
 

 

  سابعاجلزء ال

  عمليات النقلاألحكام املتعلقة ب
  متهيدية مالحظة

 أو  النقـل  طرائق مبختلف هذا اجلزء للسلطات الوطنية أو السلطات املختصة          يف تترك صياغة األحكام املفصلة     :مالحظة
وُيـدخل يف   . ل النق طرائق األحكام التنفيذية اليت تنطبق على مجيع        ١-٧الالئحة، يتضمن الفصل    هذه  وألغراض  . اإلقليميةالسلطات  
 قد تـضيفها الـسلطات      كل من طرائق النقل،   ، لتدرج فيه أحكام إضافية تنطبق على        وماًيستكمل عم  وإن مل     فصل إضايف،  احلسبان

  .اإلقليمية السلطات أو  النقلبطرائقالوطنية أو املختصة 
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  ١-٧الفصل 
   النقلطرائقاألحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع 

  ، واشتراطات التحميلواألحكام العامة، التطبيقق نطا  ١-١-٧
  . النقلطرائقيتضمن هذا الفصل األحكام اليت تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة باستخدام مجيع   ١-١-١-٧
  :الشروط التاليةاستيفاء للنقل إال ببضائع خطرة قدم ال تما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ٢-١-١-٧

ووصفها وإصدار شهادة فيها     صحيحة، بصورة    والسمات عليها   ووضع العالمات  وتعبئتها نيفهامت تص   )أ(
  و طرة؛اخلبضائع ال نقلل يف مستند وتسجيل ذلك

، وال توجد خملفات خطرة من بضائع يف حالة مناسبة للنقل وفقاً ملا تقتضيه هذه الالئحةالبضائع ن وتك  )ب(
  .خطرة ملتصقة على الطرد من اخلارج

  قبول الناقلني البضائع اخلطرة  ٣-١-١-٧
  :ال يقبل الناقل بضائع خطرة مهيأة للنقل إال إذاما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ١-٣-١-١-٧

قُّدمت له نسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة أو غريه من املستندات واملعلومات اليت تقتضيها أحكام   )أ(
  ؛الالئحةهذه 

  .على البضائع اخلطرةة إلكترونية املعلومات املنطبقة  له يف صيغقُّدمتأو   )ب(
وجيوز تـدوين   . املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة ُترفَق هبذه البضائع حىت وصوهلا إىل املقصد النهائي              ٢- ٣- ١- ١- ٧

ه املعلومات إىل املرسل إليه مع تسليمه       وُتسلَّم هذ . هذه املعلومات يف مستند نقل البضائع اخلطرة كما جيوز تدوينها يف مستند آخر            
  .البضائع اخلطرة

إذا قُّدمت املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة إىل الناقل يف صيغة إلكترونية، جيب أن تظل متيسِّرة له بال                    ٣-٣-١-١-٧
  .كناً طبعها على الورق بدون تأخروجيب يف هذه املعلومات أن يكون مم. انقطاع طيلة مدة النقل، حىت الوصول إىل املقصد النهائي

  :إال بالشروط التاليةبضائع خطرة نقل ال تما مل حيدد يف مكان آخر من هذه الالئحة،   ٤-١-١-٧
 وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن اخلارجي بشكل مناسب على وحـدات النقـل               )أ(

  ؛ الشاحنة
لنقل من النواحي األخرى وفقا ملـا تقتـضيه هـذه     يف حالة مناسبة ل     الشاحنة وتكون وحدات النقل    )ب(

  .الالئحة
قوية مبا يكفي لتحمل الصدمات وعمليات التحميل  شاحنة  ال حتّمل طرود البضائع اخلطرة إال يف وحدات نقل            ٥-١-١-٧

 مبنية بشكل مينع فقد لشاحنة اوتكون وحدة النقل.  أثناء الرحلة املتوخاةالالزم توقعها عادة أثناء النقل، مع مراعاة الظروف حتصلاليت 
  . مناسباً، بوسائل لتسهيل تأمني ومناولة البضائع اخلطرةكانوتزود وحدة النقل، حيثما . احملتويات

 عطب ميكن أن يؤثر خلّوها من أي من الداخل واخلارج قبل التحميل للتأكد من   الشاحنة تفحص وحدة النقل    ٦-١-١-٧
  . فيهايف سالمتها أو سالمة الطرود احملّملة
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 وفقاً ألحكام هذا ، البضائع غرب املتوافقة، سواء اخلطرة أو غريها    ُيفَصل بني  حبيث    الشاحنة حتّمل وحدات النقل    ٧-١-١-٧
، أو  "احلفظ يف مكان جاف   "أو  " عدم التنضيد املزدوج  "وتستوىف تعليمات التحميل اخلاصة، مثل أسهم االجتاه، واشتراطات         . الفصل

  .حّمل البضائع اخلطرة السائلة حتت البضائع اخلطرة اجلافةوكلما أمكن، ُت. ضبط درجة احلرارة بوجه خاصاالشتراطات املتعلقة ب
 بوسائل مناسـبة     الشاحنة الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة وسلعاً خطرة غري معبأة تؤمن يف وحدة النقل               ٨-١-١-٧

بطريقة ) وكتائف السند الطيِّعة لإلحكام   ،  لتحشية اليت تزلَّق بني البضائع    وألواح ا مثل أحزمة التثبيت،    ( البضائع   كبح زحيان قادرة على   
مثـل  (وعندما تنقل بضائع خطرة مع بضائع أخـرى         .  أثناء النقل من شأهنا أن تغري اجتاه الطرود أو تسبب هلا عطباً            زحزحةمتنع أية   

نع انتثار أو انفالت البضائع     مي حبيث  الشاحنة  يف وحدت النقل   ، تثبت مجيع البضائع بطريقة مأمونة أو تعبأ       ) الثقيلة الصناديقاآلالت أو   
ويف حالة استخدام   . بتكتيفها أو   حبصر الطرود  أو   حشوات رِفد وميكن منع حركة الطرود كذلك مبلء أي فراغات باستخدام          . اخلطرة

  .لطرود أو تشويهها اإلعطاب حتاشياًوسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، ال تشد هذه األربطة بإفراط 
 من الطرود املصممة لغـرض      خمتلفةويف حالة حتميل أنواع     .  الطرود ما مل تكن مصممة هلذا الغرض       تنضدال    ٩-١-١-٧

وحيثما يلزم متنع الطرود املكدسة من اإلضرار بالطرود املوضوعة         . التنضيد معاً، يؤخذ يف االعتبار توافقها للتنضيد بعضها مع البعض         
  .حتمل عنها الثقلستخدام وسائل حتتها وذلك با

ويوىل اهتمام  . ، تراعى وقاية الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة من العطب          والترتيلأثناء عمليات التحميل      ١٠-١-١-٧
نـع  ، وذلـك مل الترتيلاليت ستنقل عليها، ولطريقة التحميل أو    الشاحنة  خاص ملناولة الطرود أثناء إعدادها للنقل، ولنوع وحدة النقل          

وال تقبل للنقل أي طرود يظهر فيها تسرب أو عطب قد يؤدي إىل تسرب . حدوث عطب عارض نتيجة جلر الطرود أو سوء مناولتها       
 يوضع يف مكان مأمون وفقاً      بل الطرد    هذا  احملتويات، ال ينقل   انفالت عطب يسبب     تسريب أو  ويف حالة اكتشاف طرد به    . احملتويات

خمتصة أو شخص مسؤول معني ملم بالبضائع اخلطرة، واملخاطر اليت تنطوي عليها والتدابري اليت ينبغي               للتعليمات اليت تصدرها سلطة     
  .اختاذها يف حالة الطوارئ

ترد اشتراطات تشغيل إضافية بشأن نقل العبوات واحلاويات الوسيطة يف األحكام اخلاصة املتعلقـة بالتعبئـة                  :١ مالحظة
  ).١-٤ الفصل انظر( للعبوات واحلاويات الوسيطة 

 IMO/ILO/UNECE: يف الـشاحنة ميكن كذلك االطالع على إرشادات إضافية بشأن تعبئة وحدات النقـل   :٢ مالحظة

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs)  اليت يتضمنها ملحق املدونة الدولية للبضائع اخلطـرة ،International 

Maritime Dangerous Goods Codeمن قبيل االتفاق املنظم لتبادل (و مدونات املمارسة الوطنية واملدونات املتعلقة بوسائط النقل ، أ
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakingsواستخدام عربات السكك احلديدية 

(RIV 2000) Appendix II loading guidelinesاد الدويل للسكك احلديدية ، الذي نشره االحت((UIC) أو مدونة قواعد املمارسة اليت ،
   ). سالمة احلموالت على املركباتنوضعتها وزارة النقل باململكة املتحدة بشأ

جيب نقل حاويات السوائب املرنة داخل رسالة ذات جوانب وهنايات صلبة متتد ملا ال يقل عن ثلثي ارتفـاع                     ١١-١-١-٧
  .رنةحاوية السوائب امل

، جيب إيالء عنايـة خاصـة       ٢-٤-٥عند حتميل حاويات السوائب املرنة يف حاوية شحن على النحو املبني يف               :مالحظة
 IMO/ILO/UNECE Guidelines for ، وخباصـة  ٢، املالحظة ١٠-١-١-٧لتوجيه التعبئة املتعلق بوحدات نقل البضائع املشار إليه يف 

Packing Cargo Transport Units (CTUs)  اليت يتضمنها ملحق املدونة الدولية للبضائع اخلطرة ، International Maritime Dangerous.  
متنع بطريقة  ) الشحنة(تثبت حاويات السوائب املرنة بوسائل مناسبة قادرة على منع حركة احلاوية يف الرسالة                ١-١١-١-١-٧

كذلك مبلء أي فراغات باستخدام احلاويات وميكن منع حركة . سبب هلا عطباً أو تاحلاوية أثناء النقل من شأهنا أن تغري اجتاه حركةأية 
ويف حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، ال تشد هذه األربطـة               . حشوات رِفد أو حبصر الطرود أو بتكتيفها      

  . أو تشويههاحاويات السوائب املرنة إلعطاب بإفراط حتاشياً
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  .ضد حاويات السوائب املرنة من أجل النقل الربي أو النقل بالسكك احلديديةال تن  ٢-١١-١-١-٧
   البضائع اخلطرةالفصل بني  ٢-١-٧
 غـري  املادتان أو الـسلعتان  تعترب ،الفصلوألغراض . بعض أثناء النقل عن   البضائع غري املتوافقة بعضها      ُتفصل  ١-٢-١-٧

ويف هذا الشأن،   .  إىل خماطر يف حالة التسرب أو االنسكاب، أو أي حادث آخر           ا معاً  كان احتمال أن يؤدي تنضيدمه     كلمامتوافقتني  
  .٢-٣-١-٧، و١-٣-١-٧ يف ١ مواد وسلع الرتبة فصلترد تفاصيل اشتراطات 

 أيـضاً   ختتلفمدى اخلطر الناشئ من احتماالت التفاعل بني البضائع اخلطرة غري املتوافقة، ولذلك             خيتلف  قد    ٢-٢-١-٧
 يف بعض احلاالت عن طريق اشتراط مسافات حمـددة بـني            الفصلوميكن حتقيق هذا     .ما يناسب  الالزمة حسب  ينهاالفصل ب ترتيبات  

  . متوافقة مع املواد أو السلع اخلطرة املعنيةمبشحونات بني هذه البضائع الفاصلةوميكن ملء الفراغات . البضائع اخلطرة
إىل  الفصل بني البضائع خبصوص كل من طرائق النقـل        ام  وتستند أحك . أحكام هذه الالئحة ذات طابع عام       ٣-٢-١-٧

  :املبادئ التالية
بعض حبيث يتم تقليل املخاطر بشكل فعال يف حالـة          عن   اخلطرة غري املتوافقة بعضها      البضائعفصل  ت  )أ(

   آخر؛عارضحدوث تسرب أو انسكاب عرضي أو وقوع أي 
   اليت تنطبق على أي من هذه البضائع؛فصلال اشتراطات  أقسى بضائع خطرة معاً، تطبقتنضيدعند   )ب(
ل املناسبة للخطـر    عز اشتراطات ال  ُتطبَّق إضافية،   إخطار اليت يتعني أن حتمل بطاقات       طرودلايف حالة     )ج(

  . من االشتراطات املقررة للخطر األساسيأقسىاإلضايف إذا كانت هذه االشتراطات 
  . خطراًطرة تتفاعل فيما بينها تفاعالًعلى بضائع خعبوة شاملة توي  حتال جيوز أن  ٤-٢-١-٧
  على نقل املتفجراتتنطبق أحكام خاصة   ٣-١-٧
  خمتلفة اليت تنتمي جملموعات توافق ١فصل بضائع الرتبة   ١-٣-١-٧

تزداد درجة أمان املواد والسلع املتفجرة إذا نقل كل نوع منها مبعزل عن األنواع األخرى، لكن االعتبـارات                    :مالحظة
 التوازن السليم بني اشتراطات األمان والعوامـل  يومن الناحية العملية، يقتض   . قتصادية حتول دون حتقيق هذه احلالة املثالية      العملية واال 

  .نقل ال املواد والسلع املتفجرة يف منخمتلفةأنواع من اجلمع بني األخرى حتقيق درجة معينة 
 ١بضائع الرتبـة    ف. بني املتفجرات " التوافق" على   ،يف النقل  معاً   ١تحميل بضائع الرتبة    ب مدى السماح توقف  ي  ١-١-٣-١-٧

 يف حجم اآلثار املترتبة على وقوع مثل وإما يف احتمال وقوع حادث، إماإذا كان ميكن نقلها معاً دون زيادة ملحوظة  " متوافقة"ُتعتَبر  
  .هذا احلادث لكمية حمددة من احلمولة

  : وفقاً للشروط التالية،)ونن (N و)افك (Kإىل ) لفأ( Aميكن نقل سلع جمموعات التوافق   ٢-١-٣-١-٧
  ميكن أن تنقل معاً العبوات اليت حتمل حرف جمموعة التوافق ذاته ورقم الشعبة ذاته؛  )أ(
 شريطة معاملة الـشحنة     ،الشعبأرقام   وإن اختلفت ميكن أن تنقل معاً سلع جمموعة التوافق ذاهتا           )ب(

، جمموعـة   ٥- ١غري أنه عند نقل بضائع الـشعبة        . صغرم األ  الشعبة ذات الرق   منبأكملها وكأهنا   
، يتعني معاملة الشحنة بأكملها     )الد (D، جمموعة التوافق    ٢- ١ مع بضائع الشعبة     )الد (Dالتوافق  

  ؛D، جمموعة التوافق ١- ١ الشعبة منألغراض النقل وكأهنا 
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بصرف النظر عن رقم ( خمتلفةتوافق  اليت حتمل حروف جمموعات الطروديف النقل بني ، ال جيمع عموماً  )ج(
، وذلك  )افق( S و ،)اءه (E و ،)الد( Dو،  )يمج (C إال يف حالة حروف جمموعات التوافق        )الشعبة
  .٤-١-٣-١-٧ و٣-١-٣-١-٧ املشروح يف النحوعلى 

ها  حتـدد  )ونن (N و )افك (K إىل) لفأ (A هناك بعض التوليفات املسموح هبا يف نطاق جمموعات التوافق          :مالحظة
   . النقلطرائق خمتلفطبقة على ناألحكام امل

 ،واحدة معاً يف وحدة شحن أو وحدة نقل         )اءه (Eو )الد (Dو )يمج (Cيسمح بنقل سلع جمموعات التوافق        ٣-١-٣-١-٧
. )ب (٢-١-٣-١-٧ملـا ورد يف     وتعني الشعبة املناسبة وفقـاً      . ٣-١-٢شريطة تعيني رمز التصنيف العام طبقاً ملا هو موضح يف           

 توليفة ملواد جمموعات    ةوتدرج أي . )هاء (E يف جمموعة التوافق     )اءه (Eو )الد (Dو )يمج (Cجملموعات  من ا  توليفة لسلع    ةوتدرج أي 
  .، مع مراعاة اخلصائص السائدة للحمولة اجملمعة١-١-٢-١-٢ يف أنسب جمموعة توافق وردت يف الدو يمالتوافق ج

  .لف والم جمموعة توافق أخرى فيما عدا اجملموعتني أةمع بضائع أي) قاف( Sوافق ميكن نقل بضائع جمموعة الت  ٤-١-٣-١-٧
نقل بضائع هذه اجملموعة إال وال ت.  مع بضائع جمموعات التوافق األخرى)الم (Lال تنقل بضائع جمموعة التوافق   ٥-١-٣-١-٧

  . ذاهتا)الم(L  مع نوع البضائع نفسه يف نطاق جمموعة التوافق
 مع جمموعـات التوافـق      ))ب (٢-١-٣-١-٧انظر  ( )ونن (Nقل بضائع جمموعة التوافق     ، ال تن  جه عام بو  ٦-١-٣-١-٧

ـ     ـ  (C إذا نقلـت هـذه البـضائع مـع بـضائع جمموعـات التوافـق                 غـري أنـه   . افاألخرى باسـتثناء ق    )الد (Dو )يمج
  .)٣-١-٣-١-٧انظر أيضاً ( Dعترب من جمموعة التوافق ت، )اءه (Eو
، والـشاحنات   الشحنحاويات   مع بضائع خطرة من رتب أخرى يف         ١تلط لبضائع من الرتبة     النقل املخ   ٢-٣-١-٧

  الربية، وعربات السكك احلديدية
  أو عربات برية مع بضائع خطرة من الرتب األخرى يف حاويات شحن أو مركبات١ال تنقل بضائع من الرتبة   ١-٢-٣-١-٧

  .حة ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئسكك حديدية
  . مع بضائع خطرة من الرتب األخرى،)قاف (Sجمموعة التوافق من ، ٤-١جيوز أن تنقل بضائع من الشعبة   ٢-٢-٣-١-٧
 املدرجة حتت رقـم األمـم املتحـدة         Cباستثناء املتفجرات العصفية من النوع      (جيوز نقل متفجرات عصفية       ٣-٢-٣-١-٧

مثل املدرجة حتت رقـم     (والنترات الفلزية القلوية    ) ٢٠٦٧ و ١٩٤٢املتحدة  مع نترات األمونيوم املدرجة حتت رقمي األمم        ) ٠٠٨٣
، بشرط أن يعامـل اجملمـوع   )١٤٥٤مثل املدرجة حتت رقم األمم املتحدة    ( القلوية    األرضية والنترات الفلزية ) ١٤٨٦األمم املتحدة   

  .ة القصوى املسموح هبا والتنضيد واحلمولوالفصل ألغراض الترتيب ١باعتباره متفجرات عصفية من الرتبة 
رقـم  (، ونترات الليتيوم    )١٤٥١رقم األمم املتحدة    (يشمل مصطلح النترات الفلزية القلوية نترات السيزيوم          :مالحظة

، ونتـرات   )١٤٧٧رقم األمم املتحدة    (، ونترات الروبيديوم    )١٤٨٦رقم األمم املتحدة    (، ونترات البوتاسيوم    )٢٧٢٢األمم املتحدة   
، )١٤٤٦رقم األمم املتحدة    ( نترات الباريوم     القلوية  األرضية النترات الفلزية ويشمل مصطلح   ). ١٤٩٨ األمم املتحدة    رقم(السوديوم  

رقم األمم املتحدة    (، ونترات املغنيزيوم    )١٤٥٤رقم األمم املتحدة    (، ونترات الكلسيوم    )٢٤٦٤رقم األمم املتحدة      (ونترات البِريليوم   
  ).١٥٠٧رقم  األمم املتحدة (م ، ونترات السترونتيو)١٤٧٤

 كمعدات أن ١اليت حتتوي على بضائع من الرتبة ) ٢٩٩٠ و٣٠٧٢رقما األمم املتحدة (أجهزة اإلنقاذ يف جيوز   ٤-٢-٣-١-٧
  . األجهزة هذهاملوجودة يفاليت من نوع البضائع تنقل مع البضائع اخلطرة 
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 ،٤-١ات الوسائد اهلوائية أو سحابات أحزمة املقاعد من الشعبة          جيوز نقل أدوات نفخ الوسائد اهلوائية أو وحد         ٥-٢-٣-١-٧
مع أدوات نفخ الوسائد اهلوائية ووحدات الوسائد اهلوائية وسحابات أحزمة ) ٠٥٠٣رقم األمم املتحدة ) (زاي ( Gجمموعة التوافقمن 

  ).٣٢٦٨رقم األمم املتحدة  (٩املقاعد من الرتبة 
  الشحن والشاحنات الربية وعربات السكك احلديديةنقل املتفجرات يف حاويات   ٣-٣-١-٧
سلع متفجرة من    وأ أو الشاحنات الربية أو عربات السكك احلديدية لنقل مواد           الشحنال تستخدم حاويات      ١-٣-٣-١-٧

 يثبت من    صاحلة لالستخدام من حيث تركيبها، كما       الربية أو عربة السكك احلديدية      أو الشاحنة   الشحن  ما مل تكن حاوية    ،١الرتبة  
 باملعاينـة ، وما مل يتم إجراء فحـص        )طبقاً لالتفاقية الدولية لسالمة احلاويات    ( )فقطالشحن  يف حالة حاويات    (وجود لوحة اعتماد    

  : على النحو التايليليفصت
 يلزم التأكـد مـن      ،مبتفجراتالربية أو عربة السكك احلديدية       أو الشاحنة    الشحنقبل حتميل حاوية      )أ(

فات الشحنة السابقة، والتأكد من صالحيتها لالستخدام من حيث التركيـب وخلـو             خلوها من خمل  
  األرضية واجلدران الداخلية من النتوءات؛

أال تكون هناك عيوب كبرية يف العناصـر        " الصالحية لالستخدام من حيث التركيب    "يعين مصطلح     )ب(
 ، على سـبيل املثـال، يف حالـة        يةالربية أو عربة السكك احلديد    أو الشاحنة   الشحن  اهليكلية حلاوية   

عتبة وقضبان النهايات العلوية والسفلية،     و، قضبان اجملاري العلوية والسفلية اجلانبية،        الشحن حاويات
ويقصد بالعيوب الكبرية أي نقر     . دعامات وتركيبات األركان  والعوارض األرضية،   والباب،  وعارضة  

أي تشققات أو كسور  وأبصرف النظر عن طوله؛ مم  ١٩أو احنناء يف العناصر اهليكلية يتجاوز عمقه      
من قبيل الوصالت   ( وصلة تراكبية غري سليمة      ةأكثر من وصلة تراكبية، أو أي     أو  يف العناصر اهليكلية؛    

 الباب، أو وجود أكثـر مـن وصـلتني          يف أعلى  يف قضبان النهايات العلوية أو السفلية أو         )ةعشقامل
 العلوية أو السفلية اجلانبية أو أية وصلة تراكبية يف عتبة البـاب أو          تراكبيتني يف أي من قضبان اجملاري     

 أو غياب إحداها     وخردواته  أو كسر يف مفصالت الباب      يلّ دعامات األركان؛ أو وجود أي تقبب أو      
؛ ويف حالة حاويات    ال تؤدي وظيفتها   سدادات أو   حشاياأو عدم صالحيتها ألي سبب أو وجود أي         

 والتركيب والتثبيـت    ، السليم لوسائل املناولة   التراصفكل العام حيول دون     أي تشوه يف الش   الشحن  
 احلاويات يف    هذه  أو يعوق إدخال    السكك احلديدية   أو عربة   الربية  املركبة  على أو هيكل قاعدي    على

   السفينة؛داخل املخصصة هلا اخلاليا
 أو عربـة  الربيـة    أو الشاحنة    حن الش  حاوية من مكوِّنات  يف أي    احنطاطباإلضافة إىل ذلك، ال يقبل        )ج(

 صدأ املعـدن يف اجلـدران       وذلك مثل  بصرف النظر عن املادة اليت صنعت منها،         ،السكك احلديدية 
غري أنه ميكن قبول ظواهر البلى العادية كالصدأ والنقر غري الغـائرة            . الزجاج الليفي  تفتتاجلانبية أو   

ؤثر يف صالحية استخدام الوحدة أو صـمودها        واخلدوش البسيطة وغريها من مظاهر العطب اليت ال ت        
  .للتقلبات اجلوية

 يم،ج ٣-١ واي،ز ١-١ وال،د ١-١ ويم،ج ١-١ الشُّعباملندرجة يف  احلرة االنسياب ساحيقفيما يتعلق بامل  ٢-٣-٣-١-٧
 ذات سطح أو شحنال، تكون أرضية حاوية ايز ٣-١ واي،ز ٢-١ واي،ز ١-١ الشُّعباملندرجة يف  النارية أللعاب وااي،ز ٣-١و

  . غري معدينغطاء
  أحكام خاصة لنقل الغازات  ٤-١-٧
 إال يف   ٣٢٧ال تنقل األيروسوالت ألغراض إعادة معاجلتها أو للتخلص منها مبوجب بنود احلكـم اخلـاص                  ١-٤-١-٧

  .  جيدة التهوية، وال تنقل يف حاويات الشحن املغلقة شاحنةوحدات نقل
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 واألكاسيد الفوقية العضوية    ١-٤الشعبة  املندرجة يف   املواد الذاتية التفاعل    ق على نقل    بطنأحكام خاصة ت    ٥-١-٧
  ٢-٥الشعبة املندرجة يف 

 الكميـة   سببال ت نقل، يراعى أ  حيثما جيمع عدد من الطرود يف حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة                 ١-٥-١-٧
  .نفجارالكلية للمادة وأنواع وعدد الطرود وطريقة التنضيد أي خماطر لال

ميع املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية من تأثري أشعة الشمس املباشـرة             جلماية  احل  أن توفَّر  يلزم  ٢-٥-١-٧
  .توضع يف أماكن جيدة التهويةأن ومجيع مصادر احلرارة، و

كاسيد فوقية عـضوية    أال  ، و ٤-٣-٢-٤-٢ حسب اشتراطات الفقرة  ذاتية التفاعل   معينة  مواد  ال جيوز نقل      ٣-٥-١-٧
األمـر  قد يقتضي وعالوة على ذلك، .  ضبط درجة احلرارة  متكّن من  ، إال يف ظروف   ١-٤-٣-٥-٢ حسب اشتراطات الفقرة  معينة  

ضبط درجة احلرارة عند نقل مادة ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي ال يتطلب عادة ضبط درجة احلرارة يف ظروف قد ترتفع فيها 
  . على نقل مثل هذه املواد٢-٣-٥-١-٧و ١-٣-٥-١-٧  الواردة يفشتراطاتاالوتنطبق . س٥٥ºق درجة احلرارة فو

  أحكام ضبط درجة احلرارة  ١-٣-٥-١-٧
يفترض أال تتجـاوز   و.  هي الدرجة القصوى اليت ميكن عندها نقل املادة بشكل مأمون          "الضبطدرجة حرارة   "  ١-١-٣-٥-١-٧

إال فترة قصرية   ،  إليهاوصلت   إذا   وأن ال تستمر احلرارة يف هذه الدرجة،      س،  ٥٥ºطرد أثناء النقل    درجة حرارة البيئة احمليطة مباشرة بال     
درجـة حـرارة    "و.  قد يلزم اختاذ إجراءات طوارئ     ،ويف حالة فقدان السيطرة على درجة احلرارة      . ساعة ٢٤كل  يف غضون   نسبياً  

  . عندها هذه اإلجراءاتتنفذ هي درجة احلرارة اليت "الطوارئ
  حساب درجيت حرارة الضبط والطوارئ  ٢-١-٣-٥-١-٧

 نوع الوعاء
االحنـالل درجة حرارة 

(SADT)الذايت التسارع 
 درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط  )أ(

العبوات املفردة 
 واحلاويات الوسيطة

٢٠ºحتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت        س أو أقل
 س٢٠ºمبقدار التسارع 

 ل الـذايت  حتت درجة حـرارة االحنـال     
 س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت        س٣٥ºس إىل ٢٠ºفوق   
  س١٥ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حـرارة االحنـالل الـذايت       
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت        س٣٥ºفوق   
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حـرارة االحنـالل الـذايت       
  س٥ºار مبقدالتسارع 

 حتت درجة حرارة االحنـالل الـذايت        س٥٠ºأقل من   الصهاريج النقالة
  س١٠ºمبقدار التسارع 

 حتت درجة حـرارة االحنـالل الـذايت       
  س٥ºمبقدار التسارع 

  . للمادة املعبأة املراد نقلها(SADT)أي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع   )أ(  

درجة على أساس  ٢-١-٣-٥-١-٧اجلدول الستعانة بالطوارئ باة حرارة درجدرجة حرارة الضبط وحتسب   ٣-١-٣-٥-١-٧
 اليت تعّرف بأهنا أدىن درجة حرارة ميكن أن حيدث فيها احنالل ذايت التسارع ملادة ما يف العبوة (SADT)حرارة االحنالل الذايت التسارع 

        . رورة إخضاع مادة ما لـضبط احلـرارة أثنـاء النقـل           ذايت التسارع لتقرير مدى ض    ال درجة االحنالل    وُتحدد. املستخدمة يف النقل  
 ٤-٣-٢-٤-٢وترد االشتراطات املتعلقة بتحديد درجة االحنالل الذايت التسارع للمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية يف 

  .، على التوايل٢-٤-٣-٥-٢و
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لمـواد الذاتيـة     ل ٣-٢-٣-٢-٤-٢، يف    األحوال سبطبقة، ح نترد درجات حرارة الضبط والطوارئ، امل       ٤-١-٣-٥-١-٧
أن تقل درجة احلرارة    جيوز   و . لألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة حالياً يف فئات       ٤-٢-٣-٥-٢ ويف   ،املدرجة حالياً يف فئات   التفاعل  

  .خطر للمراحل اختيارها لتفادي أي فصل لزمالفعلية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن ي
  ضبط درجة احلرارةيف ظروف النقل   ٢-٣-٥-١-٧

 نقل إىل أخرى، فلن حتتوي الفقرات التالية إال على   طريقة من   ختتلفنظراً ألن الظروف اليت تؤخذ يف االعتبار          :مالحظة
  .توجيهات عامة

فاعل واألكاسيد الفوقية    مسة أساسية يف النقل املأمون للمواد الذاتية الت        املعيَّنةيشكل احلفاظ على درجة احلرارة        ١-٢-٣-٥-١-٧
  :وبصورة عامة يلزم ما يلي. العضوية

   قبل التحميل؛ الشاحنة فحص شامل لوحدة النقلإجراء  )أ(
   التربيد؛منظومة تشغيل بشأن الناقل تعليمات وإعطاء  )ب(
  يف حال اختالل الضبط؛خذ  إجراءات تتَّتعينيو  )ج(
  رصد منتظم لدرجات احلرارة التشغيلية؛و  )د(
  . أو قطع غيارةاحتياطي تربيد منظومة ريوفتو  )ه(

 التربيد وتكـون مجيـع الوصـالت        منظومةالوصول املباشر إىل أجهزة الضبط واستشعار احلرارة يف         كفل  ُي  ٢-٢-٣-٥-١-٧
،  بواسطة جهازي استشعار مـستقلني      الشاحنة وتقاس درجة حرارة حيز اهلواء داخل وحدة النقل       . الكهربائية صامدة لألحوال اجلوية   

ات  ساع٦-٤ويلزم التحقق من درجة احلرارة كل . كشف أي تغريات تطرأ على درجة احلرارةبسهولة وتسجل القراءات حبيث ميكن 
 ، بأجهزة إنذار مرئية ومـسموعة      الشاحنة  تزود وحدة النقل   ،س٢٥º+ ويف حالة نقل مواد تقل درجة حرارة ضبطها عن        . وتسجيلها

  . ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الضبط أو دوهنا، التربيدمةمنظومزودة مبصدر للطاقة مستقل عن 
 إجراءات عاجلة تشمل أي إصالحات ضـرورية        يباشر تنفيذ يف حالة جتاوز درجة حرارة الضبط أثناء النقل،           ٣-٢-٣-٥-١-٧

من  من درجة احلرارة و     متواتر  بشكل التحققكما جيرى   . )مثالًبإضافة مربدات سائلة أو صلبة      (ألجهزة التربيد أو زيادة طاقة التربيد       
  .احلرارة إىل الدرجة احلرجة للطوارئدرجة  إجراءات الطوارئ حني تصل الشروع يفيتعني و. تنفيذ إجراءات الطوارئاستعدادات 

  :لنقل على عوامل عدة منهاة يف حالة اتعتمد مالءمة وسيلة معينة لضبط احلرار  ٤-٢-٣-٥-١-٧
  ملواد املنقولة؛درجة حرارة ضبط املادة أو ا  )أ(
  الفرق بني درجة حرارة الضبط واألحوال املتوقعة لدرجة احلرارة احمليطة؛و  )ب(
   العزل احلراري؛فعاليةو  )ج(
  مدة النقل؛و  )د(
  . احتياطا حلاالت التأخرالسماح هبامش أمانو  )ه(

  :عدياً حسب قدرة الضبطمرتبة تصا،  كما يليلطرائق املالئمة ملنع جتاوز درجة حرارة الضبط هيا  ٥-٢-٣-٥-١-٧
 لألكاسيد الفوقية العضوية أقل من درجة حرارة        البدئيةالعزل احلراري بشرط أن تكون درجة احلرارة          )أ(

  الضبط بقدر كاف؛
  : تربيد بشرطمبنظومةالعزل احلراري   )ب(
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 سبيل   على افالنتروجني املسّيل أو ثاين أكسيد الكربون اجل      ( تربيدمحل كمية كافية من مادة ال       `١`
  ؛احتياطا حلاالت التأخر مبا يسمح هبامش معقول )املثال

  ؛تربيدعدم استخدام األكسجني املسّيل أو اهلواء كمواد و  `٢`
  ؛تربيد منتظم حىت بعد استهالك معظم مادة التربيد تأثري ريتوفو  `٣`
   الوحدة بضرورة هتويتها قبل دخوهلا؛)أبواب(باب  حتذير واضح على وكتابة  `٤`

 التربيـد   ُحجراتة لالنفجار داخل    مانعلتربيد امليكانيكي املفرد، بشرط استخدام تركيبات كهربائية        ا  )ج(
تقل فيها نقطة الوميض عـن        اليت ال  ملنع اشتعال األخبرة اللهوبة املنبعثة من األكاسيد الفوقية العضوية        

  ؛س٥º+جمموع درجة حرارة الطوارئ 
  : شريطةتربيد مادة منظومة مع ة مشتركة تربيد ميكانيكيمنظومة  )د(

  ؛األخرى عن ة مستقلاملنظومتنيكون كل من تأن   `١`
  ؛)ج( و)ب (أن تتحقق االشتراطات املبينة يف  `٢`

  : شريطةةمزدوج ة تربيد ميكانيكيمنظومة  )ه(
  بالطاقة؛ باستثناء الوحدة املتكاملة لإلمداد األخرى عن ة مستقلاملنظومتنيكون كل من تأن   `١`
 على احملافظة على الضبط املالئم لدرجـة        تانى حدة قادر  ـ عل املنظومتنيكون كل من    تأن  و  `٢`

  احلرارة؛
 درجة حـرارة    جمموع حالة األكاسيد الفوقية العضوية اليت تقل فيها نقطة االشتعال عن            ويف  `٣`

نفجار يف غرفة التربيد ملنع اشـتعال       ال ل مانعةس، تستعمل تركيبات كهربائية     °٥+الطوارئ  
  .رة اللهوبة املنبعثة من األكاسيد الفوقية العضويةاألخب

خبالف املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد ( بضبط درجة احلرارة املستقرةتنطبق على نقل املواد أحكام خاصة   ٦-١-٧
  )الفوقية العضوية

  :تنطبق هذه األحكام على نقل املواد اليت  ١-٦-١-٧
  ؛ "STABILIZED" "مستقّرة"حن كلمة يتضمن امسها الرمسي املستخدم يف الش  )أ(
كما هي مقدمة للنقل يف طرد ) ٣-١-٣-٥-١-٧انظر (وتكون درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع   )ب(

  .س أو أقل٥٠ºأو حاوية وسيطة أو صهريج 
غاز  مادة متفاعلة، ما قد يولد كميات خطرة من احلرارة واللتحقيق استقرار الكيميائي الصدوحني ال يستخدم   

 بإضـافة   تستقروال تنطبق هذه األحكام على املواد اليت        . أو البخار يف ظروف النقل العادية، تنقل هذه املواد مع ضبط لدرجة احلرارة            
  .س٥٠ºصاّدات كيميائية حبيث تتجاوز درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع 

  . معينةبطرائق نقللها بعض املواد اليت تنقل يف ظروف ضبط درجة احلرارة حيظر نق  :مالحظة
 على املـواد الـيت      ٢-٣-٥-١-٧ و ٣-١-٣-٥-١-٧ إىل   ١-١-٣-٥-١-٧تنطبق األحكام الواردة يف       ٢-٦-١-٧

  .١-٦-١-٧يف ) ب(و) أ(تستويف املعيارين 
لكنها ختتـار   ) ١-١-٣-٥-١-٧انظر  (قد تكون درجة حرارة النقل الفعلية أدىن من درجة حرارة الضبط              ٣-٦-١-٧

  .نفصال املراحل ا خطرلتجنب
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 SELF-REACTIVE LIQUIDحني تنقل هذه املواد يف حاويات وسيطة أو صهاريج نقالة تنطبـق أحكـام     ٤-٦-١-٧

TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED"  سائل ذايت التفاعل من النوعF وبـشأن النقـل يف   ".  ودرجة حرارة مـضبوطة
؛ وبـشأن النقـل يف      IBC520يف توجيه التعبئة    " االشتراطات اإلضافية " و ٢-٧-١-٤احلاويات الوسيطة، انظر األحكام اخلاصة يف       

  .١٣-١-٢-٤يف  الصهاريج النقالة انظر األحكام اإلضافية
وال يـشترط   " STABILIZED" "مستقرة"إذا كان االسم الرمسي املستخدم يف الشحن ملادة ما يتضمن كلمة              ٥-٦-١-٧

س، فإنه ميكن أن تتطلب ضبطاً لدرجـة        ٥٥ºوف قد تتجاوز درجة احلرارة فيها       عادة نقلها مع ضبط لدرجة احلرارة، وتنقل يف ظر        
  .احلرارة

  )املعدية (٢-٦والشعبة ) السمية (١-٦تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام خاصة   ٧-١-٧
  )السمية (١-٦مواد الشعبة   ١-٧-١-٧
  ل عن املواد الغذائيةعزال  ١-١-٧-١-٧

    )III و II و Iات التعبئـة    ـجمموع(ة  ـيمساملواد السمية أو املعروف أهنا مواد       ال تنقل املواد اليت حتمل عالمات         
لالسـتهالك   وخمصصة   تؤكل، أو أي منتجات     األعالفمع مواد حتمل عالمات املواد الغذائية أو معروف أهنا مواد غذائية، أو مع              

وحدة نقل  يف طائرة أو أية ة واحدحجرة سفينة أو  حديدية أو شاحنة واحدة، أو عنرب واحد يفكيف عربة سك ،اآلدمي أو احليواين
 شريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن III وIIمواد جمموعيت التعبئة   يف حالةالسماح بالتخفف من هذا الوضعوميكن . شاحنة أخرى

لالستهالك اآلدمي  وخمصصة اليت تؤكل أو املواد األخرى األعالف كافيان ملنع تلوث املواد الغذائية أو والفصل فيما بينها  املوادتعبئة
  .أو احليواين

   الشاحنة وحدات النقلإزالة تلوث  ٢-١-٧-١-٧
  شـاحنة  الطائرة أو أية وحدة نقـل ُحَجر عربات السكك احلديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو    حصتف  

، وذلك قبل إعادة    )III و II و I جمموعات التعبئة (ية  مسعروف أهنا مواد    امل لنقل مواد حتمل عالمات املواد السمية أو         خدمتأخرى است 
 الطائرة ُحَجراستخدام عربات السكك احلديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو ال يعاد و. استخدامها، بغية معرفة ما إذا كانت ملوثة

  .تطهريهاأن يتم  أخرى ملوثة قبل  شاحنةأو أية وحدة نقل
  )املعدية( ٢-٦مواد الشعبة   ٢-٧-١-٧
  مسؤولية الناقل  ١-٢-٧-١-٧

مجيع األحكام املنطبقة على تعبئة املواد املعدية، وبطاقات ومسها ونقلها واملـستندات       فهم  ه  يالناقل وموظف على    
ويف . ويعجل بنقل الشحنات مبا يتمشى مع القواعد النافـذة         ،لقواعد السارية ل متتثلويقبل الناقل الشحنات اليت     . املتعلقة هبا فهماً تاماً   

  .حالة اكتشافه أي خطأ يف بطاقات الوسم أو املستندات، يبلغها فوراً للمرسل أو املرسل إليه الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة
  اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة حدوث عطب أو تسرب  ٢-٢-٧-١-٧

 منهاعطب أو حدث ه أهنا أصيبت بـمواد معدية يتبني لعلى على أي شخص مسؤول عن نقل عبوات حتتوي   
  :تسرب أن يقوم مبا يلي

  جتنب مناولة الطرود أو مناولتها يف أضيق احلدود؛  )أ(
  اورة للكشف عن أي تلوث وعزل أي طرد حيتمل أن يكون قد تلوث؛ش الطرود اجمليتفتو  )ب(
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بلدان إبالغ سلطة الصحة العامة أو السلطة البيطرية املختصة وتقدمي معلومات عن أي بلد آخر من                و  )ج(
   العبور حيتمل أن يكون أشخاص قد تعرضوا فيها للخطر؛

  .أو املرسل إليه/إخطار املرسل وو  )د(
   الشاحنةإزالة تلوث وحدات النقل  ٣-٢-٧-١-٧

  الطائرة أو أية وحدة نقل     ُحجر أو عنابر السفن أو       الطرق الربية  تفحص عربات السكة احلديدية أو شاحنات       
وإذا تسربت هذه املواد    .  هذه املواد قبل إعادة استخدامها     من أجل تنطيفها مما تسرب من      ،اد معدية  أخرى استخدمت لنقل مو    شاحنة

 نـشاط  ُتبِطلوميكن القيام بعملية إزالة التلوث بأية وسيلة .  قبل إعادة استخدامها الشاحنةاملعدية أثناء النقل، يزال تلوث وحدة النقل   
  . املادة املعدية املتسربة

  املواد املشعةنقل طبق على نخاصة تأحكام   ٨-١-٧
  لعزال  ١-٨-١-٧
تعزل الطرود، والعبوات الشاملة، وحاويات الشحن اليت حتتوي على مواد مشعة، واملواد املشعة غري املعبـأة،                  ١-١-٨-١-٧

  :إلبعادها عن) الترانزيت (العبورأثناء النقل وأثناء التخزين يف عمليات 
ولة بصفة منتظمة، وذلك مبسافات حتسب باستخدام معيار جرعة مقداره يف مناطق العمل املشغالعمال   )أ(

   ملي سيفرت يف السنة وبارامترات منوذجية متحفظة؛٥
وأفراد اجملموعة احلرجة من اجلمهور، يف املناطق اليت يرتادها اجلمهور بصفة منتظمة، وذلك مبسافات                )ب(

  سنة وبارامترات منوذجية متحفظة؛ ملي سيفرت يف ال١حتسب باستخدام معيار جرعة مقداره 
واألفالم الفوتوغرافية اليت مل حتمض، وذلك مبسافات حتسب باستخدام معيار تعرض فيلم فوتـوغرايف             )ج(

   ملي سيفرت لكل شحنة من هذا الفيلم؛ ٠,١غري حممض إلشعاع بسبب نقل املادة املشعة مقداره 
  .٢-٣-١-٧ و٢-١-٧ يف واملواد اخلطرة األخرى وفقاً لألحكام الواردة  )د(

 يف مقصورات III-YELLOW  الثالثة أوII-YELLOWة ـة الثانيـ من الفئالشاملةال تنقل الطرود أو العبوات   ٢-١-٨-١-٧
 العبـوات  وأ هذه الطـرود     إال إذا كان األمر يتعلق مبقصورات خمصصة حصراً حلراس مكلفني بشكل خاص مبراقبة             ،يشغلها ركاب 

  .الشاملة
  د النشاطحدو  ٢-٨-١-٧

النشاط يف عنرب واحد أو مقصورة واحدة علـى         قيم    جمموعُ ٢-٨-١-٧ املبينة يف اجلدول     ال يتجاوز احلدودَ    
ظهر مركب مالحي يف اجملاري املائية الداخلية أو على ظهر أية وسيلة نقل أخرى، لنقل مواد غري معبأة ذات نشاط نوعي منخفض أو           

  .IP-3 والنوع IP-2لنوع  واIP-1سطح من النوع الملوثة  أجسام
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 لمواد ذات النـشاط النـوعي املـنخفض       لحدود النشاط اإلشعاعي      :٢-٨-١-٧اجلدول 
  سطح داخل طرود صناعية أو غري معبأةالامللوثة  واألجسام

حد النشاط اإلشعاعي لعنرب أو 
 على ينتقل مركب داخل ُحجرة

  اجملاري املائية الداخلية

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
 اليت تستخدم يف اجملاريغريل النق

  طبيعة املادة  املائية الداخلية
   مواد ذات نشاط نوعي منخفض)LSA-I(  بال حدود  بال حدود

A2 مثل قيمة ١٠٠
  لالحتراق ة غري قابلةصلب مواد )LSA-III وLSA-II(  بال حدود *

حتراق ومجيع الـسوائل    ة قابلة لال  صلب مواد   )LSA-III و A2 )LSA-II مثل قيمة ١٠٠  A2 أمثال قيمة ١٠
  والغازات

  )SCO (سطحالأجسام ملوثة  A2 مثل قيمة  ١٠٠  A2 أمثال قيمة ١٠
  *  A2تعين قيمة النشاط اإلشعاعي النوعي .  

  التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور  ٣-٨-١-٧
  .ةمأمونبطريقة تنضيد الشحنات يراعى   ١-٣-٨-١-٧
 لتنـضيد أي أحكـام خاصـة      بدون تطبيق    معبأة   شحنة عامة  ضمن   شاملة ةو عبو طرد أ أو ختزين   جيوز نقل     ٢-٣-٨-١-٧

دفق ال متوسط    فيها ، شريطة أال يتجاوز   املنطبقة املوافقة باستثناء ما قد تشترطه السلطة املختصة على وجه التحديد يف شهادة             الشحنة،
  .حقائبأو اخل أكياس مباشرة موضوعة داورة  اجملبضائع وأال تكون ال،٢م/ واط١٥احلراري السطحي 

  : على النحو التايلالشحن وحاويات الشاملة الطرود والعبوات تنضيد والشحنتراقب عملية حتميل حاويات   ٣-٣-٨-١-٧
، يقيد العدد اإلمجايل    LSA-I وشحنات مواد اجملموعة     باستثناء ما يستوجبه شرط االستخدام احلصري       )أ(

يتجاوز اجملمـوع    وسيلة نقل واحدة حبيث الملهاليت حت االشحن وحاويات  الشاملةللطرود والعبوات   
  ؛٣-٣-٨-١-٧ القيم املوضحة يف اجلدول  املعّينة،وسيلة النقلعلى منت  ،الكلي ملؤشرات النقل

ساعة عند أية نقطة    / ملي سيفرت  ٢ة  عادييراعى أال يتجاوز مستوى اإلشعاع يف ظل ظروف النقل ال           )ب(
، م من هـذا الـسطح   ٢ساعة على مسافة   / ملي سيفرت  ٠,١، و على السطح اخلارجي لوسيلة النقل    

باستثناء الشحنات اليت تنقل يف نطاق االستخدام احلصري بالشاحنات أو السكك احلديدية، ويف تلك              
  ؛)ج(و) ب (٢-١-٣-٢-٧احلالة تكون حدود النشاط اإلشعاعي حول العربة حسبما هو مبني يف 

 وعلى منت وسيلة للنقل القيم الشحناحلرجية يف حاوية احلالة أمان ملؤشرات ال يتجاوز اجملموع الكلي     )ج(
  .٢-٤-٨-١-٧ يف اجلدول بينةامل
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ال ختضع   ووسائل النقل اليتالشحن حاويات يفالنقل مؤشرات دود ح  :٣-٣-٨-١-٧ اجلدول
  لالستخدام احلصري

ي فـل ـلنقؤشرات ا ملـيوع الكلـد اجملمـح
   أو وسيلة النقلالشحننوع حاوية   لـ للنقيلةـ وسـنتى مـ أو علشحنة ـحاوي

   صغرية- شحنحاوية   ٥٠
   كبرية- شحنحاوية   ٥٠
   بريةشاحنة  ٥٠
  طائرة  
  ركابلل    ٥٠
  للشحن    ٢٠٠
   اجملاري املائية الداخليةعلىمركب   ٥٠
  )أ(مركب حبري  
  : حددة على ظهر املركبـ ممساحة أو ُحجرةعنرب أو   )١(  
   صغريةشحن، حاويات لةشامطرود، عبوات     ٥٠
   كبريةشحنحاويات     ٢٠٠
  :جمموع املركب  )٢(  
  عبوات شاملة، حاويات شحن صغريةطرود،     ٢٠٠

   كبريةشحنحاويات     بال حدود

 شـريطة أال    ،السفنب ها جيوز نقل  ٣-١-٣-٢-٧ أو على ظهرها واملستوفية ألحكام       مركبة احملمولة يف    الشاملةالطرود أو العبوات      )أ(
  .أثناء وجود هذه على منت السفينة  املركبةمنقَل يف أي وقت ُتن

 إال ٥٠ أو أية شحنة يتجاوز أمان احلرجية هبا ١٠النقل هبا مؤشر ال جيوز نقل أي طرد أو عبوة شاملة يتجاوز   ٤-٣-٨-١-٧
  .يف إطار االستخدام احلصري

   وختزينها خالل العبورهال مواد انشطارية أثناء نق على الطرود اليت حتتويالفصل بني  ٤-٨-١-٧
مواد انشطارية خمزونة خالل العبور يف      على   حتتوي اليت   شحن وحاويات ال  الشاملةيقيد عدد الطرود والعبوات       ١-٤-٨-١-٧

 كل  ويراعى يف ختزين  . ٥٠موعة ال يتجاوز    اجمل احلرجية يف     احلالة أمانؤشرات   اجملموع الكلي مل    جيعل تقييداً ختزين واحدة    مساحةأية  
  . اجملموعات األخرىبينها وبنيم  ٦قل عن ت  المسافةموعة ترك جم
 احلرجية على منت وسيلة للنقل أو يف حاوية          احلالة أمانؤشرات  يف احلاالت اليت يتجاوز فيها اجملموع الكلي مل         ٢-٤-٨-١-٧

 عـن    م على األقـل    ٦ فةفصل هذه اجملموعة مبسا   ، يراعى يف التخزين     ٢-٤-٨-١-٧، كما هو مسموح به يف اجلدول        ٥٠الشحن  
وسائل النقل األخرى   عن  مواد انشطارية أو    على   حتتوي اليت   شحن أو حاويات ال   الشاملةاجملموعات األخرى من الطرود أو العبوات       

  .واد مشعةماحلاملة 
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  ةملواد انشطاريملة احلا  ووسائل النقلالشحناحلرجية يف حاويات احلالة أمان حدود مؤشرات : ٢-٤-٨-١-٧اجلدول 
  شحن احلرجية يف حاوية  احلالةأمانملؤشرات حد اجملموع الكلي 

  منت وسيلة للنقل أو على
  ختضع لالستخدام احلصري  ال ختضع لالستخدام احلصري  نوع حاوية البضائع أو وسيلة النقل

  ال شيء  ٥٠   صغرية- شحنحاوية 
  ١٠٠  ٥٠   كبرية- شحنحاوية 
  ١٠٠  ٥٠   بريةشاحنة
      طائرة

  ال شيء  ٥٠  ركابلل  
  ١٠٠  ٥٠  بضائعلل  
  ١٠٠  ٥٠   اجملاري املائية الداخليةعلىمركب 

      )أ(مركب حبري
      : حمددة على ظهر املركبمساحة أو ُحجرةعنرب أو   )١(

  ١٠٠  ٥٠   صغريةشحنحاويات  طرود، عبوات شاملة،  
  ١٠٠  ٥٠   كبريةشحنحاويات   

      : املركب ما يفجمموع  )٢(
  )ج(٢٠٠  )ب(٢٠٠   صغريةشحنحاويات  طرود، عبوات شاملة،  
  )ج(بال حدود  )ب(بال حدود   كبريةشحنحاويات   

 شـريطة أال  بالسفن، ها جيوز نقل٢-١-٣-٢-٧ احملمولة يف شاحنة أو على ظهرها واملستوفية ألحكام   الشاملةالطرود أو العبوات      )أ(
ختـضع  "عنـوان  حتـت  قيم املبينـة  لك احلالة، تنطبق الويف ت. على ظهر املركب    هذه أثناء وجود من الشاحنة     يف أي وقت   تنقل

  ."يلالستخدام احلصر
  مناولـة  جتـري ، و ٥٠ احلرجية يف أية جمموعة       احلالة أمانؤشرات   أال يتجاوز اجملموع الكلي مل     وتنضيدهايراعى يف مناولة الشحنة       )ب(

  .م ٦بعض مبسافة ال تقل عن عن  كل جمموعة حبيث تفصل اجملموعات بعضها وتنضيد
 ، وجتـري مناولـة    ١٠٠ احلرجية يف أية جمموعة       احلالة أمانؤشرات   الشحنة أال يتجاوز اجملموع الكلي مل      وتنضيد يراعى يف مناولة    )ج(

ويف حالة النقل الذي خيـضع لالسـتخدام   . م ٦بعض مبسافة ال تقل عن عن  كل جمموعة حبيث تفصل اجملموعات بعضها  وتنضيد
  .خرى مالئمة احليز الفاصل بني اجملموعاتجيوز أن تشغل محوالت أاحلصري 

   امللوثة والعبواتالطرود املصابة بعطب أو تسرب،  ٥-٨-١-٧
  تسرب أو  حصل منه  تسرب، أو إذا اشتبه يف أن الطرد رمبا           حيصل منه  إذا اتضح أن طرداً ما أصيب بعطب أو         ١-٥-٨-١-٧

. كن تقدير مدى التلوث ومستوى اإلشعاع يف الطرد نتيجة لذلك ويتوىل شخص مؤهل بأسرع ما مي، معاينة الطردقيدعطب، تب أُصيب
 التحميل والتفريغ املتامخة، ومجيع املواد األخرى املنقولة يف وسيلة النقـل إذا             ومساحاتويشمل نطاق التقييم الطرد، ووسيلة النقل،       

والبيئة، وفقاً لألحكام اليت تضعها الـسلطة       وتتخذ خطوات إضافية، عند االقتضاء، لوقاية األشخاص واملمتلكات         . اقتضى األمر ذلك  
  .، بغية التغلب على عواقب هذا التسرب أو العطب وتقليلها إىل احلد األدىناملعنيةاملختصة 

ب احملتويات املشعة بكميات تتجاوز احلدود املسموح هبا يف ظـروف            أو اليت تسرِّ   املعطوبة،جيوز نقل الطرود      ٢-٥-٨-١-٧
  .وإزالة تلوثها إعادة هتيئتهارسل حىت يتم إصالحها أو تقع مؤقت مقبول خيضع لإلشراف، ولكن ال  إىل مو،النقل العادية
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غرض حتديـد   لجترى فحوص دورية لوسيلة النقل واملعدات اليت تستخدم بصورة منتظمة يف نقل املواد املشعة                 ٣-٥-٨-١-٧
  .التلوث واملدى الذي تنقل فيه املواد املشعة بني تواتر مثل هذه الفحوص واحتمال ويراعى التناسب. مستوى التلوث

 أية  بإزالة تلوث يقوم شخص مؤهل يف أسرع وقت ممكن         ،٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما هو منصوص عليه يف         ٤-٥-٨-١-٧
ا  أثناء نقل املواد املشعة، أو يظهر فيه٢-١-٩-١-٤ بالتلوث فوق احلدود املذكورة يف أصيبوسيلة نقل أو معدات أو أي جزء منها 

 ال يتجاوز   املعالَجساعة على السطح، وال يسمح بإعادة استخدامها إال إذا كان التلوث غري             / ميكروسيفرت ٥مستوى إشعاع يتجاوز    
 ٥، وكان مستوى اإلشعاع الناجم عن التلوث الثابت على األسطح بعد إزالة التلوث أقل مـن                 ٢-١-٩-١-٤احلدود املذكورة يف    

  .ساعة على السطح/ميكروسيفرت
 يف إطـار    غري معبأة ، أو وسيلة نقل خمصصة لنقل مواد مشعة         اوية وسيطة ، أو صهريج، أو ح    شحنأية حاوية     ٥-٥-٨-١-٧

 فيما يتعلق بأسطحها الداخلية     ،٤-٥-٨-١-٧ و ٤-١-٩-١-٤ من الشروط الواردة يف الفقرتني        فهي مستثناة  االستخدام احلصري 
  . غريه يف نطاق ذلك االستخدام احلصري دونتفقط وما دام

  اشتراطات أخرى  ٦-٨-١-٧
 ويقدم  ، السلطة املختصة املعنية يف أقرب وقت ممكن       تبلغ و مأمون، تسليم الشحنة، توضع يف مكان       حني يتعذر   ١-٦-٨-١-٧

  .اليت تتخذالتدابري اليت تتعلق بالتعليمات للحصول على طلب 
  النقل  أثناء بضائع خطرة تصيب اليت العوارضالتبليغ عن احلوادث أو   ٩-١-٧
لدولة الـيت   للسلطة املختصة   ا  عنها  النقل تبلَّغ  أثناء  بضائع خطرة  إصابة اليت تنطوي على     والعوارضاحلوادث    ١-٩-١-٧

  .وقعت فيها، وذلك وفقاً ملقتضيات التبليغ يف تلك الدولة ووفقاً للقانون الدويل املنطبق
، ووصف  ٤-١-٤-٥ على النحو املنصوص عليه يف       املعلومات اليت تبلّغ تتضمن على األقل وصف البضائع       و  ٢-٩-١-٧

مثل نوع العبوة أو الـصهريج،  (، والتاريخ واملكان، واخلسائر املقدرة يف البضائع اخلطرة، ومعلومات عن االحتواء العارضاحلادث أو  
  .طرةلبضائع اخلاوسبب ونوع أي خلل يف العبوة أو الصهريج تسبب يف تسرب ) وعالمات التعريف، والسعة والكمية

 أنواع معينة من البضائع اخلطرة، أو العوارضجيوز أن تستثىن من هذه االشتراطات املتعلقة بالتبليغ عن احلوادث   ٣-٩-١-٧
  .وذلك على النحو الذي حتدده السلطة املختصة أو يقره القانون الدويل املنطبق

    االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة  ١٠-١-٧
ل بنسخة من مستند نقل البضائع اخلطرة وباملعلومات والوثائق اإلضافية، طبقا ملا حددتـه هـذه                حيتفظ الناق   ١-١٠-١-٧

  .الالئحة، لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر
 أو يف نظام حاسويب، ُيفتَرض يف الناقل أن يستطيع تقدميها مطبوعة علـى  ويف حالة حفظ املستندات إلكترونياً    ٢-١٠-١-٧

  .الورق
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  ٢-٧الفصل 
   حمددة نقلبطرائقتتعلق أحكام 

  التطبيق واألحكام العامة  ١-٢-٧
وتـضاف هـذه    . بعينـها  نقل   بطرائق تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة        اً هذا الفصل أحكام   ضمنيت  ١-١-٢-٧

  .١-٧ النقل على النحو املنصوص عليه يف الفصل طرائقاألحكام إىل األحكام اليت تنطبق على مجيع 
   على نقل الصهاريج النقالة على املركباتتنطبق أحكام خاصة   ٢-٢-٧

ال تنقل الصهاريج النقالة إال على مركبات تكون وسائل التثبيت فيها قادرة يف ظروف أقصى محولة مسموح                   
  .حسبما يناسب، ١٢-٢-٤-٧-٦  يف أو٩-٢-٣-٧-٦ و١٢-٢-٢-٧-٦وى املبينة يف هبا للصهاريج النقالة على امتصاص القُ

  خاصة تنطبق على نقل املواد املشعةأحكام   ٣-٢-٧
  النقل بالسكك احلديدية وبالطرق الربية  ١-٣-٢-٧
 شحن أو عبوات شاملة أو حاويات لل      اً مركبات السكك احلديدية والشاحنات الربية اليت تنقل طرود        جيب يف   ١-١-٣-٢-٧

تنقل شحنات يف إطـار االسـتخدام        أو   ،7E أو   7C و 7B و 7Aكالنماذج   ٢-٢-٢-٢-٥ من البطاقات املوضحة يف      موسومة بأي 
  :كل منعلى ) 7Dالنموذج ( ١-٣-٥ي الشكل ـ لوحة اإلعالن اخلارجية املبينة ف أن ُتبدياحلصري،

  اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني يف حالة مركبات السكك احلديدية؛  )أ(
  .يةاجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخلارجي يف حالة الشاحنات الرب  )ب(
الشاحنة بدون جوانب، جيوز تثبيت لوحات اإلعالن اخلارجية على الوحدة املقلة للحمولة مباشرة              وإذا كانت   

 باللوحات املثبتة على الـصهاريج أو  ي الكبرية احلجم، يكتفالشحنشريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج أو حاويات         
 لتثبيت لوحات أكرب حجماً، جيوز تقليل أبعـاد اللوحـة      عليها مساحة كافية  يت ال يكون    أما يف حالة الشاحنات ال    . الشحنحاويات  

  .صلة هلا باحملتويات  الكل لوحة ترتعو.  مم١٠٠ إىل ١-٣-٥الوارد وصفها يف الشكل 
  : مستوى اإلشعاع ما يليزال يتجاوفيما يتعلق بالشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصري،   ٢-١-٣-٢-٧

، وال جيـوز أن     شاملةساعة عند أية نقطة على السطح اخلارجي ألي طرد أو عبوة            /فرت ملي سي  ١٠  )أ(
  :ساعة إال بالشروط التالية/ ملي سيفرت٢يتجاوز 

بسياج حيول دون وصول األشخاص غري املأذون هلم إىل داخل السياج           مزودة  الشاحنة  كون  ت  `١`
  ؛يةعادأثناء ظروف النقل ال

الشاحنة سياج  ة حبيث يظل وضعها ثابتاً داخل       شاملطرد أو العبوة ال   تتخذ ترتيبات لتأمني ال   و  `٢`
  يف ظروف النقل العادية؛

  ؛ترتيل أي حتميل أو ة الشحن نقلال يتخللو  `٣`
 وأح اخلارجية للشاحنة، مبا يف ذلك السطح العلوي         وساعة عند أية نقطة على السط     / ملي سيفرت  ٢و  )ب(

 البارزة مـن    العموديةة، عند أية نقطة على األسطح املستوية        السفلي، أو، يف حالة الشاحنات املفتوح     
  احلواف اخلارجية للشاحنة، وعلى السطح العلوي للحمولة، وعلى السطح اخلارجي السفلي للشاحنة؛
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 اليت متثلـها    العموديةح املستوية   وم من السط   ٢ساعة عند أية نقطة على مسافة       /ملي سيفرت  ٠,١و  )ج(
احلمولة يف شاحنة مفتوحة، عند أية نقطة علـى         يف حالة نقل    ية للشاحنة أو،    ح اجلانبية اخلارج  والسط

  . البارزة من احلواف اخلارجية للشاحنةالعموديةم من األسطح املستوية  ٢مسافة 
أو اً  ل طرود ـاحنات اليت حتم  ـ يف الش  دخوليف حالة الشاحنات الربية، ال يسمح لغري السائق واملساعدين بال           ٣-١-٣-٢-٧

 .(III-YELLOW) أو الثالثة (II-YELLOW)الثانيـة عليها البطاقات املميزة للفئتني شحن  شاملة أو حاويات عبوات

  النقل بالسفن  ٢-٣-٢-٧
عاع السطحي  مستوى اإلشيفوق اليت الشاملة العبوات أو العبوات  بدون ترتيب استثنائينقل بالسفنُت  أنحيظر  ١-٢-٣-٢-٧

علـى   )أ( وفقاً ملا تنص عليه احلاشية       ، يف إطار االستخدام احلصري    يهاتكن منقولة يف شاحنة أو عل     ، ما مل    ساعة/ ملي سيفرت  ٢هبا  
  .٣-٣-٨-١-٧اجلدول 

 حبكـم   - وهي خاص   موقوفة الستعمال  نقل شحنات بواسطة     ٣-٣-٨-١-٧يستثىن من الشروط املبينة يف        ٢-٢-٣-٢-٧
  :ة، شريطة استيفاء الشروط التالية لغرض نقل مواد مشع مكّرسة- ة مستأجرا أو لكوهناتصميمه

رفع علمها على السفينة برناجماً للوقاية من اإلشعاعات خاصـاً          تعتمد السلطة املختصة يف الدولة اليت يُ        )أ(
   طلب ذلك؛إذاتوقف فيه السفينة تبالشحنة، وتقره السلطة املختصة يف كل مرفأ 

توقف تلرحلة، مبا يف ذلك حتميل أي شحنات يف مرافئ حتدد مسبقاً الترتيبات املتعلقة بالتنضيد طوال او  )ب(
  ؛مسارها السفينة على افيه

  .وترتيلها على حتميل الشحنات ونقلها ،يشرف أشخاص مؤهلون لنقل املواد املشعةو  )ج(
  النقل اجلوي  ٣-٣-٢-٧
  .ات الركابعلى منت طائر B(M)النوع نقل الطرود والشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصري من ال ت  ١-٣-٣-٢-٧
ملزودة بفتحات للتهوية، والطرود اليت تتطلب تربيداً خارجياً بواسـطة           ا B(M)النوع  لطرود من   ا ال تنقل جواً    ٢-٣-٣-٢-٧

  .مواد سائلة تلقائية االشتعالعلى ، والطرود اليت ختضع لضوابط تشغيلية أثناء النقل، والطرود اليت حتتوي إضافية تربيد منظومة
إال  ساعة/ ملي سيفرت٢ اليت يتجاوز فيها مستوى اإلشعاع السطحي الشاملة الطرود أو العبوات      جواً لنقال ت   ٣-٣-٣-٢-٧

  .استثنائيمبوجب ترتيب 
  اجملاري املائية الداخلية وعلى أحكام تتعلق بأمان النقل الربي والسكك احلديدية   ٤-٢-٧

  .٤-١قل كافة حسبما وردت يف الفصل تضاف هذه األحكام إىل األحكام املنطبقة على وسائط الن  :مالحظة
على كل أفراد الطاقم يف سفن الشحن وعربات السكك احلديدية وسفن اجملاري املائية الداخلية الـيت تنقـل                    ١-٤-٢-٧

  .أوراق إثبات اهلوية، مبا يف ذلك الصور الشمسية بضائع خطرة أن حيملوا أثناء النقل
البعيـدة   التتّبع األخرى لرصد حركة البضائع اخلطرة ذات العواقب          ةوأجهز وسائل القياس من بعد      ُتستخدم  ٢-٤-٢-٧

  . عندما يكون ذلك مالئماً وتكون األجهزة مركبة مسبقاً،)٤-١ يف الفصل ١-٤-١انظر اجلدول (املدى 
واقب سفن الشحن وسفن اجملاري املائية الداخلية اليت تنقل بضائع خطرة ذات ع املركبات و من أنالناقليتأكد   ٣-٤-٢-٧

مزّودة بالوسائل واملعدات والترتيبات الكفيلة مبنع سرقة املركبة أو سفينة اجملرى ) ٤-١ يف الفصل    ١-٤-١انظر اجلدول   (بعيدة املدى   
  .يف مجيع األوقاتاملائي الداخلي أو محولتها، على أن تعمل هذه األجهزة بشكل جيد وفعال 

  . املناسبةاألمن تطبيق تدابري على نةلوحدات النقل الشاح  السالمةمل فحوصتتش  ٤-٤-٢-٧


