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 احملتويات

 اجمللد األول
 الصفحة  

 ٢١ ............................، ومعايري األماناألحكام العامة، والتعاريف، والتدريب -اجلزء األول
 ٢٣ ..............................................................األحكام العامة ١-١ الفصل 
 ٢٣ ........................................................لنطاق والتطبيقا ١-١-١  
 ٢٤ ........................................................نقل املواد املشعة ٢-١-١  
 ٢٧ ...........................................البضائع اخلطرة احملظور نقلها  ٣-١-١  
 ٢٩ ..................................................التعاريف ووحدات القياس ٢-١ الفصل 
 ٢٩ ...............................................................لتعاريفا ١-٢-١  
 ٣٩ ........................................................دات القياسوح ٢-٢-١  
 ٤٣ ....................................................................التدريب ٣-١ الفصل 
 ٤٥ ........................................................أحكام معايري األمان ٤-١ الفصل 
 ٤٥ .........................................................م العامةاألحكا ١-٤-١  
 ٤٥ .............................................التدريب على معايري األمان ٢-٤-١  
 ٤٥ .....................  األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب٣-٤-١  
 ٤٩ ............................................................................  التصنيف-اجلزء الثاين
 ٥١ ......................................................................مقدمة ٠-٢ الفصل 
 ٥١ .............................................................املسؤوليات ٠-٠-٢  
 ٥١ ......................................الرتب والشعب وجمموعات التعبئة ١-٠-٢  
 ٥٣ ................ألمساء الرمسية املستخدمة يف النقلأرقام األمم املتحدة وا ٢-٠-٢  
 ٥٥ .............................................أسبقيات خصائص املخاطر ٣-٠-٢  
 ٥٧ ............................................................نقل العينات ٤-٠-٢  
 ٥٩ ........................................................ املتفجرات-١الرتبة  ١-٢ الفصل 
 ٥٩ .................................................تعاريف وأحكام عامةال ١-١-٢  
 ٦١ .......................................................جمموعات التوافق ٢-١-٢  
 ٦٣ ......................................................إجراءات التصنيف ٣-١-٢  
 ٦٩ .......................................................... الغازات-٢الرتبة  ٢-٢ الفصل 
 ٦٩ .................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٢-٢  
 ٦٩ ................................................................ َعبلُشا ٢-٢-٢  
 ٧١ .........................................................خماليط الغازات ٣-٢-٢  



-16- 

 )تابع (احملتويات
 الصفحة 

 ٧٣ ................................................. السوائل اللهوبة-٣الرتبة   ٣-٢ الفصل 
 ٧٣ ................................................. التعريف وأحكام عامة ١-٣-٢  
 ٧٤ ................................................. تعيني جمموعات التعبئة ٢-٣-٢  
 ٧٥ ........................................)االشتعال(تعيني نقطة الوميض  ٣-٣-٢  
 ـواد اليت التلقائي؛ امل املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق-٤لرتبة  ا ٤-٢ لفصلا 
 ٧٧ .................................. مع املاء اسهتطلق غازات هلوبة لدى تالم    
 ٧٧ .................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٤-٢  
 راتـواملتفج،  املواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية التفاعل-١-٤الشعبة  ٢-٤-٢  
 ٧٨ ...............................................املرتوعة احلساسيةصلبة ال    
 ٨٩ .......................... املواد القابلة لالحتراق التلقائي-٢-٤الشعبة  ٣-٤-٢  
 ٩١ ....... تالمسها مع املاء املواد اليت تطلق غازات هلوبة عند-٣-٤الشعبة  ٤-٤-٢  
 ٩١ .......................................... تصنيف املواد املعدنية العضوية ٥-٤-٢  
 ٩٣ ....................... العضوية املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية-٥الرتبة  ٥-٢ الفصل 
 ٩٣ .................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٥-٢  
 ٩٣ .......................................... املواد املؤكِسدة-١-٥الشعبة  ٢-٥-٢  
 ٩٦ ............................... األكاسيد الفوقية العضوية-٢-٥الشعبة  ٣-٥-٢  
 ١١٥ ...................................... املواد السمية واملواد املعدية-٦الرتبة   ٦-٢ الفصل 
 ١١٥ ................................................................تعاريف ١-٦-٢  
 ١١٥ ............................................ املواد السمية-١-٦الشعبة  ٢-٦-٢  
 ١٢٢ ............................................. املواد املعدية-٢-٦الشعبة  ٣-٦-٢  
 ١٢٩ ..................................................... املواد املشعة-٧الرتبة   ٧-٢ الفصل 
 ١٢٩ ........................................................ ٧ الرتبة تعريف ١-٧-٢  
 ١٢٩ ................................................................تعاريف ٢-٧-٢  
 ١٣٣ ...............، تعيني اجملموعات)(LSAاملنخفضة النشاط النوعي املواد  ٣-٧-٢  
 ١٣٤ ......................ملواد املشعة ذات الشكل اخلاصتتعلق بااشتراطات  ٤-٧-٢  
 ١٣٧ ....................... تعيني اجملموعات،(SCO)األجسام امللوثة السطح  ٥-٧-٢  
 ١٣٨ ...................)(CSIتعيني مؤشر النقل ومؤشر أمان احلالة احلرجية  ٦-٧-٢  
 ١٣٩ ...........................................حدود النشاط والقيود املادية ٧-٧-٢  
 اعـاإلشع مستوياتو ،ةـمؤشر أمان احلالة احلرجيو ،حدود مؤشر النقل ٨-٧-٢  
 ١٥٧ ..............................................الشاملةوالعبوات  للطرود     



-17- 

 )تابع (احملتويات
 الصفحة 

 ١٥٨ ...............................اشتراطات وضوابط لنقل الطرود املستثناة ٩-٧-٢  
 ١٦٠ ............................. لمواد املشعة املنخفضة التشتتاشتراطات ل ١٠-٧-٢  
 ١٦١ .................................................... املواد األكالة-٨الرتبة   ٨-٢ الفصل 
 ١٦١ ............................................................... تعريفال ١-٨-٢  
 ١٦١ ..................................................تعيني جمموعات التعبئة ٢-٨-٢  
 ١٦٣ ....................................واد وسلع خطرة متنوعة م-٩الرتبة  ٩-٢ الفصل 
 ١٦٣ .............................................................تعريف ١-٩-٢  
 ١٦٣ .................................................٩تعيني مواد الرتبة  ٢-٩-٢  
 ١٦٣ ..................)البيئة البحرية(املواد اليت تشكّل خطراً على البيئة  ٣-٩-٢  

 ١٧٧ ............................. قائمة البضائع اخلطرة واستثناءات الكميات احملدودة-اجلزء الثالث
 ١٧٩ ...............................................................عموميات ١-٣ الفصل 
 ١٧٩ ............................................ام العامةلنطاق واألحكا ١-١-٣  
 ١٧٩ ....................................االسم الرمسي املستخدم يف النقل ٢-١-٣  
 ١٨٢ ....................املخاليط واحملاليل اليت حتتوي مادة خطرة واحدة ٣-١-٣  
 ١٨٣ ...................................................قائمة البضائع اخلطرة ٢-٣ الفصل 
 ١٨٣ ........................................تنظيم قائمة البضائع اخلطرة ١-٢-٣  
 ١٨٥ ................................................املختصرات والرموز ٢-٢-٣  
 ٣١١ ............................ مواد أو سلع معينةأحكام خاصة تطبق على ٣-٣ الفصل 
 ٣٣٣ ..................................البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة ٤-٣ الفصل 

 ٣٣٥ ....................................................................................... لتذييالتا
 أو غري احملددة على حنو  النقل، النوعيةقائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف -التذييل ألف 
 ٣٣٧ ..........................................................) غ م ا(آخر   
 ٣٥٩ ......................................................مسرد املصطلحات -التذييل باء  

 ٣٧٣ ......................................................................سلعللمواد والدليل أجبدي 



-iii- 

 احملتويات
 اجمللد الثاين

 الصفحة
 ١ )..............................تابع(الالئحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة : املرفق

 ٣ .............................................األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج -اجلزء الرابع
 ٥ ............................احلاويات الوسيطة للسوائب و  العبوات استخدام ١-٤ الفصل 
  بـما فيهـافـي العبـوات، ،رةـاخلط العامة لتعبئة البضائعاألحكام  ١-١-٤  
 ٥ .....................والعبوات الكبرية  للسوائب احلاويات الوسيطة    
 ٩ ........ستخدام احلاويات الوسيطة للسوائبإضافية الأحكام عامة  ٢-١-٤  
 ١٠ ..............................بئةت التعتتعلق بتوجيهاة عامحكام أ ٣-١-٤  
 ١٤ ...........................................ة ئعبتوجيهات التة ئماق ٤-١-٤  
 ٨٦ .........................١ئة بضائع الرتبة عبتبتتعلق أحكام خاصة  ٥-١-٤  
 ٨٨ .........................٢تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة حكام خاصة أ ٦-١-٤  
 الشعبـة(فوقية العضويـة الأحكام خاصة تتعلق بعبوات األكاسيد  ٧-١-٤  
 ٩١ .............١-٤جة يف الشعبة التفاعل املدرة واملواد الذاتي) ٢-٥    
 ٩٣ ............)٢-٦الشعبة (املواد املعدية تعبئة  تتعلق بأحكام خاصة ٨-١-٤  
 ٩٤ ..........................٧أحكام خاصة تتعلق بتعبئة مواد الرتبة  ٩-١-٤  
 ٩٧ ............ وحاويات الغاز املتعددة العناصراستخدام الصهاريج النقالة ٢-٤ الفصل 
 ٩٧ ٩  إىل٣ والرتب  ١ الرتبة   مواد الستخدام الصهاريج النقالة لنقل   أحكام عامة   ١-٢-٤  
 ةـاملسّيل ازاتـل الغـالستخدام الصهاريج النقالة لنقأحكام عامة  ٢-٢-٤  
 ١٠٣ ........................................................غري املربدة    
 ١٠٤ أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة املربدة ٣-٢-٤  
 ١٠٦ ....تعددة العناصرأحكام عامة تتعلق باستخدام حاويات الغازات امل ٤-٢-٤  
 ١٠٨ ...........التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة  ٥-٢-٤  
 ١٢٣ ...........................................استخدام حاويات السوائب ٣-٤الفصل  
 ١٢٣ .....................................................أحكام عامة  ١-٣-٤  
 ٣-٤ و٢-٤ للتطبيق على البضائع السائبة من الشعبأحكام إضافية قابلة  ٢-٣-٤  
 ١٢٥ ...................................٨ و٧ والرتبتني ٢-٦ و١-٥و    

(A)       GE.03-21823    161203    080204 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة
 ١٢٧ ........................................................... إجراءات اإلرسال -اجلزء اخلامس 

 ١٢٩ .........................................................أحكام عامة  ١-٥الفصل  
 ١٢٩ .........................................التطبيق واألحكام العامة  ١-١-٥  
 ١٢٩ ........................................استخدام العبوات الشاملة  ٢-١-٥  
 ١٢٩ .................................................العبوات الفارغة  ٣-١-٥  
 ١٣٠ ................................................ملختلطة العبوات ا ٤-١-٥  
 ١٣٠ ............................................ ٧أحكام عامة للرتبة  ٥-١-٥  
 ١٣٥ ....................................وضع العالمات وبطاقات التعريف  ٢-٥الفصل  
 ١٣٥ ..................................................وضع العالمات  ١-٢-٥  
 ١٣٧ ................................................بطاقات التعريف  ٢-٢-٥  
 ١٤٧ ....وضع لوحات اإلعالنات اخلارجية ووضع العالمات على وحدات النقل ٣-٥الفصل  
 ١٤٧ ......................................رجية وضع لوحات اإلعالن اخلا  ١-٣-٥  
 ١٥٠ ......................................................وضع العالمات   ٢-٣-٥  
 ١٥٣ ................................................................املستندات  ٤-٥الفصل  
 ١٥٣ .......................................مستندات نقل البضائع اخلطرة   ١-٤-٥  
 ١٥٩ ......................................املركبات /شهادة تعبئة احلاويات  ٢-٤-٥  
 ١٦٠ ...............................املعلومات املتعلقة باالستجابة للطوارئ   ٣-٤-٥  
 ١٦٣ ............................................................أحكام خاصة  ٥-٥الفصل  
 ١٦٣ ................جبة التطبيق على إرسال املواد املعدية أحكام خاصة وا  ١-٥-٥  
 ١٦٣ ....................املستندات املتعلقة بوحدات النقل املدخنة ومتييزها   ٢-٥-٥  

 اشتراطات بناء واختبار العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية -اجلزء السادس
 ١٦٥ .........وائب والصهاريج النقالة وحاويات الغاز املتعددة العناصر وحاويات الس  
 ١٦٧ ......) ٢-٦خبالف عبوات مواد الشعبة (اشتراطات بناء واختبار العبوات  ١-٦الفصل  
 ١٦٧ ...........................................................عموميات   ١-١-٦  
 ١٦٨ .....................................رموز الداللة على أنواع العبوات   ٢-١-٦  



-v- 

 )تابع( احملتويات

 الصفحة
 )تابع( ١-٦الفصل  
 ١٧١ ......................................................وضع العالمات   ٣-١-٦  
 ١٧٤ ...........................................وات اشتراطات تتعلق بالعب  ٤-١-٦  
 ١٨٨ ...........................................اشتراطات اختبار العبوات   ٥-١-٦  
 اشتراطات بناء واختبـار أوعيـة الضغط ورذاذات األيروسـول واألوعية ٢-٦الفصل  
 ١٩٧ ...................................) خراطيش الغاز(الصغرية احلاوية للغاز    
 ١٩٧ .....................................................اشتراطات عامة   ١-٢-٦  
 ٢٠٢ ...األمم املتحدة االشتراطات بالنسبة ألوعية الضغط اليت حتمل شهادة   ٢-٢-٦  
 ٢١٧ ...............اشتراطات أوعية الضغط اليت ال حتمل رقم األمم املتحدة  ٣-٢-٦  
 اشتراطات رذاذات األيروسول واألوعيـة الصغرية اليت حتـوي الغـاز  ٤-٢-٦  
 ٢١٨ .....................................................)خراطيش الغاز(    
 ٢١٩ ........................ ٢-٦اشتراطات بناء واختبار عبوات مواد الشعبة  ٣-٦الفصل  
 ٢١٩ ...........................................................ات عمومي  ١-٣-٦  
 ٢١٩ ...........................................اشتراطات اختبار العبوات   ٢-٣-٦  
 ٢٢٣ ....................................................تقرير االختبار  ٣-٣-٦  

 ٢٢٥ ..............................٧اشتراطات بناء واختبار طرود ومواد الرتبة  ٤-٦ الفصل 
 ٢٢٥ .................................................] يستكمل فيما بعد[  ١-٤-٦  
 ٢٢٥ .....................................................اشتراطات عامة   ٢-٤-٦  
 ٢٢٦ .....................اشتراطات إضافية للطرود املنقولة عن طريق اجلو   ٣-٤-٦  
 ٢٢٦ ..........................................اشتراطات للطرود املستثناة   ٤-٤-٦  
 ٢٢٦ ..........................................اشتراطات للطرود الصناعية   ٥-٤-٦  
 ٢٢٨ ..........اشتراطات للطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم   ٦-٤-٦  
 ٢٢٩ ...................................... Aاشتراطات للطرود من النوع   ٧-٤-٦  
 ٢٣٠ .................................. B(U)اشتراطات للطرود من النوع   ٨-٤-٦  



-vi- 

 )تابع( احملتويات

 لصفحةا
 ٢٣٣ .................................. B(M)اشتراطات للطرود من النوع   ٩-٤-٦  
 ٢٣٣ .................................... (C)اشتراطات للطرود من النوع  ١٠-٤-٦  
 ٢٣٤ ........................اشتراطات للطرود احملتوية على مواد انشطارية  ١١-٤-٦  
 ٢٣٨ ..................................إجراءات االختبار وإيضاح االمتثال  ١٢-٤-٦  
 ٢٣٨ ..ن احلالة احلرجية أماتقديراختبار سالمة نظام االحتواء والتدريع و ١٣-٤-٦  
 ٢٣٩ ............................ختبارات السقوطاهلدف املستخدم يف ا ١٤-٤-٦  
 ٢٣٩ ............العاديةالنقل ظروف حتّمل القدرة على يضاح اختبار إل ١٥-٤-٦  
 ٢٤٠ ... والغازات املصممة للسوائل)A(النوع من  للطروداختبارات إضافية  ١٦-٤-٦  
 ٢٤٠ .....احلوادث يف النقلحتّمل ظروف اختبارات إلثبات القدرة على  ١٧-٤-٦  
 مـن الطــرود B(M( وU)B(لنوعني لعزز الغمر املائي املاختبار  ١٨-٤-٦  
 ٢٤٢ ..............(C)النوع من لطرود وا A2 105احملتوية على أكثر من     
 ٢٤٢ .............مواد انشطاريةاحملتوية على  للطروداختبار تسرب املاء  ١٩-٤-٦  
 ٢٤٢ ..................................(C)النوع من  للطروداختبارات  ٢٠-٤-٦  
 ٢٤٣ ......سادس فلوريد اليورانيومالحتواء عبوات املصممة لل اتاختبار ٢١-٤-٦  
 ٢٤٣ .....................................اعتماد تصاميم ومواد الطرود ٢٢-٤-٦  
 ٢٤٤ ........................... واملوافقة عليهابات نقل املواد املشعةطل ٢٣-٤-٦  
 ٢٥٣ ...................................٧ترتيبات انتقالية تتعلق بالرتبة  ٢٤-٤-٦  
 ٢٥٥ ...................لوسيطة للسوائباشتراطات بناء واختبار احلاويات ا ٥-٦ الفصل 
 اتـاحلاوي واعـ على مجيع أناالنطباق بةاالشتراطات العامة الواج ١-٥-٦  
 ٢٥٥ ................................................الوسيطة للسوائب    
 ٢٦١ ................................................... العالماتوضع ٢-٥-٦  
 ٢٦٣ ....................الوسيطة للسوائبللحاويات اشتراطات حمددة  ٣-٥-٦  
 ٢٧٢ .....................اشتراطات اختبار احلاويات الوسيطة للسوائب ٤-٥-٦  

 



-vii- 

 )تابع( تاحملتويا

 الصفحة
 ٢٨٣ ...............................ةكبريالعبوات اشتراطات بناء واختبار ال ٦-٦ الفصل 
 ٢٨٣ .......................................................ومياتعم ١-٦-٦  
 ٢٨٣ ...............................ةكبريالعبوات الحملدد ألنواع الرمز ا ٢-٦-٦  
 ٢٨٤ ...................................................عالماتالوضع  ٣-٦-٦  
 ٢٨٥ .................................ةكبرياللعبوات لحمددة اشتراطات  ٤-٦-٦  
 ٢٨٨ .................................كبريةاشتراطات اختبار العبوات ال ٥-٦-٦  
  وحاويـاتاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ٧-٦ الفصل 
 ٢٩٥ .................................................الغاز متعددة العناصر   
 ٢٩٥ .........................................التطبيق واشتراطات عامة ١-٧-٦  
 املخصصة اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ٢-٧-٦  
 ٢٩٥ ..............................٩ إىل ٣الرتب  و١الرتبة لنقل مواد     
 املخصصة واختبار الصهاريج النقالة اشتراطات تصميم وبناء وفحص ٣-٧-٦  
 ٣١٦ .................................. لنقل الغازات املسّيلة غري املربدة    
 املخصصة اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ٤-٧-٦  
 ٣٣٢ ...................................... لنقل الغازات املسّيلة املربدة    
 تبـار حاويات الغـاز املتعددةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واخ ٥-٧-٦  
 ٣٤٦ .....................العناصر املستخدمة يف نقل الغازات غري املربدة    
 ٣٥٥ ............حاويات السوائباختبار فحص وبناء وو  تصميماشتراطات ٨-٦ الفصل 
 ٣٥٥ .........................................................تعاريف ١-٨-٦  
 ٣٥٥ ......................................التطبيق واالشتراطات العامة ٢-٨-٦  
  واختبار حاويات الشحـنصتصميـم وبنـاء وفحـاشتراطـات  ٣-٨-٦  
 ٣٥٥ ...................................املستخدمة كحاويات للسوائب    
 اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب باستثناء حاويات ٤-٨-٦  
 ٣٥٧ .........................................................الشحن     

 ٣٥٩ ................................................ األحكام املتعلقة بعمليات النقل-اجلزء السابع
 ٣٦١ ..........لنقلا األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط ١-٧ الفصل 
 ٣٦١ ..........................................التطبيق واألحكام العامة ١-١-٧  



-viii- 

 )تابع( احملتويات

 الصفحة
 )تابع( ١-٧الفصل  
 ٣٦١ .............................................. البضائع اخلطرةعزل ٢-١-٧  
 ٣٦٢ ..........................على نقل املتفجراتتنطبق أحكام خاصة  ٣-١-٧  
 لـالتفاع ةـواد الذاتيـاملل ـى نقـ علتنطبـقة ـام خاصـأحك ٤-١-٧  
 ٣٦٤ ...........٢-٥بالشعبة  يد الفوقية العضوية واألكاس١-٤بالشعبة     
 بضبـط درجة احلـرارة نقل الـمواد املثبتةأحكام خاصة تنطبق على  ٥-١-٧  
 ٣٦٧ .......)فيما عدا املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية(    
 )السمية (١-٦ ةـ على نقل مـواد الشعبتنطبقة ـام خاصـأحك ٦-١-٧  
 ٣٦٨ ...........................................)عديةامل( ٢-٦والشعبة     
 ٣٦٩ ........................املواد املشعةتنطبق على نقل أحكام خاصة  ٧-١-٧  
 ٣٧٥ ..................................................نقلالأحكام وسائط  ٢-٧ الفصل 
 ٣٧٥ ..........................................التطبيق واألحكام العامة ١-٢-٧  
 ٣٧٥ .. املركباتعلى   على نقل الصهاريج النقالةتنطبقام خاصة ـأحك ٢-٢-٧  
 ٣٧٥ ........................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة ٣-٢-٧  
 ٣٧٧ أحكام تتعلق بأمان النقل الربي أو بالسكك أو يف اجملاري املائيـة الداخليـة                        ٤-٢-٧  
  املأمـون للمـواد املشعـة، الصادرة عن الوكالـةنقلالئحة الرات يف ـ الفقأرقامة بني ـجدول املقابل

 رة املنقحة للتوصيـاتعش والطبعة الثالثـة ٢٠٠٣الدولية للطاقة الذرية، بطبعتها املنقحة واملعدلة يف 
 ٣٧٩ ...............................) النموذجيةئحة التنظيميةالالمبا يف ذلك (بنقل البضائع اخلطرة املتعلقة 

 
 
 
 
 
 


