ارطةرة الالزمةة لنعشةغيل اآلمةن والسةنيم لوحةدة نقةل
البضا ا (مثل أجهزة إطتان ايريب وأجهزة تكييف امسوان) فعثبت اإحكام أو ترك يف وحدة نقل
البضا ا وختضا خالف ةل الشرتاطان هذه الال ةة وال تنقةل البضةا ا ارطةرة ةةر الضةرورية
لنعشغيل اآلمن والسنيم لوحدة نقل البضا ا داخل هذه الوحدة
وال ختضةةا البطاريةةان داخةةل وحةةدة نقةةل البضةةا ا إىل اش ةرتاطان وضةةا العالمةةان أو البطاقةةان
وتعةةرض وحةةدة نقةةل البضةةا ا رقةةم األمةةم املع ةةدة وفق ةاً لنتقةةرة  0-6-0-6-5وتوضةةا لوحةةان
اإلعالن عن جانبني مقاانني وفقاً لنتقرة " 0-6-6-6-5
" 696تنقل السنا اليت وعوي عن اضةا ا خطةرة مةن الشةعبة  6-0أو  0-1أو  6-1أو -5
 6أو  0-5أو  6-1لنمة ةواد ةان الس ةةمية ااالسعنش ةةاق ال ةةيت تعطنة ة ةموع ةةة الععب ةةة ‘ ‘6أو
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السنا اليت وعوي عن أكثر من واحةد مةن األخطةار املدرجةة يف ( 6-6-2-0ب) أو (ج) أو
(د) وفقاً لنظروف اليت تقرها السنطة املخعحة "
" 690ألة ةراض نقةةل أنظمةةة احع ةوان ةةةازان الوقةةود املحةةممة واملععمةةدة لرتك ة يف مركبةةان بليةةة
وعوي عن هذا الغاز يععني تطبيةب األحكةام الةواردة يف القسةم الترعةي  6-1-6-1والتحةل -1
 0من هذه الال ة لدى نقنهةا اغةرض الةعخنك منهةا أو إعةادة معاجلعهةا أو إ ةالحها أو ف حةها
أو يانعها أو من مكان نعها إىل محنا ميا املركبان ،عن أن تسعوع الشرو العالية:
جي ة أن تسةةعويف أنظمةةة احع ةوان ة ةةازان الوقةةود اش ةرتاطان املعةةاير أو الن ةوا ح
(أ)
املععنقةةة خبزانةةان الوقةةود يف املركبةةان ،حس ة االقعضةةان وفيمةةا ينةةي أمثنةةة عن ة املعةةاير والن ةوا ح
املعمول ا:
خااناع غاز البترول المسيل

)(LPG

ال ة الن نة االقعحادية ألورواا رقم ،1
املراجعة 0

أحك ةةام موح ةةدة مععنق ةةة :أوالً -ااملوافق ةةة عن ة ة مع ةةدان خا ة ةةة
ملركبةان الت ةةة  Mو Nالةةيت تسةةععمل ةةةاز البةةرتول املسةةيل يف نظةةام
ةةا؛ ثاني ةاً  -ااملوافقةةة عن ة مركبةةان الت ةةة  MوN
الةةدفا ارةةا
اةهةةزة مبعةةدان خا ةةة السةةععمال ةةةاز البةةرتول املسةةيل يف نظةةام
الدفا ارا ا فيما يععنب ارتكي هذه املعدان

ال ة الن نة االقعحادية ألورواا رقم  665أحك ةةام موح ةةدة مععنق ةةة :أوالً -ااملوافق ةةة عن ة أنظم ةةة حن ةةددة لرف ةةا
مسعوى ةاز البرتول املسةيل ) (LPGلرتكيبهةا يف املركبةان اآلليةة مةن
أجةةل اسةةععمال ةةةاز البةةرتول املسةةيل يف أنظمةةة الةةدفا ارا ةةة ةةا؛
ثاني ة ةاً  -أنظم ة ةةة حن ة ةةددة لرف ة ةةا مس ة ةةعوى الغ ة ةةاز الطبيع ة ةةي املض ة ةةغو
) (CNGلرتكيبه ة ةةا يف املركب ة ةةان اآللي ة ةةة م ة ةةن أج ة ةةل اس ة ةةععمال الغ ة ةةاز
الطبيعي املضغو يف أنظمة الدفا ارا ة ا
خااناع الغاز الطبيعي المضغوط )(CNG
ال ة الن نة االقعحادية ألورواا رقم 662

ال ة الن نة االقعحادية ألورواا رقم 665

املعيار

ISO 11439:2013

السنسنة
املعيار
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ISO 15500

ANSI NGV 2

أحك ةةام موحة ةةدة مععنقة ةةة :أوالً -مبكونة ةةان حنة ةةددة ملركبة ةةان بلية ةةة
تسعخدم الغاز الطبيعي املضغو ) (CNGيف نظام الدفا ارةا
ةةا؛ ثاني ةاً  -مبركبةةان فيمةةا يععنةةب ارتكي ة مكونةةان حنةةددة م ةةن
نةةوع مععمةةد السةةععمال الغةةاز الطبيعةةي املضةةغو يف نظةةام الةةدفا
ارا ا
أحكةةام موحةةدة مععنقةةة ااملوافقةةة عنة  :أوالً -أنظمةةة حنةةددة لرفةةا
مسةةعوى ةةةاز البةةرتول املسةةيل ) (LPGلرتكيبهةةا يف املركبةةان اآلليةةة
مةةن أجةةل اسةةععمال ةةةاز البةةرتول املسةةيل يف أنظمةةة الةةدفا ارا ةةة
ةةا؛ ثانيةاً -أنظمةةة حنةةددة لرفةةا مسةةعوى الغةةاز الطبيعةةي املضةةغو
) (CNGلرتكيبه ةةا يف املركب ةةان اآللي ةةة م ةةن أج ةةل اس ةةععمال الغ ةةاز
الطبيعي املضغو يف أنظمة الدفا ارا ة ا
أسة ةةطوانان الغة ةةاز  -أسة ةةطوانان عالية ةةة الضة ةةغأ لعخ ة ةزين الغة ةةاز
الطبيعي عن منت املركبان اآللية كوقود مسا
 :ISO 15500املركب ةةان ارا ة ةةة  -مكونة ةةان نظ ةةام وقة ةةود الغة ةةاز
الطبيعي املضغو  -قطا مععددة حس االقعضان
حاويان وقود املركبان االغاز الطبيعي املضغو
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املعيار  CSA B51اجلزن 026100

اشرتاطان اجلزن الثاين مةن قةانون أنااية الضةغأ وأوعيةة الضةغأ
والغاليةةان املععنقةةة ااألسةةطوانان العاليةةة الضةةغأ لعخ ةزين الوقةةود
عن منت املركبان اآللية

الال ة العقنية العاملية رقم 66

الال ةةة العقنيةةة العامليةةة اش ة ن املركبةةان الةةيت تعمةةل اامسيةةدروجني
واراليا الوقودية )(ECE/TRANS/180/Add.13

خااناع الهيالروجي المضغوط

املعيار

ISO/TS 15869:2009

ال ة االواد األورو رقم 0229/39

امسيدروجني الغةازي وخمةاليأ امسيةدروجني  -خزانةان وقةود املركبةان
الربية
ال ةةة االوةةاد األورو رقةةم  0222/39الحةةادرة عةةن الربملةةان
األورو واةنةةس األورو يف  61كةةانون الثةةاين (ينةةاير) 0229
اشة ن املوافقةةة عن ة نةةوع املركبةةان اآلليةةة الةةيت تعمةةل اامسيةةدروجني
وتعديل العوجية EC/46/2007

ال ة االواد األورو رقم  0262/121ال ة ة ةةة املتوض ة ة ةةية األورواية ة ةةة رق ة ة ةةم  0262/121اع ة ة ةةاري 01
نيسان/أاريل  0262املععنقةة اعنتيةذ ال ةة االوةاد األورو رقةم
 0229/39الح ة ةةادرة ع ة ةةن الربمل ة ةةان األورو واةن ة ةةس األورو
اش ن املوافقة عن نوع املركبان اآللية اليت تعمل اامسيدروجني
ال ة الن نة االقعحادية ألورواا رقم  661املركبان اليت تعمل اامسيدروجني واراليا الوقودية
املعيار  CSA B51اجلزن 026100

)(HFCV

اشرتاطان اجلزن الثاين مةن قةانون أنااية الضةغأ وأوعيةة الضةغأ
والغاليةةان املععنقةةة ااألسةةطوانان العاليةةة الضةةغأ لعخ ةزين الوقةةود
عن منت املركبان اآللية

وميكةةن االسةةعمرار يف نقةةل خزانةةان الغةةاز املحةةممة واملحةةنوعة وفق ةاً لننسةةخة السةةااقة لنمعةةاير أو
النوا ح املععنقة خبزانان الغاز يف املركبان اآللية اليت كانت تطبب وقت إ ةدار شةهادان املركبةان
اليت من أجنها ممت و نعت ارزانان؛
(ب) وجي أن تكون أنظمة احعةوان ةةازان الوقةود مانعةة لنعسةرب وأن ال تُظهةر أي
عالمة عن تنف خارجي قد تؤثر عن سالمعها؛

الم حظة  :1ميكة ةةن االطة ةةالع عن ة ة املعة ةةاير يف معية ةةار املنظمة ةةة الدولية ةةة لنعوحية ةةد املقة ةةاييس
 ISO 11623:2015أسطوانان الغاز القاانة لننقةل  -الت ةك واالخعبةار الةدوريني ألسةطوانان الغةاز
املركبة (أو املعيار  ISO 19078:2013أسطوانان الغاز  -ف ك تركي األسطوانان ،وإعةادة ت هيةل
األسطوانان العالية الضغأ لعخزين الغاز الطبيعي عن منت املركبان اآللية كوقود مسا)
الم حظة  :2إةا مل تكن أنظمة احعوان ةاز الوقود مانعةة لنعسةرب أو طاف ةة أو إةا أ هةرن
تنتاً قد يؤثر عن سالمعها (مثالً يف حالة تذكر مععنب االسالمة) ،في أال تنقل إال يف أوعية
الضغأ االحعياطية طبقاً مسذه الال ة
(ج) وإةا كان ة ةةت أنظم ة ةةة احعة ة ةوان ة ة ةةاز الوق ة ةةود ةه ة ةةزة اح ة ةةمامني أو أكث ة ةةر م ة ةةركبني
االعسنس ةةل ،جية ة أن يك ةةون الح ةةمامان مغنق ةةني لض ةةمان ع ةةدم تس ةةرب الغ ةةاز يف ةةروف النق ةةل
العادي ةةة ويف ح ةةال وج ةةود ةةمام واح ةةد فق ةةأ وه ةةذا الح ةةمام وح ةةده ي ةةع كم دمي ةةا التع ةةان
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ااس ةةعثنان فع ةةة أداة تح ةريف الض ةةغأ ،في ة أن يك ةةون مغنق ةاً لض ةةمان ع ةةدم تس ةةرب الغ ةةاز يف
روف النقل العادية
(د) وجية ة أن تنق ةةل أنظم ةةة احع ة ةوان ة ةةاز الوق ةةود اطريق ةةة و ةةول دون انس ةةداد أداة
تحريف الضغأ أو إحداي أي ضةرر يف الحةمامان أو يف أي قطعةة أخةرى مكيتةة الضةغأ مةن
أنظمة احعوان ةاز الوقود ودون تحريف ةر مقحود لنغاز يف روف النقل العادية وجي ت مني
أنظمة احعوان ةاز الوقود ملنا انزالقها أو تدحرجها أو حركعها العمودية؛
(ه)
(أ) إىل (ه)؛

وجي ة محايةةة لنحةةمامان ااتبةةاع إحةةدى الطرا ةةب ال ةواردة يف 8-6-1-6-1

(و) وجي ة أن متةةة أنظمةةة احع ةوان ةةةاز الوقةةود مبةةا ال يزيةةد عن ة  02يف املا ةةة مةةن
نسةةبة املةةلن االايةةة أو ضةةغأ العشةةغيل االاةةي ،حس ة االقعضةةان ،إال يف حالةةة إزالعهةةا اغةةرض
العخنك منها أو ف حها أو يانعها؛
(ز) واحرف النظر عةن األحكةام الةواردة يف التحةل  ،0-5ميكةن وضةا العالمةان
والبطاقان عن أداة املناولة؛
(ز) واحةةرف النظةةر عةةن األحكةةام ال ةواردة يف  5-6-1-5ميكةةن االسععاضةةة عةةن
املعنومان املععنقة االكمية اإلمجالية لنبضا ا ارطرة ااملعنومان العالية:
''6

عدد أنظمة احعوان ةاز الوقود؛

''0

ويف حال ةةة الغ ةةازان املس ةةينة الكعن ةةة الح ةةافية اإلمجالي ةةة (ك ةةغ) لنغ ةةاز يف ك ةةل
نظة ةةام احع ة ةوان لغة ةةاز الوقة ةةود ،ويف حالة ةةة الغة ةةازان املضة ةةغوطة السة ةةعة املا ية ةةة
اإلمجالية (ل) لكل نظام احعوان لغاز الوقود ينيها ضغأ العشغيل االاي

أمثنة عن املعنومان املدرجة يف مسعند النقل:
املثال " :6رقةم األمةم املع ةدة  ،6936ةةاز طبيعةي ،مضةغو  ،6-0 ،نظةام
احعوان واحد لغاز الوقود ح مة الكني  52ل 022 ،اار"
املثال " :0رقم األمم املع دة  ،6915خمنو ةازان هيدروكراونية ،مسي نة،
م أ 6 ،6-0 ،أنظم ةةة احعة ةوان لغ ةةاز الوق ةةود ،كعن ةةة الغ ةةاز الح ةةافية يف ك ةةل
منها  65كغ" "

الفصل 5-3
6-1-5-6

ال ينطبب الععديل

التذييل ألف
يف قا مةةة األاةةان الرايةةة النوعيةةة املسةةعخدمة يف النقةةل ،عن ةوان العمةةود  ،0يسةةععاض عةةن كنمةةة
"املخاطر" اكنمة "األخطار"
يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،0الشعبة  ،6-0وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
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-0
6

انظر 1-5-2-0

6563

مأ

سنا وعوي عن ةازان مسواة،

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،0الشعبة  ،0-0وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
0-0

انظر 1-5-2-0

6568

سنا وعوي عن ةازان ةر مسواة ةر اية،

مأ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،0الشعبة  ،6-0وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
6-0

انظر 1-5-2-0

6569

مأ

سنا وعوي عن ةازان اية،

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،6وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
6

انظر 1-5-2-0

6512

مأ

سنا وعوي عن سوا ل مسواة،

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،1الشعبة  ،6-1وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
6-1

انظر 1-5-2-0

6516

سنا وعوي عن مواد نبة مسواة،

مأ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،1الشعبة  ،0-1وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
0-1

انظر  6510 1-5-2-0سنا وعوي عن مواد معرضة لالحرتاق العنقا ي،

مأ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،1الشعبة  ،6-1وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
6-1

انظر 1-5-2-0

651
6

سنا وعوي عن مواد تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما املان ،م أ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،5الشعبة  ،6-5وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
6-5

انظر 1-5-2-0

651
1

سنا وعوي عن مواد مؤكسدة،

مأ

يف اجلةةدول ،يف حالةةة الرتبةةة  ،5الشةةعبة  ،0-5وةةت "انةةود حنةةددة" ،يضةةاف قسةةم جديةةد "انةةود
عامة" ما البند اجلديد العا :
0-5

انظر 1-5-2-0

مأ

 6515سنا وعوي عن أكاسيد فوقية عضوية،

يف اجل ةةدول ،يف حال ةةة الرتب ةةة  ،1الش ةةعبة  ،6-1و ةةت "ان ةةود عام ةةة" ،يض ةةاف البن ةةدان اجلدي ةةدان
العاليان:
6-1
6-1

6-1
انظر 1-5-2-0

 6565مواد نبة اية ،مسواة ،ةر عضوية،
 6511سنا وعوي عن مواد اية ،م أ

مأ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،8وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
8

انظر 1-5-2-0

651
3

سنا وعوي عن مواد أكالة،

مأ

يف اجلدول ،يف حالة الرتبة  ،9وت "انود عامة" ،يضاف البند اجلديد العا :
9

GE.17-02431

انظر 1-5-2-0

 6518سنا وعوي عن اضا ا خطرة معنوعة،

مأ
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التذييل باء
يف تعريف "وسا ل اإلشعال" ،التقرة ( ،)0يسععاض عن عبارة "خماطر من و ة" اعبارة "أخطةار
من و ة"
الععديالن األخرى ال تنطبب

الفصل 1-4
 66-6-6-1ال ينطبب الععديل
 6-8-6-6-1ال ينطبب
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P001و ةةت "العبة ةوان املركب ةةة" الس ةةطر األول ،تض ةةاف عب ةةارة "أو
أسطوانان من البالسعي " اعد عبارة "أوعية االسعي من التوالة أو األلومنيوم" ،ويضاف الرمز
"و "6HH1اعد الرمز ""6HB1
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P001و ةةت "العب ة ةوان املركب ةةة" الس ةةطر الث ةةاين ،و ةةذف عب ةةارة "أو
البالسعي " اعد كنمة "الكرتون" و ذف الرمز "و "6HH1اعد الرمز ""6HG1
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P101يس ة ةةععاض ع ة ةةن عب ة ةةارة "العالم ة ةةة املميِّ ة ةةزة لندول ة ةةة خبح ة ةةو
الشاحنان ةان اارك املسعخدمة يف النقل الدو " اعبةارة "العالمةة املميِّةزة املسةعخدمة لنمركبةان
يف النقل الدو (أ)"
توضا مالحظة لن دول يكون نحها كما يني:

"(أ) العالمةةة املميةةزة لدولةةة العس ة يل املسةةعخدمة يف الشةةاحنان ةان ااةةرك واملقط ةةوران يف
النقةةل الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام
 6918لنسر عن الطرق "
 ،6-1-6-1توجية الععب ة
كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"
P200

يف عنة ةوان العم ةةود  1لن ةةداول  6و 0و ،6يس ةةععاض ع ةةن

 ،6-1-6-1توجية الععب ة  ،P200التقرة (6ه)

تعدل كما يني:

يف التقرة األوىل ،يسععاض عن عبارة "الطور السا ل" اعبارة "الغاز املسيل"
يف التقرة الترعية ‘ ،‘6يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الغاز املسيل"
يف التقرة الترعية ‘ ،‘1يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الغاز املسيل"
يف التقرة الترعية ‘ ،‘5يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الغاز املسيل"
يف التقرة األخرة ،يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الطور السا ل"
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 ،6-1-6-1توجية الععب ة )3( ،P203

ال ينطبب

 ،6-1-6-1توجية الععب ة )6( ،P206

تعدل كما يني:
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يف التقرة األوىل ،يسععاض عن عبارة "الطور السا ل" اعبارة "الغاز املسيل"
يف التقة ةةرة الترعية ةةة ‘ ،‘6يسة ةةععاض عة ةةن عبة ةةارة "املكة ةةون السة ةةا ل" اعبة ةةارة "الغة ةةاز
املسيل"
يف التقة ةةرة الترعية ةةة ‘ ، ‘1يسة ةةععاض عة ةةن عبة ةةارة "املكة ةةون السة ةةا ل" اعبة ةةارة "الغة ةةاز
املسيل"
يف التقة ةةرة الترعية ةةة ‘ ، ‘5يسة ةةععاض عة ةةن عبة ةةارة "املكة ةةون السة ةةا ل" اعبة ةةارة "الغة ةةاز
املسيل"
يف التقرة األخرة ،يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الطور السا ل"
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  ،P208يف اجل ة ةةدول  ،6عنة ة ةوان العم ة ةةود  ،1يس ة ةةععاض ع ة ةةن كنم ة ةةة
"املخاطر" اكنمة "األخطار"
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  ،P520اشرتاطان إضافية 1
 ،6-1-6-1توجية الععب ة
و:PP95

P520

ال ينطبب

يضاف ايكمان ارا ان اجلديدان املععنقان االععب ةة

PP94

" PP94ميكن محل كميان غرة جداً من عينان املواد النشةطة الةواردة يف  6-1-2-0وةت
رقم األمم املع دة  6006أو رقم األمم املع دة  ،6001حس االقعضان ،شريطة ما يني:
 -6أن تس ةةعخدم فق ةةأ العب ة ةوان اةمع ةةة م ةةا عب ة ةوان خارجي ةةة مكون ةةة م ةةن ةةناديب (،4A
)4H2 ،4H1 ،4G ،4F ،4D ،4C2 ،4C1 ،4N ،4B؛

 -0وأن تُنقةةل العينةةان عن ة أل ةواو عيةةار ميكةةروي ) (microtiterمكونةةة مةةن عب ةوان داخنيةةة
االسعيكية أو زجاجية أو محنوعة من فخار ح ري؛
 -6وأن ال يع ة ةةاوز املق ة ةةدار األقحة ة ة يف ك ة ةةل وي ة ةةف داخن ة ةةي 2226
أو  2226مل لنسوا ل؛

لنمة ة ةواد الح ة ةةنبة

 -1وأن تبنغ الكميةة الحةافية القحةوى يف كةل عبةوة خارجيةة  02لنمةواد الحةنبة أو 02
مل لنسوا ل ،أو يف حالة الععب ة املخعنطة أن ال يع اوز ةموع الغرامان واملنينرتان 02؛
 -5وأن تكةةون االشةرتاطان الةواردة يف  6-5-5مسةةعوفاة عنةةد اسةةعخدام اجلنيةةد اجلةةاف أو
النيرتوجةةني السةةا ل اشةةكل اخعيةةاري كمةةادة تربيةةد لعةةداار مراقبةةة اجلةةودة وجي ة تةةوفر دعامةةان
داخنيةةة لضةةمان اقةةان العب ةوان الداخنيةةة يف مكاهنةةا األ ةةني وجي ة أن تبق ة العب ةوان الداخنيةةة
وارارجيةةة سةةنيمة عنةةد درجةةة ح ةرارة مةةادة العربيةةد املسةةعخدمة وكةةذل درجةةان اي ةرارة ودرجةةان
الضغأ اليت ميكن أن ودي عند فقد العربيد
 PP95ميكن محل كميان غرة مةن عينةان املةواد النشةطة الةواردة يف  6-1-2-0وةت رقةم
األمم املع دة  6006أو رقم األمم املع دة  ،6001حس االقعضان ،شريطة ما يني:
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 -6أن تكون العبوة ارارجية مكونة فقأ من كرتون ليتي مموج من النوع  4Gال تقل أاعةاده
عةةن  12سةةم (لنطةةول) و 1225سةةم (لنعةةرض) و 62سةةم (لالرتتةةاع) وال تقةةل ااكةةة جدرانةةة
عن  626سم؛
 -0وأن تكةةون املةةادة املنتةةردة معب ة ة يف عبةةوة داخنيةةة زجاجيةةة أو االسةةعيكية ال تقةةل سةةععها
القحةةوى عةةن  62مةةل وموضةةوعة يف قال ة رةةةوي قااةةل لنعمةةدد مةةن الب ةوليثينني ال تقةةل ااكعةةة
عن  662مم وتبنغ كثافعة / 6 ± 68ل؛
 -6وأن تعةةزل العب ةوان الداخنيةةة داخةةل ايامةةل الرةةةوي عةةن اعضةةها الةةبع مبسةةافة ال تقةةل
عةةن  12مةةم وعةةن جةةدران العبةةوة ارارجيةةة مبسةةافة ال تقةةل عةةن  32مةةم وجيةةوز أن عةةوي الطةةرد
عن ة مةةا يحةةل إىل طبقعةةني مةةن هةةذه القوال ة الرةويةةة ومةةل كةةل واحةةدة مةةا يحةةل إىل  08عبةةوة
داخنية؛
-1
لنسوا ل؛

وأن ال يع ة ةةاوز ااع ة ةةوى الكن ة ةةي لك ة ةةل عب ة ةةوة داخني ة ةةة 6

لنم ة ةواد الح ة ةةنبة أو  6م ة ةةل

 -5وأن تبنغ الكميةة الحةافية القحةوى يف كةل عبةوة خارجيةة  51لنمةواد الحةنبة أو 51
مل لنسوا ل ،أو يف حالة الععب ة املخعنطة أن ال يع اوز ةموع الغرامان واملنينرتان 51؛
 -1وأن تكةةون االشةرتاطان الةواردة يف  6-5-5مسةةعوفاة عنةةد اسةةعخدام اجلنيةةد اجلةةاف أو
النيرتوجةةني السةةا ل اشةةكل اخعيةةاري كمةةادة تربيةةد لعةةداار مراقبةةة اجلةةودة وجي ة تةةوفر دعامةةان
داخنيةةة لضةةمان اقةةان العب ةوان الداخنيةةة يف مكاهنةةا األ ةةني وجي ة أن تبق ة العب ةوان الداخنيةةة
وارارجيةةة سةةنيمة عنةةد درجةةة ح ةرارة مةةادة العربيةةد املسةةعخدمة وكةةذل درجةةان اي ةرارة ودرجةةان
الضغأ اليت ميكن أن ودي عند فقد العربيد "
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  ،P620االشرتا اإلضايف  6يف النهاي ة ة ة ة ة ةةة ،و ة ة ة ة ة ةةذف العب ة ة ة ة ة ةةارة
"ودرجةةان ح ة ةرارة يف مةةدى ي ةرتاوو اةةني °12س وةةت الحةةتر و°55س فةةوق الحةةتر" وتضةةاف
اجلمنة اجلديدة العالية " :وجي أن يكون الوعان األو أو العبوة الثانوية قةادراً أيضةاً عنة ومةل
درجان ح ةرارة يف مدى يرتاوو اني °12س وت الحتر و°55س فوق الحتر "
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  ،P801االشرتا اإلضايف 0
اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً"
 ،6-1-6-1توجية الععب ة
أو  052ةراماً ،و"

P901

يسععاض عن عبارة "ةر مو ةنة"

وت "اشرتا إضايف" ،وذف عبارة "ال تع اوز  052مةل

 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P902يف التقرة وت "الس ع غير المعبرةة ،":تعةدل اجلمنةة لعحةبح
كمةا ينةي" :جيةوز أيضةاً نقةل السةنا ةةةر معبة ة يف وسةا ل مناولةةة خمححةة أو شةاحنان أو حاويةةان
لدى نقنها فيما اني مكان نعها ومنش ة الع ميا مبا يف ةل مواقا املناولة الوسيطة "
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P903قب ةةل اجلمن ةةة االس ةةعهاللية ال ةةيت تب ةةدأ ا ة ة "ي ةةرخك ااس ةةعخدام
العبةوان العاليةةة " ،تةةدرج مجنةةة جديةةدة يكةةون نحةةها كمةةا ينةةي" :ألةةراض توجيةةة الععب ةةة هةةذا،
تعل كنمة "معدة" اجلهاز الذي تزوده خاليا أو اطاريان النيثيوم االطاقة الكراا ية لعشغينة "
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 ،6-1-6-1توجية الععب ة )6( ،P903

وذف اجلمنة األخرة

 ،6-1-6-1توجية الععب ة  )0( ،P906يف اجلمنةةة االسةةعهاللية ويف التقةةرة (ب) ،يسةةععاض
عن كنمة "أدوان" اكنمة "سنا" (ثالي مران)
 ،6-1-6-1توجية الععب ة
اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً"

P908

يف التق ة ةرتني  0و ،1يسة ةةععاض عة ةةن عبة ةةارة "ةة ةةر مو ة ةةنة"

 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P909يف التقرتني (6ج) و(0ب) ،يف النقطة الرااعة من االشرتا
اإلضةةايف  0ويف االش ةرتا اإلضةةايف  ،6يسةةععاض عةةن عبةةارة "ةةةر مو ةةنة" اعبةةارة "ةةةر مو ةةنة
كهراا ياً"
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P910يف اجلمنة االسعهاللية ،يسععاض عن عبةارة "خنيةة واطاريةة"
اعبارة "خنية أو اطارية" وعن عبارة "لنخاليا والبطاريان" اعبارة "لنخاليا أو البطاريان"
 ،6-1-6-1توجية الععب ة  P910يف التقةران (6ج) و(6د) و(0ج) ،ويف النقطةةة الرااعةةة مةةن
"اشرتاطان إضافية" ،يسععاض عن عبارة "ةر مو نة" اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً"
6-1-6-1
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توجيه التعبئة

006

P006

ينطبب هذا العوجية عن أرقام األمم املع دة  6563و 6568و 6512و 6516و 6511و 6513و6518
()6

يرخك ااسعخدام العبوان العالية شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف  1-1-4و:3-1-4
أسطوانان ()1G ،1D ،1H2 ،1N2 ،1B2 ،1A2
ناديب ()4H2 ،4H1 ،4G ،4F ،4D ،4C2 ،4C1 ،4N ،4B ،4A
تنكان ()3H2 ،3B2 ،3A2
جي أن تسعويف العبوة مسعوى أدان ةموعة الععب ة II

()0

وااإلضافة إىل ةل  ،فتي حالة السنا املعينة يرخك ااسعخدام العبوان العالية:
ميكةةن اسةةعخدام عب ةوان خارجيةةة محةةنوعة مةةن م ةواد مناسةةبة تكةةون ةان قةةوة وتحةةميم مال مةةني يعناسةةبان مةةا سةةعة العبةةوة واالسةةعخدام
املقح ةةود منه ةةا وجي ة أن تس ةةعويف العب ةوان االش ةرتاطان ال ةواردة يف  6-6-6-1و 0-6-6-1و 8-6-6-1و 6-6-1لع قي ةةب
مسعوى من ايماية يكون عن األقل مكاف ةاً لةذل املنحةو عنيةة يف التحةل  6-1وميكةن نقةل السةنا ةةر معبة ة أو عنة ةوان إةا
كانت السنعة توفر ايماية لنبضا ا ارطرة املركبة فيها

()6

()1

ااإلضافة إىل ةل  ،جي اسعيتان الشرو العالية:
(أ) تحنا األوعية املوجودة داخل سنا وعوي عن سوا ل أو مواد نبة من مادة مناسبة وأن تثبت داخل السنعة اطريقة وول
دون كسرها أو حدوي ثقوب فيها أو تسرب حنعويا ا إىل السنعة نتسها أو إىل العبوة ارارجية يف روف النقل العادية؛
(ب) وتعب العبوان الداخنية اليت وعوي عن سوا ل يث تكون وسا ل إةالقهةا مع هةة اشةكل ة يح وجية إضةافة إىل ةلة أن
تسعويف األوعية أحكام اخعبار الضغأ الداخني الواردة يف 5-5-6-1؛
(ج) جي تثبيةت األوعيةة املعرضةة لنكسةر أو االنثقةاب اسةهولة ،مثةل األوعيةة املحةنوعة مةن الزجةاج أو ارةزف أو التخةار اي ةري أو
اعة ة املة ةواد البالس ةةعيكية وأي تس ةةرب لنم عوي ةةان جية ة أن ال يض ةةعف اش ةةكل من ةةوو ارة ةوا الوقا ي ةةة لنس ةةنعة أو العب ةةوة
ارارجية؛
(د) جي ة أن تسةةعويف األوعيةةة املوجةةودة داخةةل سةةنا وعةةوي عن ة ةةةازان االش ةرتاطان ال ةواردة يف القسةةم  1-6-1والتحةةل ،0-1
حسة ة االقعض ةةان ،أو أن تك ةةون ق ةةادرة عنة ة ت ةةوفر مس ةةعوى م ةةن ايماي ةةة مك ةةافي لنمس ةةعوى ال ةةذي ي ةةوفرة توجي ةةة الععب ةةة P200
أو P208؛
(ه) يف حالة عدم وجود وعان يف السنعة ،جي أن تغنف السنعة املواد ارطرة ووول دون انطالقها يف روف النقل العادية
جي أن تعب السنا ملنا حركعها وتتاعنها عن ةر قحد يف روف النقل العادية

6-1-6-1
P911

يضاف توجية الععب ة اجلديد العا :P911
توجيه التعبئة

P911

ينطبب هذا العوجية عن اراليا والبطاريان العالتة أو املعطواة اليت ومل أرقام األمم املع دة  6292و 6296و 6182و 6186واملعرضة ألن
تعتك اسرعة أو تعتاعل عن و خطر أو ودي مسباً أو انبعاثاً خطراً لن رارة أو انبعاثاً خطراً لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة يف روف
النقل العادية
يرخك ااسعخدام العبوان العالية شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف  1-1-4و:3-1-4
يف حالة اراليا والبطاريان واملعدان اليت وعوي عن خاليا واطاريان:
أسطوانان ()1G ،1D ،1H2 ،1N2 ،1B2 ،1A2
ناديب ()4H2 4H1 ،4G ،4F ،4D ،4C2 ،4C1 ،4N ،4B ،4A
تنكان ()3H2 ،3B2 ،3A2
وجي أن تكون العبوان مطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة I
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جي أن تكون العبوان قادرة عن اسعيتان اشرتاطان األدان اإلضافية العالية يف حالة العتك السريا أو العتاعةل ارطةر أو توليةد مسة أو
()6
انبعاي خطر لن رارة أو انبعاي خطر لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة من اراليا أو البطاريان:
(أ) جية أن ال تع ةةاوز درجةةة حةرارة السةةطح ارةةارجي لنطةةرد ا كمنةةة °622س ويقبةةل حةةدوي نبضةةة ارتتةةاع مؤقعةةة يف درجةةة ايةرارة
تحل إىل °022س؛
(ب) عدم حدوي أي مس خارج الطرد؛
(ج) عدم خروج قذا ف من الطرد؛
(د) جي ايتاو عن سالمة انية الطرد؛
(ه) جي ة أن يكةةون الطةةرد ةه ةزاً انظةةام إلدارة الغةةازان (نظةةام ترشةةيح ،دوران امس ةوان ،ح ةةز الغةةاز ،عبةةوة مانعةةة لعسةةرب الغةةاز ،إ )،
حس االقعضان
(أ)
( )0جي الع قب من االشرتاطان اإلضافية ألدان العبوان اواسطة اخعبار كما ودده السنطة املخعحة
وجي أن يعاو تقرير الع قب انان عن الطنة وكشةر أد  ،جية أن يةدرج يف تقريةر الع قةب اسةم ارنيةة أو البطاريةة ،وعةدد اراليةا أو
البطاريةةان ،وكعنةةة اراليةةا أو البطاريةةان ونوعهةةا وحنعواهةةا مةةن الطاقةةة ،ومعةةرف هويةةة العبةةوة ،وايانةةان االخعبةةار وفقةاً لطريقةةة االخعبةةار كمةةا
وددها السنطة املخعحة
()6

تكون االشرتاطان الواردة يف  6-5-5مسعوفاة عند اسعخدام اجلنيد اجلاف أو النيرتوجني السا ل كمادة تربيد وجي أن تبق العبةوان
الداخنية وارارجية سنيمة عند درجةة حةرارة مةادة العربيةد املسةعخدمة وكةذل درجةان ايةرارة ودرجةان الضةغأ الةيت ميكةن أن وةدي عنةد
فقد العربيد

اشرتا إضايف:
جي محاية اراليا أو البطاريان من قحر الدارة الكهراا ية
(أ)

ميكن النظر يف املعاير العالية ،حس االنطباق ،لعقييم أدان العبوة:

(أ)

(ب)

(ج)

(د)
(ه)
(و)
(ز)
(و)
GE.17-02431

جية إجةران العقيةةيم يف إطةةار نظةةام إلدارة اجلةةودة (كمةةا هةةو حنةةدد مةةثالً يف القسةةم ( 1-9-0ه)) يسةةمح اإمكانيةةة تعبةةا نعةةا
االخعباران والبيانان املرجعية والنماةج املسعخدمة يف وديد املوا تان؛
جي أن ودد اوضوو قا مة األخطار املعوقعة يف حالة اجلمةوو ايةراري لنةوع ارنيةة أو البطاريةة يف الظةروف الةيت تنقةل ةا (مةن
قبيةةل اسةةعخدام عبةةوة داخنيةةة ،أو حالةةة الش ة نة ) ،(SOCأو اسةةعخدام مةةادة توسةةيد كافيةةة ةةةر قاانةةة لالح ةرتاق وةةةر مو ةةنة
كهراا يةاً وما ةةة إ ) وأن وةدد كميعهةةا؛ ومسةذا الغةةرض ميكةن اسةةعخدام القا مةة املرجعيةةة لةخطةار ااعمنةةة راليةا أو اطاريةةان
النيثيةةوم (العتكة اسةةرعة ،والعتاعةةل عنة ةةو خطةةر ،وتوليةةد مسة أو انبعةةاي خطةةر لن ةرارة أو انبعةةاي خطةةر لغةةازان أو أخبةةرة
اية أو أكالة أو مسواة) ويععمد الع ديد الكمي مسذه األخطار عن املادة العنمية املعاحة؛
جي ة وديةةد الع ة ثران العختيتيةةة لنعبةةوة ووديةةد موا ةةتا ا اسةةعناداً إىل سةةبل ايمايةةة املعةةوفرة وخحةةا ك مةةادة الحةةنا وجي ة
اسععمال قا مة اارحا ك العقنية والرسوم لةدعم هةذا العقيةيم (الكثافةة (كةغ/ليرت) ،السةعة ايراريةة النوعيةة (جول/كةغ/كنتن)،
قيمةة العسةخني (كينوجول/كةغ) ،املو ةنية ايراريةة (وان/م/0كنتةن) ،درجةة حةرارة الةذواان ودرجةة حةرارة االشةععال (كنتةةن)،
ومعمل النقل ايراري يف العبوة ارارجية (وان/م/0كنتن)؛
جي ة أن يق ةةيم االخعب ةةار وأي حس ةةااان داعم ةةة نعي ةةة اجلم ةةوو اي ةراري لنخني ةةة أو البطاري ةةة داخ ةةل العب ةةوة يف ةةروف النق ةةل
العادية؛
إةا مل تكةن حالةة الشة نة ) (SOCلنخنيةة أو البطاريةةة معروفةة ،جية أن جيةرى العقيةيم املسةةعخدم وفةب أعنة حالةة شة نة ممكنةةة
تقاال روف اسععمال ارنية أو البطارية؛
جي أن تو ةف الظةروف اايطةة الةيت ميكةن فيهةا اسةعخدام العبةوة ونقنهةا (مبةا يف ةلة فيمةا يععنةب االنعةا ااعمنةة النبعاثةان
الغازان أو الدخان عن البي ة ،كالعهوية أو الطرا ب األخرى) وفقاً لنظام إدارة الغاز ارا االعبوة؛
جية أن ت خةةذ االخعبةةاران أو ةةوةج ايسةةااان يف االععبةةار سةةيناريو أسةوا ايةةاالن إلطةةالق اجلمةةوو ايةراري وانعشةةاره داخةةل
ارنية أو البطارية :ويشمل هذا السيناريو أسوأ فشل ممكن يف ةروف النقةل العاديةة وايةرارة القحةوى وانبعاثةان النهة املععنةب
ااالنعشار ااعمل لنعتاعل؛
جي وضا تقييم لنعا السيناريو خالل فرتة زمنية تشمل مجيا النعا املمكنة (أي فرتة من  01ساعة)
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يف السة ة ةةطر الثة ة ةةاين ،اعة ة ةةد الة ة ةةرقم "،"0-3-6-1
 ،0-1-6-1توجية الععب ة IBC520
تدرج مجنة جديدة يكةون نحةها كمةا ينةي" :ميكةن نقةل الرتكيبةان املبينةة أدنةاه معبة ة وفقةاً لطريقةة
الععب ة  OP8املبينة يف توجية الععب ة  P520الوارد يف  ،6-1-6-1ما نتس درجة حةرارة الضةبأ
ودرجة حرارة الطوارئ ،عند االقعضان "
يف حال ةةة رق ةةم األم ةةم املع ةةدة  ،6629و ةةت ان ةةد
 ،0-1-6-1توجية الععب ة IBC520
"فوق أكسي اوتيل ثالثي ،ارتكيةز ال يع ةاوز  30يف املا ةة يف املةان" ،يضةاف سةطر جديةد يكةون
نحة كما يني:
نوع اياوية الوسيطة

السعة القحوى
(االنرت)

31HA1

6 222

 ،6-1-6-1توجية الععب ة
رقم األمم
املع دة

IBC520

درجة حرارة
الضبأ

درجة حرارة الطوارئ

تضاف البنود اجلديدة العالية:

األكاسيد التوقية العضوية

6629

 5،0ثن ة ةةا ي (ف ة ةةوق أكسة ة ةةي اوتي ة ةةل ث ة ةةالثي) - 5،0
ثنا ةةي مثيةةل هكسةةان ،ارتكيةةز ال يع ةةاوز  50يف املا ةةة
يف مادة ختتيف من النوع ألف

6629

 9،1،6ثال ي أثيةل  - 9،1،6-6ثالثةي مثيةل -
 3،1،6ثالثي البروكسانان ،ارتكيةز ال يع ةاوز 03
يف املا ة يف مادة ختتيف من النوع ألف

6669

فةوق أكسةي  -0اثيةل هكسةانوان اوتيةل ثةالثي ،ارتكيةةز
ال يع اوز  10يف املا ة يف مادة ختتيف من النوع ألف

نوع
اياوية
الوسيطة

السعة
القحوى
(االنرت)

31HA1

6 222

31HA1

6 222

31HA1

6 222

درجة حرارة درجة حرارة
الطوارئ
الضبأ

°65+س

°02+س

 ،6-1-6-1توجية الععب ة  LP902وة ة ةةت "الس ر ر ر ع المعبر ر ررةة ،":يسة ة ةةععاض عة ة ةةن عبة ة ةةارة
"العبوان املسعوفية ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  " IIIمبا يني:
"العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،IIIاملحنوعة من:
فوالة

)(50A

ألومنيوم

)(50B

معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم
االسعي جامد

)(50N

)(50H

خش طبيعي

)(50C

خش رقا قي

)(50D

خش معاد تكوينة

)(50F

كرتون ليتي ن )"(50G
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يف التقرة وت "الس ع غير المعبةة ،":تعةدل التقةرة
 ،6-1-6-1توجية الععب ة LP902
ليحةةبح نحةةها كمةةا ينةةي" :جيةةوز أيض ةاً نقةةل السةةنا اةةدون تعب عهةةا يف وسةةا ل مناولةةة خمححةةة أو
مركبةةان أو حاويةةان أو عراةةان نق ةةل االسةةك ايديدي ةة لةةدى نقنه ةةا فيمةةا اةةني مكةةان ةةنعها
ومنش ة الع ميا مبا يف ةل مواقا املناولة الوسيطة "
يف اجلمنة الثانية ،يسععاض عن عبارة " ،مبا يف ةلة
 ،6-1-6-1توجية الععب ة LP903
البطارية املركبة يف املعةدان" اعبةارة "ولبطاريةان معبة ة يف انةد واحةد مةن املعةدان "،ويعةدل اةاقي
اجلمنة قبل "اشرتا إضايف" ليحبح نحة كما يني" :وجي تعب ةة البطاريةة أو املعةدان يةث تةعم
محايعها من العط الذي ميكن أن تسببة حركعها أو وضعها يف عبوة كبرة "
 ،6-1-6-1توجية الععب ة

LP904

يعدل كما يني:

يف اجلمنةةة األوىل ،اعةةد عبةةارة "أو اطاريةةة معطواةةة" ،تضةةاف عبةةارة "وعن ة خاليةةا
واطاريةةان تالتةةة أو معطواةةة معب ة ة يف انةةد واحةةد مةةن املعةةدان" ويف هنايةةة اجلمنةةة
األوىل ،وذف عبارة " ،مبا يف ةل تن املركبة يف املعدان"
تعدل اجلمنةة الثانيةة ليحةبح نحةها كمةا ينةي" :يةرخك ااسةعخدام العبةوان الكبةرة
العالي ةةة لبطاري ةةة واح ةةدة تالت ةةة أو معطوا ةة ،أو رالي ةةا واطاري ةان تالت ةةة أو معطوا ةةة
مركب ةةة يف ان ةةد واح ةةد م ةةن املع ةةدان ،شة ةريطة اس ةةعيتان األحك ةةام العام ةةة الة ةواردة يف
 1-1-4و" 3-1-4
يف اجلمنةةة الثالثةةة ،يسةةععاض عةةن عبةةارة "وعةةوي عن ة البطاريةةان" اعبةةارة "وعةةوي
عن اراليا والبطاريان"
قبل عبارة "فوالة ) ،"(50Aيدرج السطر اجلديد العا :
"العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،IIاملحنوعة من":
اعد عبارة "خش رقا قي ) ،"(50Dوذف عبارة "تكون العبوان مطااقة ملسعوى
أدان ةموعة الععب ة " II
يف التقةةرة  ،6تعةةدل ادايةةة اجلمنةةة األوىل ليحةةبح نحةةها كمةةا ينةةي :تعب ة كةةل اطاريةةة
تالتة أو معطواة أو املعدان اليت وعوي عن مثل هذه اراليا أو البطاريان "
يف التق ة ةةرة  ، 0تع ة ةةدل اداي ة ةةة اجلمن ة ةةة ليح ة ةةبح نح ة ةةها كم ة ةةا ين ة ةةي" :تك ة ةةون العب ة ةةوة
الداخنية " ويسععاض عن عبارة "ةر مو نة" اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً"
يف التقرة  ،1اعد عبارة "حركة البطاريةة" تضةاف عبةارة "أو املعةدان" ويسةععاض
عن عبارة "ةر مو نة" اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً"
يف فقرة "اشرتاطان إضافية" ،اعد كنمة "البطاريان" ،تضاف كنمة "واراليا"
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6-1-6-1

يضاف توجية الععب ة اجلديد العا :LP03
توجيه التعبئة

LP03

LP03

ينطبب هذا العوجية عن أرقام األمم املع دة  6563و 6568و 6512و 6516و 6511و 6513و6518
()6

()0

()6

يرخك ااسعخدام العبوان الكبرة العالية ،شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف  1-1-4و:3-1-4
العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،IIاملحنوعة من:
فوالة )(50A
ألومنيوم )(50B
معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم )(50N
االسعي جامد )(50H
خش طبيعي )(50C
خش رقا قي )(50D
خش معاد تكوينة )(50F
كرتون ليتي ن )(50G
ااإلضافة إىل ةل  ،جي اسعيتان الشرو العالية:
جي أن تحنا األوعية املوجودة داخل سنا وعوي عن سوا ل أو مواد نبة من مواد مناسبة وأن تثبت داخل السنعة اطريقة
(أ)
وول دون كسرها أو حدوي ثقوب فيها أو تسرب حنعويا ا إىل السنعة نتسها أو إىل العبوة ارارجية يف روف النقل العادية؛
(ب) وجي أن تعب األوعيةة الةيت وعةوي عنة سةوا ل مةا وسةا ل إةةالق يةث تكةون وسةا ل إةالقهةا مع هةة اشةكل ة يح وجية
إضافة إىل ةل أن تسعويف األوعية أحكام اخعبار الضغأ الداخني الواردة يف 5-5-6-1؛
(ج) وجية تثبيةةت األوعيةةة املعرضةةة لنكسةةر أو االنثقةةاب اسةةهولة ،مثةةل األوعيةةة املحةةنوعة مةةن الزجةةاج أو ارةةزف أو التخةةار اي ةةري أو اعة
املواد البالسعيكية وأي تسرب لنم عويان جي أن ال يضعف اشكل من وو اروا الوقا ية لنسنعة أو العبوة ارارجية؛
وجية أن تسةةعويف األوعيةةة املوجةةودة داخةةل سةةنا وعةةوي عنة ةةةازان االشةرتاطان الةواردة يف القسةةم  1-6-1والتحةةل  ،0-1حسة
(د)
االقعضان ،أو أن تكون قادرة عن توفر مسعوى من ايماية مكافي لنمسعوى الذي يوفرة توجية الععب ة  P200أو P208؛
(ه) ويف حالة عدم وجود وعان يف السنعة ،جي أن تغنف السنعة املواد ارطرة ووول دون انطالقها يف روف النقل العادية
جي أن تعب السنا ملنا حركعها وتتاعنها عن ةر قحد يف روف النقل العادية

6-1-6-1
LP905

يضاف توجية الععب ة اجلديد العا :LP905
توجيه التعبئة

LP905

ينطبب هذا العوجية عن خطو اإلنعاج ارا ة ا رقام األمم املع دة  6292و 6296و 6182و 6186واملؤلتة من ما ال يزيد عن 622
خنية واطارية وعن النماةج األولية السااقة لإلنعاج لنخاليا والبطاريان عندما تنقل هذه النماةج األولية ألةراض االخعبار
يرخك ااسعخدام العبوان الكبرة العالية لبطارية واحدة أو راليا واطاريان مركبة يف اند واحد من املعدان ،شةريطة اسةعيتان األحكةام العامةة الةواردة
يف  1-1-4و:3-1-4
( )6لنبطارية الواحدة:
العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،IIاملحنوعة من:
فوالة )(50A
ألومنيوم )(50B
معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم )(50N
االسعي جامد )(50H
خش طبيعي )(50C
خش رقا قي )(50D
خش معاد تكوينة )(50F
كرتون ليتي ن )(50G
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وجي
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
()0

أيضاً أن تسعويف العبوان الكبرة االشرتاطان العالية:
ميكن أن تعب البطاريان ةان األح ام واألشكال والكعل املخعنتة يف عبوة خارجية من النوع العحميمي املخعرب الوارد أعاله
شريطة أن ال تع اوز الكعنة اإلمجالية الكنية لنعبوة الكعنة اإلمجالية اليت اخعرب عن أساسها النوع العحميمي؛
وجي أن تعب كل اطارية يف عبوة داخنية وتوضا داخل عبوة خارجية؛
وجية أن وةةا كةةل عبةةوة داخنيةةة اشةةكل تةةام مبةةادة عةةزل حةراري ةةةر قاانةةة لالحةرتاق وةةةر مو ةةنة كهراا يةاً تكتةةي يمايعهةةا مةةن
انبعاي خطر لن رارة؛
وجية أن تعخةةذ تةةداار مال مةةة لنعقنيةةل مةةن تة ثر االر اجةةان والحةةدمان وملنةةا وةةرك البطاريةةان داخةةل العبةةوة ممةةا قةةد يةةؤدي إىل
العنف ونشون روف خطرة أثنان النقل وإةا اسعخدمت مادة توسيد لنوفان ذا االشرتا  ،في أن تكون ةةر قاانةة لالحةرتاق
وةر مو نة كهراا يا؛
وجي أن تقيم عدم قاانية االحرتاق وفقاً ملعيار معرتف اة يف البند الذي تحمم فية العبوة الكبرة أو تحنا

لنخاليا أو البطاريان املعب ة يف اني واحد من املعدان:
العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،IIاملحنوعة من:
فوالة )(50A
ألومنيوم )(50B
معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم )(50N
االسعي جامد )(50H
خش طبيعي )(50C
خش رقا قي )(50D
خش معاد تكوينة )(50F
كرتون ليتي ن )(50G
وجي أيضاً أن تسعويف العبوان الكبرة االشرتاطان العالية:
ميكن أن تعب البنود املتردة من املعدان ةان األح ام واألشكال والكعل املخعنتة يف عبوة خارجية من النوع العحميمي املخعرب
(أ)
الوارد أعاله شريطة أن ال تع اوز الكعنة اإلمجالية الكنية لنعبوة الكعنة اإلمجالية اليت اخعرب عن أساسها النوع العحميمي؛
(ب) وجي أن تحنا املعدان أو تعب اطريقة متنا تشغينها العرضي أثنان النقل؛
(ج) وجي أن تعخذ تداار مال مة لنعقنيل من ت ثر االر اجان والحدمان وملنا ورك املعدان داخل العبوة ممةا قةد يةؤدي إىل العنةف
ونشون روف خطرة أثنان النقل وإةا اسعخدمت مادة توسيد لنوفةان ةذا االشةرتا  ،في ة أن تكةون ةةر قاانةة لالحةرتاق وةةر
مو نة كهراا ياً؛
وجي أن تقيم عدم قاانية االحرتاق وفقاً ملعيار معرتف اة يف البند الذي تحمم فية العبوة الكبرة أو تحنا
(د)

اشتراط إضافي:
جي محاية اراليا والبطاريان من قحر الدارة الكهراا ية

6-1-6-1
LP906

يضاف توجية الععب ة اجلديد العا :LP906
توجيه التعبئة

LP906

ينطبب هذا العوجية عن البطاريان املتردة العالتة أو املعطواة ارا ة ا رقام األمم املع دة  6292و 6296و 6182و 6186واملعرضة ألن
تعتك اسرعة ،أو تعتاعل عن و خطر ،أو ودي مسباً أو تطنب حرارة أو انبعاثاً خطراً لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة يف روف النقل
العادية

يرخك ااسعخدام العبوان الكبرة العالية ،شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف 1-1-4
لنبطارية الواحدة ولنبطاريان املعب ة يف اند واحد من املعدان:
العبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  ،Iاملحنوعة من:
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فوالة
ألومنيوم )(50B
معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم )(50N
االسعي جامد )(50H
خش رقا قي )(50D
كرتون ليتي ن )(50G
جي أن تكون العبوان قادرة عن الوفان ااشرتاطان األدان اإلضافية العالية يف حالةة العتكة السةريا أو العتاعةل ارطةر أو توليةد مسة أو
انبعاي خطر لن رارة أو انبعاي خطر لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة من اراليا أو البطاريان:
(أ) جية أن ال تع ةاوز درجةةة حةرارة السةةطح ارةارجي لنعبةوة ا كمنهةةا °622س ويقبةل حةةدوي نبضةة ارتتةاع مؤقعةةة يف درجةة ايةرارة
تحل إىل °022س؛
(ب) لعدم حدوي أي مس خارج العبوة؛
(ج) عدم خروج قذا ف من العبوة؛
(د) جي ايتاو عن سالمة انية العبوة؛
(ه) جية أن تكةةون العبةوان الكبةةرة ةهةةزة انظةةام إلدارة الغةةازان (نظةةام ترشةيح ،دوران امسةوان ،ح ةةز الغةةاز ،عبةةوة مانعةةة لعسةةرب الغةةاز،
إ ) ،حس االقعضان
(أ)
جي الع قب من االشرتاطان اإلضافية ألدان العبوان الكبرة اواسطة اخعبار كما ودده السنطة املخعحة
وجية أن يعةةاو تقريةةر الع قةةب انةةان عنة الطنة وكشةةر أد  ،جية أن يةةدرج يف تقريةةر الع قةةب اسةةم البطاريةةة ،وعةةدد البطاريةةان ،وكعنةةة
البطارية ونوعها وحنعواها من الطاقة ،ومعرف هوية العبوة الكبرة ،وايانان االخعبار وفقاً لطريقة االخعبار كما وددها السنطة املخعحة
تك ةةون االشة ةرتاطان الة ةواردة يف  6-5-5مس ةةعوفاة عن ةةد اس ةةعخدام اجلني ةةد اجل ةةاف أو النيرتوج ةةني الس ةةا ل كم ةةادة تربي ةةد وجية ة أن تبقة ة
العب ةوان الداخنيةةة وارارجيةةة سةةنيمة عنةةد درجةةة ح ةرارة مةةادة العربيةةد املسةةعخدمة وكةةذل درجةةان اي ةرارة ودرجةةان الضةةغأ الةةيت ميكةةن أن
ودي عند فقد العربيد
)(50A

()6

()0
()6

اشتراط إضافي:
جي محاية اراليا والبطاريان من قحر الدارة الكهراا ية
(أ)

40

ميكن النظر يف املعاير العالية ،حس االنطباق ،لعقييم أدان العبوة الكبرة:
جي ة إج ةران العقيةةيم يف إطةةار نظةةام إلدارة اجلةةودة (كمةةا هةةو حنةةدد مةةثالً يف القسةةم ( 1-9-0ه) يسةةمح اإمكانيةةة تعبةةا نعةةا
(أ)
االخعباران والبيانان املرجعية والنماةج املسعخدمة يف وديد املوا تان؛
(ب) جي ة أن وةةدد اوضةةوو قا مةةة األخطةةار املعوقعةةة يف حالةةة اجلمةةوو اي ةراري لنةةوع البطاريةةة يف الظةةروف الةةيت تنقةةل ةةا (مةةن قبيةةل
اسةةعخدام عبةةوة داخنيةةة ،أو حالةةة الشة نة ) ،(SOCأو اسةةعخدام مةةادة توسةةيد كافيةةة ةةةر قاانةةة لالح ةرتاق وةةةر مو ةةنة كهراا ي ةاً
وما ةةة إ ) وأن وةةدد كميعهةةا؛ ومسةةذا الغةةرض ميكةةن اسةةعخدام القا مةةة املرجعيةةة لةخطةةار ااعمنةةة لبطاريةةان النيثيةةوم (العتكة
اسةةرعة ،والعتاعةةل عنة ةةو خطةةر ،وتوليةةد مسة أو انبعةةاي خطةةر لن ةرارة أو انبعةةاي خطةةر لغةةازان أو أخبةةرة ايةةة أو أكالةةة أو
مسواة) ويععمد الع ديد الكمي مسذه األخطار عن املادة العنمية املعاحة؛
جي ة وديةةد الع ة ثران العختيتيةةة لنعبةةوة الكبةةرة ووديةةد موا ةةتا ا اسةةعناداً إىل سةةبل ايمايةةة املعةةوفرة وخحةةا ك مةةادة الحةةنا
(ج)
وجية ة ة اس ة ةةععمال قا م ة ةةة اارح ة ةةا ك العقني ة ةةة والرس ة ةةوم ل ة ةةدعم ه ة ةةذا العقي ة ةةيم (الكثاف ة ةةة (كة ة ةغ/ليرت) ،الس ة ةةعة ايراري ة ةةة النوعي ة ةةة
(جول/كةغ/كنتن) ،قيمةةة العسةةخني (كينوجول/كةةغ) ،املو ةةنية ايراريةةة (وان/م/0كنتةةن) ،درجةةة حةرارة الةةذواان ودرجةةة حةرارة
االشععال (كنتن) ،ومعمل النقل ايراري يف العبوة ارارجية (وان/م/0كنتن)؛
جي أن يقيم االخعبار وأي حسااان داعمة نعي ة اجلموو ايراري لنبطارية داخل العبوة الكبرة يف روف النقل العادية؛
(د)
إةا مل تكةةن حالةةة الش ة نة ) (SOCلنبطاريةةة معروفةةة ،جي ة أن جيةةرى العقيةةيم املسةةعخدم وفةةب أعن ة حالةةة ش ة ن ممكنةةة تقااةةل
(ه)
روف اسععمال البطارية؛
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(و)
(ز)
(و)

جي ة أن تو ةةف الظةةروف اايطةةة الةةيت ميكةةن فيهةةا اسةةعخدام العبةةوة الكبةةرة ونقنهةةا (مبةةا يف ةل ة فيمةةا يععنةةب االنعةةا ااعمنةةة
النبعاثان الغازان أو الدخان عن البي ة ،كالعهوية أو الطرا ب األخرى) وفقاً لنظام إدارة الغاز ارا االعبوة الكبرة؛
جية أن ت خةةذ االخعبةةاران أو ةةوةج ايسةةااان يف االععبةةار سةةيناريو أس ةوا ايةةاالن إلطةةالق اجلمةةوو اي ةراري وانعشةةاره داخةةل
البطارية :ويشمل هذا السيناريو أسوأ فشل ممكن يف روف النقل العاديةة وايةرارة القحةوى وانبعاثةان النهة املععنةب ااالنعشةار
ااعمل لنعتاعل؛
جي وضا تقييم لنعا السيناريو خالل فرتة زمنية تشمل مجيا النعا املمكنة (أي فرتة من  01ساعة)

 60-5-6-1ال ينطبب الععديل
 1-6-1-6-1يف اجلمنة الثالثة ،ال ينطبب
 6-0-3-6-1يف هناية التقرة ،يسععاض عن الرقم " "6-6-5-6-3االرقم ""6-5-6-3
6-8-6-1

ال ينطبب الععديل

 5-6-9-6-1ال ينطبب

الفصل 2-4
6-69-6-0-1

ال ينطبب

يف الس ة ةةطر األول اع ة ةةد العن ة ةوان ،تض ة ةةاف
 ،1-0-5-0-1توجية الحهاري النقالة T23
مجنة جديةدة يكةون نحةها كمةا ينةي" :ميكةن أيضةاً نقةل الرتكيبةان املبينةة أدنةاه معبة ة وفقةاً لطريقةة
الععب ة  OP8املبينة يف توجية الععب ة  P520الوارد يف  ،6-1-6-1ما نتس درجة حةرارة الضةبأ
ودرجة حرارة الطوارئ ،عند االقعضان "
 ،1-0-5-0-1توجية الحهاري النقالة  ،T23اياشية (د)

ال ينطبب

 ،6-5-0-1ايكم ارا املععنب االحهاري النقالة  TP10تضاف اجلمنة اجلديدة العالية
يف هنايةة التقةرة" :ميكةةن أن يقةدم الحةةهري النقةال لننقةةل اعةد تةةاري انعهةان ةةالحية بخةر ف ةةك
لنبطانة اترتة ال تع اوز ثالثة أشهر اعد تاري انعهان الحية بخر اخعبةار ،اعةد تتريةغ الحةهري
ولكن قبل تنظيتة ،ألعراض إجران االخعبار أو الت ك املطنوب قبل إعادة من ة "

الفصل 3-4
 60-6-6-1ال ينطبب

الفصل 1-5
6-6-5

يف هناية التقرة ،تضاف املالحظة العالية:

وفق ة ةاً لننظ ة ةةام املنس ة ةةب عاملي ة ةاً لعح ة ةةنيف امل ة ةواد الكيميا ي ة ةةة وتوس ة ةةيمها )،(GHS
"م حظة:
ينبغ ةةي أن ال يظه ةةر الرس ةةم العخطيط ةةي لننظ ةةام املنس ةةب عاملية ةاً ،ال ةةذي ال تش ةةرتطة ه ةةذه الال ةةة،
إال ك ةةزن مةةن اطاقةةة وسةةم كامنةةة املعنومةةان طبق ةاً لننظةةام املنسةةب عاملي ةاً ولةةيس اشةةكل مسةةعقل
(انظر " )1-1-62-1-6
1-6-5
GE.17-02431

يسععاض عن كنمة "لنمخاطر" اكنمة "لةخطار"
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الفصل 2-5
 6-6-0-5اع ة ةةد عب ة ةةارة "العبة ة ةوان االحعياطي ة ةةة" تض ة ةةاف عب ة ةةارة "مب ة ةةا يف ةلة ة ة العبة ة ةوان
االحعياطية الكبرة"
6-6-0-0-5

ال ينطبب

0-6-0-0-5

ال ينطبب

6-6-0-0-5

ال ينطبب

 6-6-6-0-0-5ال ينطبب
1-6-0-0-5

ال ينطبب

5-6-0-0-5

ال ينطبب

( 1-6-0-0-5ج) ال ينطبب
9-6-0-0-5

ال ينطبب

66-6-0-0-5

ال ينطبب

يضاف القسم الترعي اجلديد العا :66-6-0-0-5

اطاقان وسم السنا اليت وعوي عن اطا ا خطرة منقولة وت أرقةام
"66-6-0-0-5
األمم املع دة  6563و 6568و 6569و 6512و 6516و 6110و 6516و6511
و 6515و 6511و 6513و6518
 6-66-6-0-0-5توضةةا عن ة الطةةرود الةةيت وعةةوي عن ة اضةةا ا خطةةرة يف السةةنا وعن ة
اض ةةا ا خط ةةرة يف س ةةنا تنق ةةل ة ةةر معب ة ة ة اطاق ةةان وس ةةم وفق ة ةاً لنتق ةةرة  0-6-0-0-5تب ةةني
األخطار ااددة وفقاً لنتقرة  5-2-0وإةا احعةون السةنعة عنة واحةدة أو أكثةر مةن اطاريةان
النيثيةةوم وك ةةان إمج ةةا حنع ةةوى النيثي ةةوم ال يزي ةةد عن ة  0يف البطاري ةةان م ةةن فن ةةز النيثي ةةوم والرتب ةةة
ال تع ةةاوز  622وان-س ةةاعة يف اطاري ةةان أيون ةةان النيثي ةةوم ،تثب ةةت عالم ةةة اطاري ةةان النيثي ةةوم
(الشكل  )5-0-5عن الطرد أو السنعة ةر املعب ة وإةا احعون السنعة عن واحةدة أو أكثةر
مةةن اطاريةةان النيثيةةوم وكةةان إمجةةا حنعةةوى النيثيةةوم أكثةةر مةةن  0يف البطاريةةان مةةن فنةةز النيثيةةوم
والرتبةةة أكثةةر مةةن  622وان-سةةاعة يف اطاريةةان أيونةةان النيثيةةوم ،تثبةةت اطاقةةة وسةةم اطاريةةان
النيثيوم ( 0-6-0-0-5الرقم  9ألف) عن العبوة أو السنعة ةر املعب ة
 0-66-6-0-0-5إةا كةان املطنةوب ضةمان أن تبقة السةةنا الةيت وعةوي عنة اضةا ا خطةةرة
سا نة ااال اه ااةدد مسةا ،تثبةت عالمةان اال ةاه الةيت تتةي ااالشةرتاطان الةواردة يف 6-3-6-0-5
وتكةةون ةةاهرة عن ة جةةانبني عمةةوديني معقةةاانني عن ة األقةةل مةةن جوان ة الطةةرد أو السةةنعة ةةةر املعب ة ة
حيثما أمكن ،وتكون األسهم مع هة إىل األعن اشكل يح "
 6-6-6-0-0-0-5يف اجلمنةةة األوىل ،اعةةد عبةةارة "ميكةةن تقنيةةل أاعةةاد الطةةرد" تضةةاف عبةةارة
"اش ةةكل تناس ةةذ" وو ةةذف اجلمنع ةةان الثاني ةةة والثالث ةةة ("وجية ة أن يبقة ة ار ةةأ داخ ةةل اياف ةةة عنة ة
مسافة  5مم داخل الوسم ،وأن يبق السم األد لنخأ داخل ايافة  0مم ")
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 0-6-0-0-0-5يف اجلمنة األوىل ،تدرج عبارة "أسةطوانان ةةاز  -اطاقةان الع ةذير"
اعد عبارة "رقم  " ISO 7225:2005ووذف العبارة نتسها من اجلمنة الثانية

GE.17-02431

6-6-0-0-0-5

ال ينطبب الععديل

5-6-0-0-0-5

ال ينطبب

0-0-0-0-5

تعدل ليحبح نحها كما يني:

"0-0-0-0-5

اةج اطاقان الوسم

43

6

الشع  6-6و-6
 0و6-6

قنبنة تنت ر :أسود

ارتقالية

1
(أسود)

1-6

الشعبة 1-6

 :1-6أسود
تكة ة ةةون أح ة ة ةةام األرقة ة ةةام ة ة ةةو  62مة ة ةةم لالرتتة ة ةةاع و 5مة ة ةةم
لنسة ةةماكة (يف حالة ةةة اسة ةةعخدام اطاقة ةةة  622مة ةةم × 622
مم)

ارتقالية

1
(أسود)

* مكان كعااة رقم ةموعة العوافب

5-6

الشعبة 5-6

 :5-6أسود
تكة ة ةةون أح ة ة ةةام األرقة ة ةةام ة ة ةةو  62مة ة ةةم لالرتتة ة ةةاع و 5مة ة ةةم
لنسة ةةماكة (يف حالة ةةة اسة ةةعخدام اطاقة ةةة  622مة ةةم × 622
مم)

ارتقالية

1
(أسود)

* مكان كعااة رقم ةموعة العوافب

1-6

الشعبة 1-6

 :1-6أسود
تكة ة ةةون أح ة ة ةةام األرقة ة ةةام ة ة ةةو  62مة ة ةةم لالرتتة ة ةةاع و 5مة ة ةةم
لنسة ةةماكة (يف حالة ةةة اسة ةةعخدام اطاقة ةةة  622مة ةةم × 622
مم)

ارتقالية

1
(أسود)

* مكان كعااة رقم ةموعة العوافب

**

** مك ةةان كعاا ةةة رق ةةم الش ةةعبة  -ي ةةرتك ش ةةاةراً إةا كان ةةت امل ةةادة ال ةةيت
تشكل ارطر اإلضايف مادة معت رة ""explosive

* * مكان كعااة رقم ةموعة العوافب  -يرتك شاةراً إةا كانت املادة الةيت
تشكل ارطر اإلضايف مادة معت رة ""explosive
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الرتبة  :1المواد والس ع المتفجرة

GE.17-02431

اللعبة أو الفئة

الرما ولون الرسم

م حظاع

44

نموذج
الوسم رقم

اللكل في الااوية
الخ فية السف ط (ولون اللكل)

نماذج بطاقاع
الوسم

1-2

الشعبة :1-2
الغازان النهواة (ااسعثنان ما نحت عنية التقرة
 6-1-2-2-2-5د))

خضران

2-2

الشعبة :2-2
الغازان ةر النهواة وةر السمية

أسطوانة ةاز :أسود أو
أاي

ايضان

3-2

الشعبة :3-2
الغازان السمية

مج مة وعظمعان
معقاطععان :أسود
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مس  :أسود أو أاي

محران

2

-

(أسود أو أاي )
2

-

(أسود أو أاي )
2

-

أسود

GE.17-02431

اللعبة أو الفئة

الرما ولون الرسم

نماذج بطاقاع الوسم

م حظاع

45

نموذج
الوسم رقم

اللكل في الااوية
السف ط (ولون
اللكل)
الخ فية
الرتبة  :2الغازاع

UN/SCETDG/47/INF.19

اللعبة أو الفئة

الرما ولون الرسم

3

-

مس  :أسود أو
أاي

محران

نماذج بطاقاع الوسم

3
(أسود أو أاي )

م حظاع
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نموذج
الوسم رقم

اللكل في الااوية
السف ط (ولون
اللكل)
الخ فية
الرتبة  :3السوائل ال هوبة

-
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2-4

الشعبة :2-4
املواد املعرضة لالحرتاق العنقا ي

مس  :أسود

ايضان يف النحف
األعن  ،محران يف النحف
االستل

4
(أسود)

-

3-4

الشعبة :3-4
املواد اليت تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما
املان

مس  :أسود أو
أاي

زرقان

4
(أسود أو ااي )

-

46

1-4

الشعبة :1-4
املواد الحنبة النهواة ،واملواد الذاتية العتاعل،
واملعت ران الحنبة املنزوعة ايساسية ،واملواد
املسببة لنعماثر

مس  :اسود

ايضان خمططة اسبا
أشرطة محران

4
(أسود)

-

46

الرتبة  :4المواد الص بة ال هوبة؛ والمواد المعرضة ل حتراق الت قائي ،والمواد التي تط ق غازاع لهوبة لالى ت مسها مع الماء

اللعبة أو الفئة

47

نماذج بطاقاع الوسم

م حظاع

1-5

الشعبة :1-5
املواد املؤكسدة

مس أسود فوق دا رة

تران

1-5
(أسود)

-

2-5

الشعبة :2-5
األكاسيد التوقية العضوية

مس  :أسود أو
أاي

محران يف النحف األعن ،
تران يف النحف
األستل

2-5
(أسود)

-

1-6

الشعبة :1-6
املواد السمية

مج مة وعظمعان
معقاطععان :أسود

ايضان

6
(أسود)

-

2-6

الشعبة :2-6
املواد املعدية

ثالثة أهنة مرتاكبة
يف دا رة :أسود

ايضان

6
(أسود)

النك الستني من الوسم قد
يكع فية‘ :مادة معدية‘،
و"يف حالة الضرر أو العسرب
تُبنغ سنطان الح ة العامة
فوراً" ،والكعااة االنون األسود

GE.17-02431

الرتبة  :6المواد السمية والمواد المعالية
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نموذج
الوسم رقم

اللكل في الااوية
السف ط (ولون
اللكل)
الخ فية
الرما ولون الرسم
الرتبة  :5المواد مؤكسالة واألكاسيال الفوقية العضوية

ST/SG/AC.10/44/Add.1

 7اان

الت ة 2

ورقة الربسيم:
أسود

تران وحافة ايضان يف النحف
األعن  ،ايضان يف النحف األستل

7
(أسود)

 7جيم

الت ة 3

ورقة الربسيم:
أسود

تران وحافة ايضان يف النحف
األعن  ،ايضان يف النحف األستل

7
(أسود)

 7هان

املواد
االنشطارية

-

ايضان

7
(أسود)

يكع نك (إجباري) ااألسود يف النحف األستل:
(مواد مشعة) ""RADIOACTIVE
(ااعويان) ""CONTENTS....
(النشا ) ""ACTIVITY....
يرسم شريأ عمودي أمحر اعد كنمة ""RADIOACTIVE
يكع نك (إجباري) ااألسود يف النحف األستل:
(مواد مشعة) ""RADIOACTIVE
(ااعويان) ""CONTENTS....
(النشا ) ""ACTIVITY....
تكع عبارة ""TRANSPORT INDEX؛ (دليل النقل) داخل إطار أسود
يرسم اعد كنمة " "RADIOACTIVEشريطان عموديان االنون األمحر
يكع نك (إجباري) ااألسود يف النحف األستل:
(مواد مشعة) ""RADIOACTIVE
(ااعويان) ""CONTENTS....
(النشا ) ""ACTIVITY....
تكع عبارة ""TRANSPORT INDEX؛ (دليل النقل) داخل إطار أسود
يرسم اعد كنمة " "RADIOACTIVEشريطان عموديان االنون األمحر
يكع نك (إجباري) ااألسود يف النحف األعن :
مادة انشطارية" ""FISSILE؛
يف إط ة ةةار حن ة ةةدد ااألس ة ةةود يف النح ة ةةف األس ة ةةتل" :مؤش ة ةةر أم ة ةةان ايرجي ة ةةة"
"CRITICALITY SAFETY INDEX

48

 7ألف

الت ة 1

ورقة الربسيم:
أسود

ايضان

7
(أسود)

GE.17-02431

الخ فية

م حظاع

48

الرما ولون
نموذج
الوسم رقم اللعبة أو الفئة الرسم

اللكل في الااوية السف ط
(ولون اللكل)
نماذج بطاقاع الوسم
الرتبة  :7المواد الملعة

ايضان يف النحف األعن  ،سودان ما
حافة ايضان يف النحف األستل

8
(أاي )

الرتبة  :8المواد األكالة

س ةوا ل تنسةةك مةةن أنبةةواعني زجةةاجيعني تسةةقأ عن ة ي ةةد
وقطعة معدنية :أسود

نماذج بطاقاع الوسم

م حظاع
-

9

-

سبعة أشرطة عمودية رأسية يف النحف األعن  :أسود

ايضان

 9وعة خأ
(أسود)

-

 9ألف

-

سبعة أشرطة عمودية رأسية يف النحف األعن  :أسود

ايضان

 9وعة خأ
(أسود)

-

ةموعة اطاريان ،مس مكسور ومنبعث يف النحف
األستل :أسود
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الفصل 3-5
يع ةةدل عنة ةوان التح ةةل ليح ةةبح نح ةةة كم ةةا ين ةةي" :وض ررع لوحر رراع ااعر ر ن الخارجير ررة ووضر ررع
الع ماع ع ط وحالاع النقل اللاحنة وحاوياع السوائب"
 0-6-6-6-5يف اجلمنةة األوىل ،يسةععاض عةةن كنمةة "خمةاطر" اكنمةةة "أخطةار" ،واعةد عبةةارة
"وح ةةدان النقة ةةل الش ةةاحنة" تضة ةةاف عبة ةةارة "وحاوي ةةان الس ة ةوا " ويف اجلمن ةةة الثانية ةةة ،التقة ةةرة
الترعية (ب) ،وعد عبارة "وحدان النقل الشاحنة" تضاف عبارة "وحاويان السوا "
 6-6-6-6-5ال ينطبب
 6-6-0-6-5اعةةد عبةةارة "وحةةدة النقةةل الشةةاحنة" تضةةاف عبةةارة "أو حاويةةة السةوا " واعةةد
كنمة "الوحدة" تضاف كنمة "أو اياوية"
 0-6-0-6-5اعد عبارة "وحدة النقل الشاحنة" تضاف عبارة "وحاوية السوا "

الفصل 4-5
( 6-1-6-1-5ج)

ال ينطبب الععديل

( 6-1-6-1-5د)

ال ينطبب

 6-5-6-1-5يف العنوان اعد عبارة "العبوان االحعياطية" تضاف عبارة "مبا يف ةل العبوان
االحعياطية الكبرة" ويف هناية اجلمنة ،اعد عبارة "عبةوان احعياطيةة" تضةاف عبةارة "مبةا يف ةلة
عبوان احعياطية كبرة"
 1-5-6-1-5يسععاض عن الرقم " "6-6-5-6-3االرقم ""6-5-6-3

 5-5-6-1-5يف العنوان ،اعد عبارة "املواد الذاتية العتاعل" ،تدرج عبارة "واملةواد املسةببة لنعمةاثر"

ويف الةةنك ،يسةةععاض عةةن عبةةارة "واألكاسةةيد التوقيةةة العض ةوية" اعبةةارة "واألكاسةةيد التوقيةةة العض ةوية
واملواد املسببة لنعماثر" ،ويسععاض عن الرقم " "6-6-5-6-3االرقم ""6-5-6-3
6-5-5-6-1-5

ال ينطبب

يف التقرة الثانية ،يسععاض عن عبارة "االعالمة املميزة لنمركبان ةان
62-5-6-1-5
ااركةةان يف نظةةام املةةرور الةةدو " اعبةةارة "االعالمةةة املميةةزة املسةةعخدمة يف املركبةةان يف نظةةام املةةرور
الدو ( ،")6وتدرج اياشية  6ويكون نحها كما يني:

"( )6العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "
يف التحل  ،1-5يعاد ترقيم ايواشي الالحقة تبعاً لذل
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الفصل 1-6
يف عنوان التحل ،وذف عبارة "(ةر عبوان مواد الشعبة ")0-1
( 6-6-6-1أ) ‘‘6

يسععاض عن عبارة "(خماطر إضافية)" اعبارة "(أخطار إضافية)"

6-6-6-1

تضاف فقرة فرعية جديدة (ه) يكون نحها كما يني:

"(ه) عبوان املواد املعدية من الت ة ألف املدرجة يف الشعبة " 0-1
 ،6-6-1املالحظة  6ال ينطبب الععديل
( 6-6-6-1و)يسةةععاض عةةن عبةةارة "ويعةةرب عنةةة االعالمةةة املميةةزة لنمركبةةان ةان ااركةةان يف
نظةةام املةةرور الةةدو " اعبةةارة "ويعةةرب عنةةة االعالمةةة املميةةزة املسةةعخدمة يف املركبةةان يف نظةةام املةةرور
الدو (")0
يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "ويعة ةةرب عن ةةة االعالم ةةة املمي ةةزة لنمركبة ةةان ةان
( 8-6-6-1و)
ااركان يف نظام املرور الدو " اعبارة "ويعرب عنة االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام
املرور الدو ( ،")0وتدرج اياشية  0ويكون نحها كما يني:

"( )0العالمةةة املميةةزة لدولةةة العس ة يل املسةةعخدمة يف الشةةاحنان ةان ااةةرك واملقط ةةوران يف
النقةةل الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام
 6918لنسر عن الطرق "
 6-3-5-6-1وةةت البنةةد  ،8تضةةاف اجلمنةةة العاليةةة يف النهايةةة" :درجةةة حةرارة املةةان املسةةععمل
يف حالة عبوان البالسعي اليت ختضا الخعبار الضغأ الداخني "

الفصل 2-6
( 6-1-6-0-1د)

يسععاض عن املالحظة  0القا مة مبا يني:

"الم حظة  :2يف حال ةةة األس ةةطوانان واألنااية ة املح ةةنوعة م ةةن الت ةةوالة ة ةةر املن ةةوم ،ميك ةةن
االسععاضة عن املراجعةة الةواردة يف ( 6-1-6-0-1ب) واخعبةار الضةغأ امسيةدرو الةوارد يف
( 6-1-6-0-1د) اةةإجران يتةةي ااملعيةةار " SO 16148:2016أسةةطوانان الغةةاز  -أسةةطوانان
الغ ةةاز القاان ةةة إلع ةةادة امل ةةلن واملح ةةنوعة م ةةن الت ةةوالة ة ةةر املن ةةوم  -اخعب ةةار االاعع ةةاي الح ةةويت )(AT
والت ك ااملوجان فوق الحوتية ) (UTلالخعبار والت ك الدوريني "
( 6-1-6-0-1د) يف املالحظةةة  ،6يسةةععاض عةةن عبةةارة "جيةةوز االسععاضةةة عةةن اخعبةةار
الض ةةغأ امسي ةةدرو " اعب ةةارة "جي ةةوز االسععاض ةةة ع ةةن املراجع ةةة ال ة ةواردة يف ( 6-1-6-0-1ب)
واخعبار الضغأ امسيدرو الوارد يف ( 6-1-6-0-1د)"
 6-6-0-0-1يف اجلةةدول ،يف حالةةة املعيةةار " ،"ISO 11118:1999يف العمةةود "ميكةةن تطبيقةةة يف
الحناعة" ،يسععاض عن عبارة "حا إشعار بخر" اعبارة "حا  66كانون األول/ديسمرب "0202
 6-6-0-0-1يف اجلةدول ،اعةد املعيةار " ،"ISO 11118:1999يةدرج سةطر جديةد يكةون نحةة
كما يني:
GE.17-02431
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ISO 11118:2015

أس ة ةةطوانان الغ ة ةةاز  -أس ة ةةطوانان الغ ة ةةاز املعدني ة ةةة ة ة ةةر القاان ة ةةة
إلعادة امللن  -املوا تان وطرا ب االخعبار

حا إشعار بخر

 0-6-0-0-1يف اجلةةدول ،يف حالةةة املعيةةار " ،"ISO 11120:1999يف العمةةود "ميكةةن تطبيقةةة يف
الحناعة" ،يسععاض عن عبارة "حا إشعار بخر" اعبارة "حا  66كانون األول/ديسمرب "0200
 0-6-0-0-1يف اجلةدول ،اعةد املعيةار " ،"ISO 11120:1999يةدرج سةطر جديةد يكةون نحةة
كما يني:
ISO 11120:2015

6-0-0-1

أسةةطوانان الغةةاز  -األنااي ة القاانةةة إلعةةادة املةةلن واملحةةنوعة
مةةن التةةوالة ةةةر املن ةةوم و ةةم مةةا ي ي ةرتاوو اةةني  652ل ةرتاً
و 6 222لرت  -العحميم والبنان واالخعبار

حا إشعار بخر

تدرج فقرة جديدة  8-6-0-0-1يكون نحها كما يني:

تنطبب املعةاير العاليةة عنة تحةميم وانةان أسةطوانان الضةغأ
"8-6-0-0-1
ال ةةيت وم ةةل عالم ةةة األم ةةم املع ةةدة وعنة ة ف ح ةةها واخعباره ةةا األولي ةةني ،ااس ةةعثنان أن اشة ةرتاطان
الت ك املرتبطة انظام تقييم العوافب واالععماد تكون وفقاً لنتقرة :5-0-0-1
المرجع
ISO 21172-1:2015

العنوان
أسطوانان الغاز  -أوعية الضغأ املحنوعة من فوالة من وم اليت
يحل ح مها إىل  6 222لرت وتسعخدم لنقل الغازان -
العحميم والبنان  -اجلزن  :6األح ام اليت تحل إىل  6 222لرت

م حظة :اغ النظر عن القسم  1-6-6-1من هذا
املعيار ،ميكن اسععمال أوعية الضغأ التوالةية املن ومة ةان
األطراف املقعرة لنقل املواد األكالة شريطة اسعيتان مجيا
االشرتاطان املنطبقة من هذه الال ة

ISO 4706: 2008

ISO 18172-1:2007

أسطوانان الغاز  -األسطوانان القاانة إلعادة امللن واملحنوعة
من فوالة من وم  -ضغأ االخعبار  12اار وما دون
أسطوانان الغاز  -األسطوانان القاانة إلعادة امللن واملحنوعة
من فوالة ال يحدأ من وم اجلزن  :6ضغأ االخعبار 1
ميغاااسكال وما دون

يمك تطبيقه في
الصناعة
حا إشعار بخر

حا إشعار بخر
حا إشعار بخر

 6-0-0-1يف اجلةدول األول ،يف حالةة املعيةار " ،"ISO 13340:2001يف العمةود "ميكةن تطبيقةة
يف الحناعة" ،يسععاض عن عبارة "حا إشعار بخر" اعبارة "حا  66كانون األول/ديسمرب "0202
6-0-0-1

يف اجلدول األول ،يدرج الحتان العاليان يف النهاية:

ISO 14246:2014
ISO 17871:2015

أس ة ة ةةطوانان الغ ة ة ةةاز  -ة ة ةةمامان األس ة ة ةةطوانان  -اخعب ة ة ةةاران
العحنيا والت ك
أسطوانان الغاز  -مامان األسطوانان السريعة اإلععةاق -
املوا تان واخعبار النوع

حا إشعار بخر
حا إشعار بخر

 1-0-0-1تعدل هناية اجلمنة االسعهاللية ليحبح نحها كما يني " :اليت ومةل عالمةة
األمم املع دة ووسا ل إةالقها ومحايعهةا ":وينقةل الحةف األخةر مةن اجلةدول إىل جةدول جديةد
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ينةةي اجلةةدول ايةةا ويكةةون لةةة نتةةس العنةةاوين ومجنةةة اسةةعهاللية جديةةدة يكةةون نحةةها كمةةا ينةةي:
"ينطبةةب املعيةةار العةةا عنة الت ةةك واالخعبةةار الةةدوريني ألنظمةةة العخةزين امسيدريديةةة املعدنيةةة الةةيت
ومل عالمة األمم املع دة "
 1-0-0-1يف اجلةدول األول ،يف حالةة املعيةار " ،"ISO 11623:2002يف العمةود "ميكةن تطبيقةة
يف الحناعة" ،يسععاض عن عبارة "حا إشعار بخر" اعبارة "حا  66كانون األول/ديسةمرب "0202
ويدرج الحف اجلديد العا اعد الحف ارا ااملعيار ":"ISO 11623:2002
ISO 11623:2015

1-0-0-1

أسطوانان الغاز املركبة  -الت ك واالخعبار الدوريني

حا إشعار بخر

يف هناية اجلدول األول ،يدرج الحف العا :

ISO 22434:2006

أسطوانان الغاز القاانة لننقل  -ف ةك و ةيانة ةمامان
األسطوانان
م حظ ررة :ميك ةةن اس ةةعيتان ه ةةذه االش ةرتاطان يف ة ةةر األوق ةةان
ااةةددة لالخعبةةار والت ةةك الةةدوريني لةس ةةطوانان الةةيت وم ةةل
عالمة األمم املع دة

حا إشعار بخر

( 0-3-0-0-1ج) يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "االعالم ةةة املمي ةةزة لنمركب ةةان ةان اارك ةةان يف
نظام املرور الدو " اعبارة "االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (" ")0
 1-3-0-0-1وت التقرة الترعية (م) ،تدرج مالحظة جديدة يكون نحها كما يني:

ت ة ةةرد املعنوم ة ةةان ع ة ةةن العالم ة ةةان ال ة ةةيت ميك ة ةةن اس ة ةةععمامسا لع دي ة ةةد النوال ة ة يف
"م حظة:
األسةطوانان يف املعيةار  - ISO/TR 11364أسةطوانان الغةاز  -اةموعةة الوطنيةة والدوليةة لنوالة
عنب األسطوانة ونظام وديدها ووضا العالمان عنيها "
( 1-3-0-0-1ن) يسةةععاض عةةن عبةةارة "كمةةا هةةو مبةةني يف العالم ةان املميةةزة لنمركبةةان
ةان ااركان يف نظام املرور الدو ( ")6اعبارة "كما هو مبني يف العالمان املميزة املسعخدمة يف
املركبان يف نظام املرور الدو (")0
( 3-3-0-0-1أ) يسةةععاض عةةن عبةةارة "كمةةا هةةي مبينةةة يف العالمةان املميةةزة لنمركبةةان
ةان ااركةان يف نظةام املةةرور الةدو ( ")6اعبةةارة "كمةا هةةي مبينةة يف العالمةان املميةزة املسةةعخدمة
يف املركبان يف نظام املرور الدو (")0
يسة ةةععاض عة ةةن عبة ةةارة "االعالمة ةةان املميِّة ةةزة املوضة ةةوعة عن ة ة
( 0-9-0-0-1ج) و(و)
( )6
املركبة ةةان ةان ااركة ةةان يف نظة ةةام املة ةةرور الة ةةدو " اعبة ةةارة "االعالم ة ةان املمية ةةزة املسة ةةعخدمة يف
املركبان يف نظام املرور الدو (")0
( 1-9-0-0-1أ) يسععاض عن عبارة "االعالمان املميِّةزة املوضةوعة عنة املركبةان ةان
ااركةةان يف نظةةام املةةرور الةةدو ( ")6اعبةةارة "االعالم ةان املميةةزة املسةةعخدمة يف املركبةةان يف نظةةام
املرور الدو (")0
تدرج اياشية  0ويكون نحها كما يني:
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"( )0العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "
6-1-0-1

يعاد ترقيم اياشية  0إىل اياشية 6

الفصل 3-6
( 0-1-6-1ه)يسةععاض عةن عبةارة "الةيت تبينهةةا العالمةة املميةزة املوضةوعة عنة املركبةةان ةان
ااركةةان يف نظةةام املةةرور الةةدو ( ")0اعبةةارة "الةةيت تبينهةةا العالمةةة املميةةزة املسةةعخدمة يف املركبةةان يف
نظام املرور الدو (")6
تدرج اياشية  6ويكون نحها كما يني:

"( )6العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "

الفصل 4-6
( 66-06-1-1أ) يف التق ة ةةرة (أ) ،يس ة ةةععاض ع ة ةةن عب ة ةةارة "الرم ة ةةز ال ة ةةدو لع دي ة ةةد ن ة ةةوع
تس يل الشاحنة( ")6اعبارة "العالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (")6

تعدل اياشية  6ليكون نحها كما يني )6(" :العالمةةة املميةةزة لدولةةة العسة يل املسةةعخدمة يف
الشةةاحنان ةان ااةةرك واملقطةةوران يف النقةةل الةةدو  ،مةةثالً وفق ةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 6919
لنسر عن الطرق أو اتتاقية فيينا لعام  6918لنسر عن الطرق "

الفصل 5-6
( 6-6-0-5-1ه) يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "ويع ةةرب عنهة ةا االعالم ةةة املمي ةةزة لنمركب ةةان ةان
ااركان يف نظام املرور الدو ( ")0اعبارة "ويعةرب عنهةا االعالمةة املميةزة املسةعخدمة يف املركبةان يف
نظام املرور الدو (")6
تدرج اياشية  6ويكون نحها كما يني:

"( )6العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "
6-9-1-5-1

تعدل التقرة األخرة ليحبح نحها كما يني:

"ميكن اسعخدام اياوية الوسيطة نتسها أو اسعخدام حاوية وسيطة خمعنتةة اةنتس العحةميم لكةل
سقو "
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 6-61-1-5-1وةةت البنةةد  ،8تضةةاف اجلمنةةة العالي ةةة" :ودرجةةة ح ةرارة املةةان املس ةةععمل يف
حالةةة البالسةةعي اجلامةةد واياويةةان الوسةةيطة املركبةةة الةةيت ختضةةا الخعبةةار الضةةغأ امسيةةدرو الةوارد
يف " 8-1-5-1

الفصل 6-6
يسععاض عن عبارة "العالمة املميزة لنمركبان ةان ااركان يف نظةام
( 6-6-1-1ه)
( )6
املرور الدو ( ")0اعبارة "العالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو "
تدرج اياشية  6ويكون نحها كما يني:

"( )6العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "

الفصل 7-6
61-0-0-3-1

ال ينطبب الععديل

يف اجلمنة الرااعة ،يسععاض عن عبارة "أي العالمة املميزة لالسعخدام
6-68-0-3-1
يف املةةرور الةةدو وفق ةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اش ة ن حركةةة املةةرور عن ة الطةةرق لعةةام "6918
اعبارة "املبينة االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (")0
يف اجلمنة الرااعة ،يسععاض عن عبارة "أي العالمة املميزة لالسعخدام
6-61-6-3-1
يف املةةرور الةةدو وفق ةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اش ة ن حركةةة املةةرور عن ة الطةةرق لعةةام "6918
اعبارة "املبينة االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (")0
يف اجلمنة الرااعة ،يسععاض عن عبارة "أي العالمة املميزة لالسعخدام
6-66-1-3-1
يف املةةرور الةةدو وفق ةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اش ة ن حركةةة املةةرور عن ة الطةةرق لعةةام "6918
اعبارة "املبينة االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (")0
يف اجلمنة الرااعة ،يسععاض عن عبارة "أي العالمة املميزة لالسعخدام
6-66-5-3-1
يف املةةرور الةةدو وفق ةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اش ة ن حركةةة املةةرور عن ة الطةةرق لعةةام "6918
اعبارة "املبينة االعالمة املميزة املسعخدمة يف املركبان يف نظام املرور الدو (")0
ينبغي أن يكون نك اياشية  0كما يني:

"( )0العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "
وت التحل  ،0-3يعاد ترقيم ايواشي العالية وفقاً لذل
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الفصل 8-6
( 6-5-5-8-1ه) يس ةةععاض ع ةةن عب ةةارة "ويع ةةرب عنهة ةا االعالم ةةة املمي ةةزة لنمركب ةةان ةان
ااركةةان يف نظةةام املةةرور الةةدو " اعبةةارة "ويعةةرب عنهةةا االعالمةةة املميةةزة املسةةعخدمة يف املركبةةان يف
نظام املرور الدو (")0
يكون نك اياشية  0كما يني:

"( )0العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل
الةةدو  ،مةةثالً وفقةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام  6919لنسةةر عنة الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام 6918
لنسر عن الطرق "

الفصل 1-7
( 6-0-6-3ج)

يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"

 5-6-3و1-6-3

تعدل التقرتان ليحبح نحهما كما يني:

أحك ررام خام ررة تنطبر رق ع ررط نق ررل الم ررواد الذاتي ررة التفاع ررل المالرج ررة ف رري
"5-1-7
اللررعبة  1-4واألكاسرريال الفوقيررة العضرروية المالرجررة فرري اللررعبة  2-5والمررواد المسررتقرة
بضبط درجة الحرارة (بخ ف المواد الذاتية التفاعل واألكاسيال الفوقية العضوية)
 6-5-6-3جي أن توفر ايماية جلميا املةواد الذاتيةة العتاعةل واألكاسةيد التوقيةة العضةوية
وامل ةواد املس ةةببة لنعمةةاثر م ةةن ت ة ثر أش ةةعة الش ةةمس املباشةةرة ومجي ةةا محةةادر اي ةرارة ،وأن توض ةةا يف
أماكن جيدة العهوية
م حظة:

نقل معينة

اعة ة

املة ةواد ال ةةيت تنق ةةل يف ةةروف ض ةةبأ درج ةةة اية ةرارة ظ ةةر نقنه ةةا اطرا ةةب

 0-5-6-3حيثما جيما عدد من الطرود يف حاوية شة ن أو شةاحنة اريةة مغنقةة أو وحةدة
نقةةل ،يراعة أال تسةةب الكميةةة الكنيةةة لنمةةادة وأنةواع وعةةدد الطةةرود وطريقةةة العنضةةيد أي أخطةةار
لالنت ار "
6-5-6-3

أحكام ضبأ درجة ايرارة

 6-6-5-6-3تنطب ةةب هة ةةذه األحكة ةةام عن ة ة م ة ةواد معينة ةةة ةاتي ةةة العتاعة ةةل حس ة ة اشة ةةرتاطان
التقرة  ،1-6-0-1-0وأكاسيد فوقية عضةوية معينةة حسة اشةرتاطان التقةرة ،6-1-6-5-0
ومواد معينة مسببة لنعمةاثر حسة اشةرتاطان التقةرة  0-5-0-1-0أو ايكةم ارةا 681
الوارد يف التحل  6-6وال ميكن نقنها إال يف روف متكن من ضبأ درجة ايرارة
 0-6-5-6-3تنطبب هذه األحكام أيضاً عن نقل املواد اليت:
(أ)
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(ب) وتكةون درجةةة حةرارة ا المسةةا الةةذايت العسةةارع ) (SADTأو درجةةة متاثرهةةا
الةةذايت العسةةارع )( )1((SAPTمةةا أو اةةدون اسةةعقرار كيميةةا ي) االشةةكل
الذي تقدم املادة فية لننقل:
'º52 '6س أو أقل يف عبوان أو حاويان وسيطة؛ أو
''0

º15س أو أقل يف هاري نقالة

وحةةني ال يسةةعخدم الحةةد الكيميةةا ي لع قيةةب اسةةعقرار مةةادة معتاعنةةة ،مةةا قةةد يولةةد كميةةان خطةةرة
من ايرارة والغاز أو البخةار يف ةروف النقةل العاديةة ،تنقةل هةذه املةواد مةا ضةبأ لدرجةة ايةرارة
وال تنطب ةةب ه ةةذه األحك ةةام عن ة ة امل ة ةواد ال ةةيت تس ةةعقر اإضة ةةافة ةةادان كيميا ي ةةة ي ةةث تع ة ةةاوز
درج ة ةةة ح ة ةرارة ا المس ة ةةا ال ة ةةذايت العس ة ةةارع أو درج ة ةةة متاثره ة ةةا ال ة ةةذايت العس ة ةةارع الدرج ة ةةة ال ة ةةيت وردن
يف (ب)‘ ‘6أو ‘ ‘0أعاله
 6-6-5-6-3ااإلضةةافة إىل ةل ة  ،إةا كةةان االسةةم الراةةي املسةةعخدم يف الش ة ن ملةةادة ةاتيةةة
العتاعة ةةل أو أكسة ةةيد ف ة ةةوقي عضة ةةوي أو م ة ةةادة مة ةةا يعض ة ةةمن كنمة ةةة "مس ة ةةعقرة" ""STABILIZED
وال يشةةرت عةةادة نقنهةةا مةةا ضةةبأ لدرجةةة اي ةرارة ،وتنقةةل يف ةةروف قةةد تع ةةاوز درجةةة اي ةرارة
فيها º55س ،فإنة ميكن أن تعطن ضبطاً لدرجة ايرارة
" 1-6-5-6-3درج ةةة حة ةرارة الض ةةبأ" ه ةةي الدرج ةةة القح ةةوى ال ةةيت ميك ةةن عن ةةدها نق ةةل امل ةةادة
اشكل م مون ويترتض أال تع اوز درجة حرارة البي ة اايطة مباشرة االطرد أثنان النقل º55س،
وأن ال تسةةعمر اي ةرارة يف هةةذه الدرجةةة ،إةا و ةةنت إليهةةا ،إال فةةرتة قحةةرة نسةةبياً يف ةضةةون كةةل
 01س ةةاعة ويف حال ةةة فق ةةدان الس ةةيطرة عنة ة درج ةةة اية ةرارة ،ق ةةد ين ةةزم اخت ةةاة إجة ةرانان طة ةوارئ
و"درجة حرارة الطوارئ" هي درجة ايرارة اليت تنتذ عندها هذه اإلجرانان
5-6-5-6-3

حساب درجيت حرارة الضبأ والطوارئ

نوع الوعاء

درجة )((SADTأ)/درجة
SAPT

(أ)

العبة ةوان املت ةةردة واياوي ةةان º02س أو أقل
الوسيطة لنسوا
فوق º02س إىل º65س
فوق º65س

الحهاري النقالة

أقل من º52س

درجة حرارة الضبط

درجة حرارة الطوارئ

وة ة ة ة ةةت درجة ة ة ة ةةة  SADT/SAPTمبقة ة ة ة ةةدار وت درجة  SADT/SAPTمبقدار º62س
º02س
وت درجة  SADT/SAPTمبقدار º62س
وة ة ة ة ةةت درج ة ة ة ة ةةة  SADT/SAPTمبق ة ة ة ة ةةدار و ة ةةت درج ة ةةة و ة ةةت درج ة ةةة SADT/SAPT
º65س
مبقدار º5س
وة ة ة ة ةةت درجة ة ة ة ةةة  SADT/SAPTمبقة ة ة ة ةةدار
º62س
وة ة ة ة ةةت درجة ة ة ة ةةة  SADT/SAPTمبقة ة ة ة ةةدار وت درجة  SADT/SAPTمبقدار º5س
º62س

(أ) أي درجة  SADT/SAPTملادة وهي معب ة لننقل
__________

()1
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و ةةدد درج ةةة ح ة ةرارة العم ةةاثر ال ةةذايت العس ةةارع ) (SAPTوفق ة ةاً ل ةةدليل االحعب ةةاران واملع ةةاير وجي ةةوز أيض ة ةاً تطبي ةةب
االخعباران املععنقة ادرجة حرارة اال الل الذايت العسةارع ) (SADTالةواردة يف التةرع  ،08السنسةنة  ،Hحسةبما
يناس  ،لع ديد درجة حرارة العماثر الذايت العسارع
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 1-6-5-6-3وس ة ة درجة ةةة ح ة ةرارة الضة ةةبأ ودرجة ةةة ح ة ةرارة الط ة ةوارئ ااالسة ةةععانة ااجلة ةةدول
 5-6-5-6-3عنة أسةةاس درجةةة حةرارة اال ةةالل الةةذايت العسةةارع ) (SADTأو درجةةة العمةةاثر
ةايت العس ةةارع ) (SAPTال ةةيت تع ةةرف ا هن ةةا أد درج ةةة حة ةرارة ميك ةةن أن ةةدي فيه ةةا ا ةةالل ةايت
العسارع أو متاثر ةايت العسارع ملادة ما يف العبوة أو اياوية الوسيطة أو الحهري النقال املسعخدم
وودد درجة اال الل الذايت العسارع ودرجة العماثر الذايت العسارع لعقرير مةدى ضةرورة
يف النقل ُ
إخضاع مادة ما لضبأ درجة ايرارة أثنةان النقةل وتةرد األحكةام املععنقةة اع ديةد درجةة اال ةالل
الذايت العسةارع ودرجةة العمةاثر الةذايت العسةارع لنمةواد الذاتيةة العتاعةل واألكاسةيد التوقيةة العضةوية
وامل ة ة ة ةواد املسة ة ة ةةببة لنعمة ة ة ةةاثر يف  1-6-0-1-0و 0-1-6-5-0و ،0-5-0-1-0عن ة ة ة ة
العوا
 3-6-5-6-3ترد درجان حرارة الضبأ والطةوارئ ،حسة االنطبةاق ،يف 6-0-6-0-1-0
لنمواد الذاتية العتاعل املدرجة حالياً يف ف ان ،ويف  1-0-6-5-0لةكاسيد التوقية العضةوية
املدرجة حالياً يف ف ان
 8-6-5-6-3جيوز أن تقل درجة ايرارة التعنيةة أثنةان النقةل عةن درجةة حةرارة الضةبأ ،ولكةن
ينزم اخعيارها لعتادي أي فحل خطر لنمراحل
1-5-6-3

النقل يف روف ضبأ درجة ايرارة

نظ ةراً ألن الظةةروف الةةيت تؤخةةذ يف االععبةةار ختعنةةف مةةن طريقةةة نقةةل إىل أخةةرى،
م حظة:
فنن وعوي التقران العالية إال عن توجيهان عامة
 6-1-5-6-3يشةكل ايتةةاو عنة درجةةة ايةرارة املعينةةة اةة أساسةةية يف النقةل املة مون لنمةواد
املسعقرة اضبأ درجة ايرارة واحورة عامة ينزم ما يني:
(أ)

إجران ف ك شامل لوحدة النقل الشاحنة قبل الع ميل؛

(ب)

وإعطان الناقل تعنيمان اش ن تشغيل منظومة العربيد؛

(ج)

وتعيني إجرانان تعخذ يف حال اخعالل الضبأ؛

(د)

ور د منعظم لدرجان ايرارة العشغينية؛

(ه)

وتوفر منظومة تربيد احعياطية أو قطا ةيار

 0-1-5-6-3يُكتل الو ةول املباشةر إىل أجهةزة الضةبأ واسعشةعار ايةرارة يف منظومةة العربيةد
وتكون مجيا الو الن الكهراا ية امدة لةحوال اجلوية وتقاس درجة حرارة حيز امسةوان داخةل
وح ةةدة النق ةةل الش ةةاحنة اواس ةةطة جه ةةازي اسعش ةةعار مس ةةعقنني ،وتسة ة ل القة ةرانان ي ةةث ميك ةةن
اسةةهولة كشةةف أي تغةران تطةرأ عنة درجةةة ايةرارة وينةةزم الع قةةب مةةن درجةةة ايةرارة كةةل 1-1
سةةاعان وتسة ينها ويف حالةةة نقةةل مةواد تقةةل درجةةة حةرارة ضةةبطها عةةن º05+س ،تةةزود وحةةدة
النقل الشاحنة ا جهزة إنذار مر ية ومسموعة ،مزودة مبحدر لنطاقةة مسةعقل عةن منظومةة العربيةد،
ومضبوطة لععمل عند درجة حرارة الضبأ أو دوهنا
 6-1-5-6-3يف حالة اوز درجةة حةرارة الضةبأ أثنةان النقةل ،يباشةر تنتيةذ إجةرانان عاجنةة
تشةةمل أي إ ةةالحان ضةةرورية ألجهةةزة العربيةةد أو زيةةادة طاقةةة العربيةةد (اإضةةافة م ةواد تربيةةد سةةا نة
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أو ة ةةنبة م ة ةةثالً) كم ة ةةا جي ة ةةرى الع ق ة ةةب اش ة ةةكل معة ة ةواتر مة ة ةن درج ة ةةة اية ة ةرارة وم ة ةةن اس ة ةةععدادان
تنتي ةةذ إج ةرانان الط ةوارئ ويعع ةةني الش ةةروع يف إج ةرانان الط ةوارئ ح ةةني تح ةةل درج ةةة اي ةرارة إىل
الدرجة ايرجة لنطوارئ
 1-1-5-6-3تععمةةد مالنمةةة وسةةينة معينةةة لضةةبأ درجةةة اي ةرارة يف حالةةة النقةةل عن ة عوامةةل
عدة منها:
(أ)

درجة (درجان) حرارة ضبأ املادة (املواد) املنقولة؛

(ب)
(ج)
(د)
(ه)

والترق اني درجة حرارة الضبأ واألحوال املعوقعة لدرجة ايرارة اايطة؛
وفعالية العزل ايراري؛
ومدة النقل؛
والسماو امش أمان احعياطاً ياالن الع خر

 5-1-5-6-3الطرا ب املال مة ملنا ةاوز درجةة حةرارة الضةبأ هةي كمةا ينةي ،مرتبةة تحةاعدياً
حس قدرة الضبأ:
العزل ايراري اشر أن تكون درجة ايرارة البد ية لنمادة (املةواد) املقةرر نقنهةا
(أ)
أقل من درجة حرارة الضبأ اقدر كاف؛
(ب)

العزل ايراري مبنظومة تربيد اشر :
''6

محةةل كميةةة كافيةةة مةةن مةةادة العربيةةد (النرتوجةةني املسةةيل أو ثةةاين أكسةةيد
الكراون اجلاف عنة سةبيل املثةال) مبةا يسةمح ةامش معقةول احعياطةاً
ياالن الع خر؛

''0

وعدم اسعخدام األكس ني املسيل أو امسوان كمواد تربيد؛

''6

وتوفر ت ثر تربيد منعظم حا اعد اسعهالك معظم مادة العربيد؛

' '1وكعااةةة وةةذير واضةةح عنة اةةاب (أاةواب) الوحةةدة اضةةرورة ويعهةةا قبةةل
دخومسا؛
(ج) العربيةةد امليكةةانيكي املتةةرد ،اشةةر اسةةعخدام تركيبةةان كهراا يةةة مانع ةة لالنت ةةار
داخل ُح ران العربيد ملنا اشععال األخبرة النهواة املنبعثة مةن املةواد املقةرر نقنهةا الةيت ال تقةل فيهةا
نقطة الومي عن ةموع درجة حرارة الطوارئ º5+س؛
(د)

منظومة تربيد ميكانيكية مشرتكة ما منظومة مادة تربيد شريطة:
''6

(ه)

' '0أن تع قب االشرتاطان املبينة يف (ب) و(ج)؛
منظومة تربيد ميكانيكية مزدوجة شريطة:
''6

GE.17-02431

أن تكون كل من املنظومعني مسعقنة عن األخرى؛

أن تكةةون كةةل مةةن املنظةةومعني مسةةعقنة عةةن األخةةرى ااسةةعثنان الوحةةدة
املعكامنة لنعزويد االطاقة؛
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''0

وأن تكةةون كةةل مةةن املنظةةومعني عنة ة حةةدة قةةادرة عن ة ااافظةةة عن ة
الضبأ املال م لدرجة ايرارة؛

''6

ويف حالةةة امل ةةادة (امل ةواد) ال ةةيت تق ةةل فيه ةةا نقط ةةة االش ةةععال ع ةةن ةم ةةوع
درجة ةةة ح ة ةرارة الط ة ةوارئ °5+س ،تسة ةةععمل تركيبة ةةان كهراا ية ةةة مانعة ةةة
لالنت ار يف ةرفة العربيد ملنا اشععال األخبرة النهواة املنبعثة من املواد

(حن وز)
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