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 اجلزء السابع
 

 األحكام املتعلقة بعمليات النقل
 

 

 متهيديةملحوظة 

 هذا اجلزء للسلطات الوطنية أو السلطات املختصة مبختلف وسائط           يف  تترك صياغة األحكام املفصلة      :ملحوظة
 األحكام التنفيذية اليت تنطبق على مجيع ١-٧، يتضمن الفصل الالئحةهذه وألغراض . اإلقليمية السلطات أو النقل

ويدرج فصل إضايف، مل يستكمل بشكل عام، لتدرج فيه أحكام إضافية تنطبق على وسائط نقل                . وسائط النقل 
 .اإلقليمية السلطات أو مفردة قد تضيفها السلطات الوطنية أو املختصة بوسائط النقل
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 ١-٧الفصل 

 األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط النقل

 التطبيق واألحكام العامة  ١-١-٧

 .يتضمن هذا الفصل األحكام اليت تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة باستخدام مجيع وسائط النقل  ١-١-١-٧

ة سليمة تصنيف تلك البضائع وتعبئتها ووضع العالمات ال تقبل البضائع اخلطرة أو تنقل ما مل يتم بصور  ٢-١-١-٧
وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجية عليها ووضعها واعتمادها يف مستند نقل، وما مل تكن يف حالة مناسبة                  

 .للنقل من مجيع النواحي األخرى وفقاً ملا تقتضيه هذه الالئحة

بوسائل مناسبة يف وحدة النقل بطريقة متنع أي حركة         رة  لبضائع اخلط   يؤمن وضع الطرود احلاوية ل      ٣-١-١-٧
 .ن تغري نسق الطرود أو تسبب تلفهاأأثناء الرحلة من شأهنا 

ويوىل اهتمام خاص ملناولة    .   أثناء التحميل والتفريغ، حتمى الطرود احلاوية للبضائع اخلطرة من التلف            ٤-١-١-٧
قل اليت ستحمل عليها ولطريقة التحميل أو التفريغ، حبيث ال حيدث تلف الطرود أثناء إعدادها للنقل تبعاً لنوع وحدة الن
 .عرضي بسبب جر الطرود أو سوء مناولتها

جيب أن تثبت احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية تثبيتاً حمكماً أثناء نقلها أو تعبأ يف وحدة                  ٥-١-١-٧
 . ويوفر دعماً خارجياً كافياًمينع احلركة أو الصدم اجلانيب أو الطويلا مبنقل ال

ترد اشتراطات إضافية متعلقة بعمليات نقل العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب ضمن األحكام اخلاصة             :  ملحوظة
 .)١-٤انظر الفصل (لتعبئة العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب 

  البضائع اخلطرة  عزل٢-١-٧

وألغراض العزل تعترب أي مادتني غري متوافقتني       .  بعضها البعض أثناء النقل    جيب عزل البضائع غري املتوافقة عن       ١-٢-١-٧
ويف . ا معاً إىل خماطر يف حالة التسرب أو االنسكاب، أو أي حادث آخر            مفيما بينهما إذا كان هناك احتمال أن يؤدي تستيفه        

 .٢-٣-١-٧، و١-٣-١-٧ يف البند ١هذا الشأن، ترد تفاصيل اشتراطات العزل بالنسبة ملواد وسلع الرتبة 

قد خيتلف مدى اخلطر الناشئ من احتماالت التفاعل بني البضائع اخلطرة غري املتوافقة، ولذلك ختتلف ترتيبات                  ٢-٢-١-٧
العزل الالزمة أيضاً حسب االقتضاء، وميكن حتقيق هذا العزل يف بعض احلاالت عن طريق اشتراط مسافات حمددة بني البضائع                   

 . الفراغات البينية اليت تفصل بني هذه البضائع بشحنات متوافقة مع املواد أو السلع اخلطرة املعنيةوميكن ملء. اخلطرة

وينبغي أن تقوم اشتراطات العزل بالنسبة لكل واسطة من         . ذات طابع عام  هي  أحكام هذه الالئحة      ٣-٢-١-٧
 :وسائط النقل على املبادئ التالية

توافقة عن بعضها البعض حبيث يتم تقليل املخاطر بشكل فعال          جيب عزل البضائع اخلطرة غري امل      )أ( 
 يف حالة حدوث تسرب أو انسكاب عرضي أو وقوع أي حادث آخر؛

عند تستيف بضائع خطرة معاً، جيب تطبيق اشتراطات العزل األشد صرامة اليت تنطبق على أي                )ب( 
 من هذه البضائع؛
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ات خماطر إضافية، تطبق اشتراطات العزل املناسبة للخطر         اليت يتعني أن حتمل بطاق     للطرودبالنسبة   )ج( 
 .اإلضايف إذا كانت هذه االشتراطات أشد صرامة من االشتراطات املقررة للخطر األساسي

 .على بضائع خطرة تتفاعل فيما بينها تفاعال خطراًعبوة بثاملة توي  حتال جيوز أن  ٤-٢-١-٧

 راتعلى نقل املتفجتنطبق أحكام خاصة     ٣-١-٧

  اليت تنتمي جملموعات توافق خمتلفة١فصل بضائع الرتبة   ١-٣-١-٧

تزداد درجة أمان املواد والسلع املتفجرة إذا نقل كل نوع منها مبعزل عن األنواع األخرى، لكن االعتبارات                : ملحوظة
التوازن السليم بني متطلبات    ومن الناحية العملية، يقتضي     . العملية واالقتصادية حتول دون حتقيق هذه احلالة املثالية        

 .األمان والعوامل األخرى حتقيق درجة خلط معينة يف نقل املواد والسلع املتفجرة من أنواع خمتلفة

وتعترب البضائع . بني املتفجرات" التوافق" معاً يف النقل على ١تتوقف درجة حتميل بضائع الرتبة   ١-١-٣-١-٧
لها معاً دون زيادة ملحوظة سواء يف احتمال وقوع حادث، أو يف حجم             إذا كان ميكن نق   " متوافقة "١يف الرتبة   

 .اآلثار املترتبة على وقوع مثل هذا احلادث بالنسبة لكمية حمددة من احلمولة

 : وفقاً للشروط التاليةون ونافإىل كلف ميكن نقل سلع جمموعات التوافق من أ  ٢-١-٣-١-٧

  حرف جمموعة التوافق ذاته ورقم الشعبة ذاته؛ميكن أن تنقل معاً العبوات اليت حتمل )أ( 

ميكن أن تنقل معاً سلع جمموعة التوافق ذاهتا اليت ختتلف يف الشعب شريطة معاملة الشحنة                  )ب( 
 مع ال، جمموعة التوافق د٥-١غري أنه عند نقل بضائع الشعبة . بأكملها وكأهنا تنتمي إىل الشعبة ذات الرقم األقل

، يتعني معاملة الشحنة بأكملها ألغراض النقل وكأهنا تنتمي إىل الشعبة           الموعة التوافق د  ، جم ٢-١بضائع الشعبة   
 ؛ال، جمموعة التوافق د١-١

بصرف ( اليت حتمل حروف جمموعات توافق خمتلفة        الطرودجيب عموماً عدم اجلمع يف النقل بني         )ج( 
، وذلك على النحو املشروح     اف، ق اء، ه ال، د يم إال يف حالة حروف جمموعات التوافق ج       )النظر عن رقم الشعبة   

 .٤-١-٣-١-٧ و٣-١-٣-١-٧يف الفقرتني 

 حتددها األحكام   ون ون افإىل ك لف  هناك بعض التوليفات املسموح هبا يف نطاق جمموعات التوافق أ           : ملحوظة
 .املطبقة على خمتلف وسائط النقل

 يف وحدة الشحن أو وحدة النقل ذاهتا شريطة          معاً اءهو الدو يميسمح بنقل سلع جمموعات التوافق ج       ٣-١-٣-١-٧
وتدرج . )ب(٢-١-٣-١-٧وتعني الشعبة املناسبة وفقاً للفقرة      . ٣-١-٢تعيني رمز التصنيف العام طبقاً ملا هو موضح يف          
وتدرج أي توليفة ملواد جمموعات     . اء يف جمموعة التوافق ه    اءهو الدو يمأي توليفة للسلع اليت تنتمي للمجموعات ج      

 .، مع مراعاة اخلصائص السائدة للحمولة اجملمعة١-١-٢-١-٢ يف أنسب جمموعة توافق وردت يف الدو يموافق جالت

 مع بضائع أي جمموعة توافق أخرى فيما عدا اجملموعتني          افميكن نقل بضائع جمموعة التوافق ق      ٤-١-٣-١-٧
 .لف والمأ

كما أنه ينبغي   . ائع جمموعات التوافق األخرى    مع بض  المينبغي أال تنقل بضائع جمموعة التوافق        ٥-١-٣-١-٧
 . ذاهتاالمعدم نقل بضائع هذه اجملموعة إال مع نوع البضائع نفسه يف نطاق جمموعة التوافق 
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 مع جمموعات   ))ب(٢-١-٣-١-٧انظر  ( ونينبغي بوجه عام عدم نقل بضائع جمموعة التوافق ن         ٦-١-٣-١-٧
، ينبغي  اءهو الدو يم نقلت هذه البضائع مع بضائع جمموعات التوافق ج         إذا غري أنه . افالتوافق األخرى باستثناء ق   

 .)٣-١-٣-١-٧انظر أيضاً ( الاعتبارها من جمموعة التوافق د

، الشحنحاويات   مع البضائع اخلطرة من رتب أخرى يف         ١النقل املختلط لبضائع من الرتبة        ٢-٣-١-٧
 والشاحنات الربية، وعربات السكك احلديدية

 مع البضائع اخلطرة من الرتب األخرى يف حاويات شحن أو            ١ال تنقل البضائع من الرتبة       ١-٢-٣-١-٧
 .مركبات أو عربات ما مل ينص على غري ذلك يف هذه الالئحة

 .، مبجموعة التوافق قاف مع البضائع اخلطرة من الرتب األخرى٤-١جيوز أن تنقل البضائع من الشعبة  ٢-٢-٣-١-٧

 اليت حتمل رقم األمم     Cباستثناء املتفجرات الناسفة، النوع     (قل املتفجرات الناسفة    جيوز أن تن   ٣-٢-٣-١-٧
) ٢٠٦٧ و١٩٤٢رقما األمم املتحدة  (١-٥مع نترات األمونيوم والنترات غري العضوية من الرتبة ) ٠٠٨٣املتحدة 

 والتستيف واحلمولة    ألغراض الترتيب والفصل   ١بشرط أن يعامل اجملموع باعتباره متفجرات ناسفة من الرتبة           
 .القصوى املسموح هبا

اليت حتوي بضائع من الرتبة     ) ٢٩٩٠ و ٣٠٧٢رقما األمم املتحدة    (جيوز أن تنقل أجهزة اإلنقاذ       ٤-٢-٣-١-٧
 . كمعدات مع نفس البضائع اخلطرة املوجودة يف األجهزة١

ة أو سحابات أحزمة املقاعد من جيوز نقل أدوات نفخ الوسائد اهلوائية أو وحدات الوسائد اهلوائي ٥-٢-٣-١-٧
مع أدوات نفخ الوسائد اهلوائية ووحدات الوسائد       ) ٠٥٠٣رقم األمم املتحدة    (، مبجموعة التوافق زاي     ٤-١الشعبة  
 ).٣٢٦٨رقم األمم املتحدة  (٩ وسحابات أحزمة املقاعد من الرتبة اهلوائية

 وعربات سكك احلديدنقل املتفجرات يف حاويات الشحن والشاحنات الربية   ٣-٣-١-٧

 أو الشاحنات الربية أو عربات السكك احلديدية لنقل املواد والسلع الشحنال تستخدم حاويات  ١-٣-٣-١-٧
 صاحلة لالستعمال من  الربية أو عربة السكك احلديدية أو الشاحنة الشحن ما مل تكن حاوية١املتفجرة من الرتبة 

طبقاً لالتفاقية الدولية لسالمة ( )فقطالشحن يف حالة حاويات (د حيث تركيبها، كما يثبت من وجود لوحة اعتما
 :، وما مل يتم إجراء فحص عيين مفصل على النحو التايل)احلاويات

باملتفجرات جيب التأكد من    الربية أو عربة السكك احلديدية       أو الشاحنة    الشحنقبل حتميل حاوية     )أ( 
 من صالحيتها لالستعمال من حيث التركيب وخلو األرضية واجلدران          خلوها من خملفات من الشحنة السابقة، والتأكد      

 الداخلية من النتوءات؛

أال تكون هناك عيوب كبرية يف العناصر       " الصالحية لالستعمال من حيث التركيب    "يعين مصطلح    )ب( 
،  الشحن حاويات لة، على سبيل املثال، يف حا     الربية أو عربة السكك احلديدية    أو الشاحنة   الشحن  اهليكلية حلاوية   

قضبان اجملاري العلوية والسفلية اجلانبية، قضبان النهايات العلوية والسفلية، عتبة الباب وجائزه، عوارض األرضية                
ويقصد بالعيوب الكبرية أي نقر أو احنناء يف العناصر اهليكلية يزيد عمقه على . املستعرضة، دعامات وتركيبات األركان

أكثر من وصلة تراكبية، أو أي      أو  أي تشققات أو كسور يف العناصر اهليكلية؛         وأله؛  م بصرف النظر عن طو    لم ١٩
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 يف قضبان النهايات العلوية أو السفلية أو جائز الباب، أو وجود      )من قبيل الوصالت احملضنة   (وصلة تراكبية غري سليمة     
انبية أو أي وصلة تراكبية يف عتبة الباب أو  من قضبان اجملاري العلوية أو السفلية اجلأكثر من وصلتني تراكبيتني يف أي

 أو كسر يف مفصالت الباب أو غياب إحداها أو عدم صالحيتها ألي              يلّ دعامات األركان؛ أو وجود أي تقبب أو      
أي تشوه يف الشكل العام حيول دون       الشحن  سبب أو وجود أي حشايا أو حلامات غري حمكمة؛ ويف حالة حاويات             

 املناولة والتركيب والتثبيت على شاحنة احلاويات أو املركبة أو العربة أو يعوق إدخال                الترتيب السليم لوسائل  
 ؛احلاويات يف العيون املخصصة هلا يف السفينة

 السكك  أو عربة الربية   أو الشاحنة     الشحن باإلضافة إىل ذلك، ال يقبل التلف يف أي جزء من حاوية           )ج( 
. عت منها، من قبيل صدأ املعدن يف اجلدران اجلانبية أو تلف الصوف الزجاجي بصرف النظر عن املادة اليت صناحلديدية

غري أنه ميكن قبول ظواهر البلى العادية كالصدأ والنقر غري الغائرة واخلدوش البسيطة وغريها من مظاهر التلف اليت ال                   
 .تؤثر على صالحية استعمال الوحدة أو صمودها للتقلبات اجلوية

 ايز١-١ والد١-١ ويمج١-١ى ـة إلـاب احلر املنتميـلق باملواد املسحوقية ذات االنسيفيما يتع ٢-٣-٣-١-٧
 الشحن، تكون أرضية حاوية     ايز٣-١ و ايز٢-١ و ايز١-١ والصواريخ النارية املنتمية إىل      ايز٣-١ و يمج ٣-١و

 .ذات سطح أو تغليف غري معدين

 واألكاسيد الفوقية العضوية    ١-٤بالشعبة  ق على نقل املواد الذاتية التفاعل       بطنأحكام خاصة ت    ٤-١-٧
 ٢-٥بالشعبة 

حيثما جيمع عدد من الطرود يف حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة محل ينبغي أال تثري الكمية                     ١-٤-١-٧
 .الكلية للمادة وأنواع وعدد الطرود وطريقة التستيف أي خماطر لالنفجار

ة التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية من تأثري أشعة الشمس املباشرة          يلزم محاية مجيع املواد الذاتي      ٢-٤-١-٧
 .ومجيع مصادر احلرارة، وأن توضع يف أماكن جيدة التهوية

، وأكاسيد فوقية عضوية معينة عندما      ٤-٣-٢-٤-٢مثة مواد ذاتية التفاعل عندما تقتضي ذلك الفقرة           ٣-٤-١-٧
قد يقتضي وعالوة على ذلك، . ا إال يف ظروف ضبط درجة احلرارة   ، ال جيوز نقله   ١-٤-٣-٥-٢تقتضي ذلك الفقرة    

األمر ضبط درجة احلرارة عند نقل مادة ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي ال يتطلب عادة ضبط درجة احلرارة يف                    
 ٢-٣-٤-١-٧ و ١-٣-٤-١-٧وتنطبق اشتراطات الفقرتني    . س٥٥ْظروف قد ترتفع فيها درجة احلرارة إىل أعلى من          

 . املوادعلى نقل مثل هذه

 أحكام ضبط درجة احلرارة  ١-٣-٤-١-٧

واملفروض أن  .  هي الدرجة القصوى اليت ميكن عندها نقل املادة بشكل مأمون          "درجة حرارة الضبط    "١-١-٣-٤-١-٧
ه الدرجة ال   س، وإن حدث أن وصلت احلرارة إىل هذ       ٥٥ْدرجة حرارة البيئة احمليطة مباشرة بالطرد ال تتجاوز أثناء النقل            

. ويف حالة فقدان السيطرة على درجة احلرارة قد يلزم اختاذ إجراءات الطوارئ           . ساعة ٢٤تستمر إال لفترة قصرية نسبياً كل       
 . هي درجة احلرارة اليت ينبغي عندها تنفيذ هذه اإلجراءات"درجة حرارة الطوارئ"و
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 حساب درجيت حرارة الضبط والطوارئ  ٢-١-٣-٤-١-٧

 
 
 رة الطوارئدرجة حرا

 
 

 درجة حرارة الضبط

ة حـرارة ـدرجـ
 يتـاالحنـالل ذا

(SADT) التسارع
 )أ(

 
 

 نوع الوعاء

درجـــة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس١٠مبقدار ذاتـي التسارع 

درجـة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس٢٠مبقدار ذاتـي التسارع 

العبوات الوحيدة واحلاويات    ْس أو أقل٢٠
 الوسيطة للسوائب 

درجـــة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس١٠مبقدار ذاتـي التسارع 

درجـة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس١٥مبقدار ذاتـي التسارع 

  ْس٣٥ْس إىل ٢٠فوق 

درجــة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس٥مبقدار ذاتـي التسارع 

درجـة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس١٠مبقدار ذاتـي التسارع 

  ْس٣٥أكثر من 

ـــة حـرارة االحنـالل   درجحتت  
 ْس٥مبقدار ذاتـي التسارع 

درجـة حـرارة االحنـالل   حتت  
 ْس١٠مبقدار ذاتـي التسارع 

 الصهاريج النقالة ْس٥٠< 

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

 ٢-١-٣-٤-١-٧ الطوارئ باستخدام اجلدول  ارة  درجة حر ميكن احلصول على درجة حرارة الضبط و        ٣-١-٣-٤-١-٧
 اليت تعّرف بأهنا أدىن درجة حرارة ميكن أن حيدث فيها االحنالل ذايت             (SADT) درجة حرارة االحنالل ذايت التسارع       من

ع وينبغي تقدير درجة االحنالل ذايت التسارع لتقرير مدى ضرورة إخضا         . التسارع ملادة ما يف العبوة املستخدمة يف النقل       
 ٤-٣-٢-٤-٢ارع يف   ـوترد االشتراطات املتعلقة بتحديد درجة االحنالل ذايت التس       . مادة ما لضبط احلرارة أثناء النقل     

 . للمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية، على التوايل٢-٤-٣-٥-٢و

ا يكون مالئماً،  درجات حرارة الضبط والطوارئ، املطبقة، حسبم٣-٢-٣-٢-٤-٢ترد يف   ٤-١-٣-٤-١-٧
 بالنسبة لألكاسيد الفوقية العضوية ٤-٢-٣-٥-٢ ويف ،بالنسبة لألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة حالياً يف فئات

 ومن اجلائز أن تقل درجة احلرارة الفعلية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن ينبغي ،املدرجة حالياً يف فئات
 .خطر بني األطواراختيارها من أجل تفادي أي فصل 

 النقل مع ضبط درجة احلرارة  ٢-٣-٤-١-٧

نظراً ألن الظروف اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار ختتلف من واسطة نقل إىل أخرى، فلن حتتوي                   : ملحوظة
 .الفقرات التالية إال على توجيهات عامة

 املأمون للمواد الذاتية التفاعل يشكل احلفاظ على درجة احلرارة احملددة مسة أساسية يف النقل   ١-٢-٣-٤-١-٧
 :وبصورة عامة يلزم ما يلي. واألكاسيد الفوقية العضوية

 أن يتم فحص شامل لوحدة النقل قبل التحميل؛ )أ( 

 أن تعطى تعليمات إىل الناقل حول تشغيل نظام التربيد؛و )ب( 

 أن تتوفر إجراءات تتبع يف حال اختالل الضبط؛و )ج( 
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 ظم لدرجات احلرارة التشغيلية؛أن يتم رصد منتو )د( 

 .أن يتوفر نظام تربيد داعم أو قطع غيارو  )ه( 

جيب توفري الوصول املباشر إىل أجهزة الضبط واستشعار احلرارة يف نظام التربيد وجيب أن                 ٢-٢-٣-٤-١-٧
 داخل وحدة   وينبغي أن تقاس درجة حرارة حيز اهلواء      . تكون مجيع الوصالت الكهربائية صامدة لألحوال اجلوية      

النقل بواسطة جهازي استشعار مستقلني، وجيب تسجيل القراءات حبيث ميكن الكشف بسهولة عن أي تغريات               
ويف حالة نقل   . وجيب التحقق من درجة احلرارة كل أربع إىل ست ساعات وتسجيلها          . تطرأ على درجة احلرارة   

 بأجهزة إنذار مرئية ومسموعة مزودة مبصدر س جيب تزويد الوحدة الناقلة٢٥ْ+مواد تقل درجة حرارة ضبطها عن
 .للطاقة مستقل عن نظام التربيد ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الضبط أو دوهنا

يف حالة جتاوز درجة حرارة الضبط أثناء النقل، يتعني املبادرة باختاذ إجراءات عاجلة تشمل                ٣-٢-٣-٤-١-٧
. )بإضافة مربدات سائلة أو صلبة على سبيل املثال       (قة التربيد   أي إصالحات ضرورية ألجهزة التربيد أو زيادة طا       

فحني تصل احلرارة إىل الدرجة     . وجيب أيضاً تكرار التحقق من درجة احلرارة واإلعداد لتنفيذ إجراءات الطوارئ          
 . إجراءات الطوارئاستهاللاحلرجة للطوارئ يتعني 

 :للنقل على عوامل عدة منهاتعتمد مالءمة وسيلة معينة لضبط احلرارة   ٤-٢-٣-٤-١-٧

 درجة حرارة ضبط املادة أو املواد املنقولة؛ )أ( 

 الفرق بني درجة حرارة الضبط واألحوال املتوقعة لدرجة احلرارة احمليطة؛و )ب( 

 فعالية العزل احلراري؛و )ج( 

 مدة النقل؛و )د( 

 .السماح هبامش أمان للتأخريو  )ه( 

 : مرتبة تصاعدياً حسب قدرة الضبط-ملنع جتاوز درجة حرارة الضبط هي لطرائق املالئمة   ا٥-٢-٣-٤-١-٧

العزل احلراري بشرط أن تكون درجة احلرارة األولية لألكاسيد الفوقية العضوية أقل من درجة               )أ( 
 حرارة الضبط بقدر كاف؛

 :العزل احلراري بنظام تربيد بشرطو )ب( 

تروجني املسّيل أو ثاين أكسيد الكربون الصلب على سبيل         الن(محل كمية كافية من املادة املربدة        `١` 
  مبا يسمح هبامش معقول للتأخري؛)املثال

 عدم استعمال األكسجني املسّيل أو اهلواء املسّيل كمواد مربدة؛و `٢` 

 توافر تأثري مربد منتظم حىت بعد استهالك معظم املادة املربدة؛و `٣` 

 حدة بضرورة هتويتها قبل دخوهلا؛وضع حتذير واضح على أبواب الوو `٤` 
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التربيد امليكانيكي املفرد، بشروط استعمال تركيبات كهربائية صامدة لالنفجار داخل غرفة             )ج( 
 التربيد ملنع اشتعال األخبرة اللهوبة املنبعثة من األكاسيد الفوقية العضوية؛

 :نظام تربيد ميكانيكي مشترك مع نظام مادة مربدة شريطة )د( 

 ن يكون كل من النظامني مستقالً عن اآلخر؛أ `١` 

 ؛)ج( و)ب(أن تتحقق االشتراطات املنصوص عليها يف  `٢` 

 : شريطةمزدوجم تربيد ميكانيكي نظا  )ه( 

 ن اآلخر باستثناء الوحدة املتكاملة لإلمداد بالطاقة؛ـتقالً عـأن يكون كل من النظامني مس `١` 

 دة قادراً على احملافظة على الضبط املالئم لدرجة احلرارة؛ى حـأن يكون كل من النظامني علو `٢` 

 حالة األكاسيد الفوقية العضوية اليت تقل فيها نقطة االشتعال عن حاصل مجع درجة حرارة               ويف `٣` 
نفجار يف غرفة التربيد ملنع اشتعال األخبرة الس، تستعمل تركيبات كهربائية صامدة ل٥ْالطوارئ و

 .ألكاسيد الفوقية العضويةاللهوبة املنبعثة من ا

فيما عدا املواد ذاتية التفاعل     (تنطبق على نقل املواد املثبتة بضبط درجة احلرارة         أحكام خاصة     ٥-١-٧
 )واألكاسيد الفوقية العضوية

 :  تنطبق هذه األحكام على نقل املواد١-٥-١-٧

 ؛"STABILIZED" "مثبتة"اليت حيوي امسها الرمسي املستخدم يف الشحن كلمة  )أ( 

كما هي مقدمة للنقل ) ٣-١-٣-٤-١-٧انظر (واليت تكون درجة حرارة احنالهلا ذايت التسارع  )ب( 
 . س أو أقل°٥٠يف طرد أو حاوية وسيطة للسوائب أو صهريج 

وحني ال يستخدم الكبح الكيمائي لتثبيت مادة متفاعلة، مما قد يولد كميات خطرية من احلرارة والغاز أو                   
وال تنطبق هذه األحكام على املواد . روف النقل العادية، ينبغي أن تنقل هذه املواد مع ضبط لدرحة احلرارةالبخار يف ظ

 . س°٥٠اليت تثبت بإضافة كوابح كيميائية حبيث تزيد درجة حرارة احنالهلا ذايت التسارع عن 

 .يف وسائط معينةبعض املواد اليت تنقل مع ضبط درجة احلرارة تكون حمظورة من النقل :   ملحوظة

 على املواد اليت ٢-٣-٤-١-٧ و٣-١-٣-٤-١-٧ إىل ١-١-٣-٤-١-٧  تنطبق األحكام الواردة يف ٢-٥-١-٧
 .١-٥-١-٧يف ) ب(و) أ(تستويف املعيارين 

لكنها ) ١-١-٣-٤-١-٧انظر  (  قد تكون درجة حرارة النقل الفعلية أدىن من درجة حرارة الضبط               ٣-٥-١-٧
 .طر بني األطوارختتار لتجنب الفصل اخل

سائل ذايت التفاعل   "  حني تنقل هذه املواد يف حاويات وسيطة للسوائب أو صهاريج نقالة تنطبق أحكام                ٤-٥-١-٧
وبالنسبة للنقل يف احلاويات الوسيطة للسوائب انظر األحكام اخلاصة فـي          ". درجة حرارة مضبوطة  "و" Fالنوع  من  
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؛ وبالنسبة للنقل يف الصهاريج النقالة انظر        IBC520ـه التعبئـة   يف توجي " االشتراطات اإلضافيـة " و ٢-٧-١-٤
 .١٣-١-٢-٤األحكام اإلضافية يف 

وال يشترط  " STABILIZED" "مثبتة"  إذا كان االسم الرمسي املستخدم يف الشحن ملادة ما حيوي كلمة              ٥-٥-١-٧
ْ س فقد تتطلب ضبطاً     ٥٥احلرارة فيها   عادة نقلها مع ضبط لدرجة احلرارة، وجيري نقلها يف ظروف قد تتجاوز درجة              

 .لدرجة احلرارة

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

 )السمية (١-٦مواد الشعبة  ١-٦-١-٧

 الفصل عن املواد الغذائية ١-١-٦-١-٧

ة ـات التعبئ ـجمموع(ية  مسعروفة بأهنا مواد    ة أو امل  ـجيب أال تنقل املواد اليت حتمل عالمات املواد السمي         
يف عربة سكة حديدية أو شاحنة واحدة، أو عنرب واحد يف السفينة أو خمزن واحد يف الطائرة أو ) `٣`و` ٢`و` ١`

أي وسيلة أخرى للنقل مع مواد حتمل عالمات املواد الغذائية أو معروف أهنا مواد غذائية، أو مع علف احليوانات، 
مواد جمموعيت  ـوميكن ختفيف هذا احلكم بالنسبة ل     . ات صاحلة لألكل وخمصصة لإلنسان أو احليوان      أو أي منتج  

شريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن التعبئة والفصل كافيان ملنع تلوث املواد الغذائية أو علف ` ٣` و`٢`التعبئة 
 .يواناحليوانات أو املواد األخرى الصاحلة لألكل واملخصصة لإلنسان أو احل

 تطهري وحدات النقل  ٢-١-٦-١-٧

فن أو خمازن الطائرة أو أي وحدة       ـر الس ـجيب تفتيش عربات السكك احلديدية أو الشاحنات أو عناب         
 `٢` و `١` جمموعات التعبئة (ية  مسعروفة بأهنا مواد    املنقل أخرى استعملت لنقل مواد حتمل عالمات املواد السمية أو           

تعمال عربات السكك ـدم إعادة اسـوجيب ع. ةـتعماهلا، بغية معرفة ما إذا كانت ملوث، وذلك قبل إعادة اس)`٣`و
 .احلديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو خمازن الطائرة أو أي وحدة نقل أخرى ملوثة قبل تطهريها

 )املعدية( ٢-٦مواد الشعبة   ٢-٦-١-٧

 مسؤولية الناقل  ١-٢-٦-١-٧

ه فهماً تاماً مجيع األحكام املنطبقة على تعبئة املواد املعدية، وبطاقات تعريفها جيب أن يفهم الناقل وموظفو 
وجيب أن يقبل الناقل الشحنات اليت تتفق مع القواعد السارية وأن يرسلها بأسرع . ونقلها واملستندات املتعلقة هبا

ه إبالغها فوراً للمرسل أو     ويف حالة اكتشافه أي خطأ يف بطاقات التعريف أو املستندات، جيب علي            . ما ميكن 
 .املرسل إليه الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة

 اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة حدوث تلف أو تسرب  ٢-٢-٦-١-٧

مواد معدية يتبني له أهنا أصيبت بتلف أو        على  على أي شخص مسؤول عن نقل أو فتح عبوات حتتوي            
 :حدث فيها تسرب أن يقوم مبا يلي

 جتنب مناولة الطرود أو مناولتها يف أضيق احلدود؛ )أ( 
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 اورة للكشف عن أي تلوث وعزل أي طرد حيتمل أن يكون قد تلوث؛ش الطرود اجمليتفتو )ب( 

إبالغ سلطة الصحة العامة أو السلطة البيطرية املختصة وتقدمي معلومات عن أي بلد آخر من               و )ج( 
 عرضوا فيها للخطر؛بلدان العبور حيتمل أن يكون أشخاص قد ت

 .أو املرسل إليه/إخطار املرسل وو )د( 

 تطهري وحدات النقل  ٣-٢-٦-١-٧

جيب تفتيش عربات السكة احلديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو خمازن الطائرة أو أي وحدة نقل                   
ا أطلقت هذه املواد املعدية وإذ. أخرى استعملت لنقل مواد معدية ملعرفة أي إطالق هلذه املواد قبل إعادة استعماهلا

وميكن القيام بعملية التطهري بأي وسيلة ميكن أن تكبح . أثناء النقل، ينبغي تطهري وحدة النقل قبل إعادة استعماهلا
 . نشاط املادة املعدية املنطلقة على حنو فاعل

 املواد املشعةنقل طبق على نأحكام خاصة ت  ٧-١-٧

 الفصل  ١-٧-١-٧

وتستخدم القيم التايل   . ملواد املشعة فصال كافيا عن العمال وعن األشخاص العاديني         تفصل ا  ١-١-٧-١-٧
 :ذكرها بالنسبة إىل اجلرعة لغرض حساب مسافات الفصل أو مستويات اإلشعاع

  ملي سيفرات يف السنة؛٥ جرعة مقدارها ،بالنسبة إىل العمال يف أماكن العمل املشغولة عادة )أ( 

 ١ جرعة مقدارها ،خاص العاديني، يف األماكن اليت يتاح للجمهور الوصول إليهابالنسبة إىل األش )ب( 
، أخذاً بعني االعتبار كافة حاالت )احلرجة ( يف السنة بالنسبة للمجموعة الدنيا الالزمة من األشخاصتملي سيفر

 .التعرض املتوقع احلصول عليها من مجيع املصادر األخرى واملمارسات املضبوطة ذات الصلة

 يف  III-YELLOW أو   II-YELLOWة  ـة الثاني ـ من الفئ  الشاملةال تنقل الطرود أو العبوات       ٢-١-٧-١-٧
مقصورات ال يشغلها ركاب ما عدا تلك املخصصة بصورة حصرية للمرافقني املصرح هلم خصيصا مبصاحبة مثل                

 . الشاملةهذه الطرود والعبوات

واألساس املعتمد  . رةـة غري املظه  ـاألفالم الفوتوغرافي تفصل املواد املشعة فصال كافيا عن         ٣-١-٧-١-٧
لتحديد مسافات الفصل هلذا الغرض هو املتمثل يف أن التعرض اإلشعاعي لألفالم الفوتوغرافية غري املظهرة يقتصر                

 .لكل شحنة من تلك األفالمملي سيفرت  ٠,١على 

 حدود النشاط  ٢-٧-١-٧

نرب واحد أو مقصورة واحدة على ظهر مركب مالحي يف اجملاري ال ينبغي أن يتجاوز جمموع النشاط يف ع 
املائية الداخلية أو على ظهر أي وسيلة نقل أخرى، لنقل مواد غري معبأة ذات نشاط نوعي منخفض أو أجسام                    

 .٢-٧-١-٧، احلدود املبينة يف اجلدول IP-3 والنوع IP-2 والنوع IP-1سطح من النوع الملوثة 
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 واألجسام لمواد ذات النشاط النوعي املنخفضلد النشاط اإلشعاعي حدو :٢-٧-١-٧اجلدول 
 سطح داخل طرود صناعية أو غري معبأةالامللوثة  

حد النشاط اإلشعاعي بالنسبة 
لعنرب أو مقصورة داخل زورق 

 مالحي يف املياه الداخلية

حد النشاط اإلشعاعي بالنسبة 
لوسائل النقل خبالف اليت تستخدم 

 ائية الداخليةفيها اجملاري امل

 
 

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

١٠٠ A2 بال حدود )LSA-II و LSA-III(    مواد صلبة غري 
 قابلة لالحتراق

١٠ A2 ١٠٠ A2 )LSA-II و LSA-III(    مواد صلبة قابلة 
 لالحتراق ومجيع السوائل والغازات

١٠ A2 ١٠٠ A2  حسطالأجسام ملوثة) SCO( 

 التستيف أثناء النقل والتخزين خالل العبور  ٣-٧-١-٧

 تستيف الشحنات على حنو مأمونجيب أن يتم  ١-٣-٧-١-٧

 ضمن محولة شاملة معبأة بال أي أحكام خاصة للخزن الشاملةجيوز أن تنقل الطرود أو العبوات  ٢-٣-٧-١-٧
يف شهادة اعتماد سارية، شريطة أال يتجاوز متوسط        باستثناء ما قد تشترطه السلطة املختصة على وجه التحديد          

 . وأال تكون احلمولة املطوقة مباشرة موضوعة داخل أكياس أو حقائب٢م/ واط١٥دفقها احلراري السطحي 

 على الشحن وحاويات الشاملة وتكديس الطرود والعبوات الشحنتراقب عملية حتميل حاويات  ٣-٣-٧-١-٧
 :النحو التايل

 الشاملةما يستوجبه شرط االستخدام احلصري، يقيد العدد اإلمجايل للطرود والعبوات           باستثناء   )أ( 
 اليت تقلها وسيلة نقل واحدة حبيث ال يتجاوز اجملموع الكلي ملؤشرات النقل على منت وسيلة                الشحنوحاويات  

 من  املنخفضوعي  وفيما يتعلق بشحنات املواد ذات النشاط الن      . ٣-٣-٧-١-٧النقل القيم املوضحة يف اجلدول      
 ال يوضع حد جملموع مؤشرات النقل؛  LSA-Iاجملموعة األوىل 

يف حالة نقل شحنة ما يف نطاق االستخدام احلصري، ال يوضع حد جملموع مؤشرات النقل على                 )ب( 
 منت وسيلة نقل واحدة؛

 عند أي ساعة/ ملي سيفرت٢يراعى أال يتجاوز مستوى اإلشعاع يف ظل ظروف النقل الروتينية  )ج( 
، باستثناء  م من هذا السطح   ٢ساعة على مسافة    / ملي سيفرت  ٠,١نقطة على السطح اخلارجي لوسيلة النقل، و      

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

 وعلى منت وسيلة للنقل القيم      الشحنجيب أال يتجاوز اجملموع الكلي ألمان احلرجية يف حاوية           )د( 
 .٢-٤-٧-١-٧املوضحة يف اجلدول 
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  ووسائل الشحن حاويات يفدود ختص النقل ح :٣-٣-٧-١-٧ اجلدول
 ال ختضع لالستخدام احلصري النقل اليت 

 أو شحنة ـي حاويفـل ـ للنقـيوع الكلـد اجملمـح
  أو وسيلة النقلالشحننوع حاوية  لـيلة للنقـ وسـنتى مـعل

  صغرية-حاوية بضائع  ٥٠
  كبرية-حاوية بضائع  ٥٠
 شاحنة ٥٠
 طائرة 
 ركاب  ٥٠
 بضائع  ٢٠٠
 مركب مالحي يف اجملاري املائية الداخلية ٥٠
مركب حبري 

)أ(
 

 
٥٠ 

ظهر حددة على   ـورة أو منطقة م    ـر أو مقص  ـعنب )١(
  صغريةشحن ، حاويات شاملةطرود، عبوات : املركب 

 حاويات بضائع كبرية  ٢٠٠
 :جمموع املركب )٢( 
 عبوات شاملة، حاويات شحن صغريةطرود،   ٢٠٠

  كبريةشحنحاويات   بال حدود

الفقرة  احملمولة يف شاحنة أو على ظهرها واملطابقة ألحكام     الشاملةجيــوز نقل الطرود أو العبوات       )أ( 
 . بواسطة املراكب شريطة أال يتم رفعها من الشاحنة يف أي وقت تكون فيه على ظهر املركب٣-١-٣-٢-٧

 أو أي شحنة يزيد أمان      ١٠النقل هبا على    مؤشر   يزيد   شاملةال جيوز نقل أي طرد أو عبوة         ٤-٣-٧-١-٧
 . إال يف إطار االستخدام احلصري٥٠احلرجية هبا على 

  وختزينها خالل العبورها على املواد االنشطارية أثناء نقلحملتوية افصل الطرود ٤-٧-١-٧

 اليت تضم مواد انشطارية خمزونة خالل العبور        شحن وحاويات ال  الشاملةيقيد عدد الطرود والعبوات      ١-٤-٧-١-٧
 كل   ختزين ويراعى يف . ٥٠موعة  اجمليف أي منطقة ختزين واحدة حبيث ال يتجاوز اجملموع الكلي ألمان احلرجية يف               

 . اجملموعات األخرىبينها وبنيم ٦ يقل عن جمموعة ترك حّيز ال

يف احلاالت اليت يتجاوز فيها اجملموع الكلي ألمان احلرجية على منت وسيلة للنقل أو يف حاوية                 ٢-٤-٧-١-٧
م ٦، يراعى يف التخزين ترك حيز فاصل ال يقل عن  ٢-٤-٧-١-٧، كما هو مسموح به يف اجلدول        ٥٠الشحن  

 اليت تضم مواد انشطارية أو      شحن أو حاويات ال   الشاملةبينها وبني اجملموعات األخرى من الطرود أو العبوات         
 .وسائل النقل األخرى احلاملة ملواد مشعة
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 احلاوية ملواد انشطارية  ووسائل النقلالشحنأمان احلرجية يف حاويات حدود مؤشرات :  ٢-٤-٧-١-٧اجلدول 

 منت وسيلة للنقل  أو علىشحنأمان احلرجية يف حاوية ؤشرات ملحد اجملموع الكلي 
 ال ختضع لالستخدام احلصري ختضع لالستخدام احلصري

 
 نوع حاوية البضائع أو وسيلة النقل

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

 ركاب  ٥٠ ال شيء
 بضائع  ٥٠ ١٠٠
 مركب مالحي يف اجملاري املائية الداخلية ٥٠ ١٠٠
مركب حبري  

)أ(
 

 :عنرب أو مقصورة أو منطقة حمددة على ظهر املركب )١(  
  صغريةشحنحاويات  ،شاملةطرود، عبوات   ٥٠ ١٠٠
  كبريةشحنحاويات   ٥٠ ١٠٠
 :جمموع املركب )٢(  
  صغريةشحنحاويات  ،شاملةطرود، عبوات   )ب(٢٠٠ )ج(٢٠٠

  كبريةشحنحاويات   )ب(بال حدود )ج( حدودبال

 احملمولة يف شاحنة أو على ظهرها واملطابقة ألحكام الفقرة الشاملةجيوز نقل الطرود أو العبوات   )أ( 
ويف .  بواسطة املراكب شريطة أال يتم رفعها من الشاحنة يف أي وقت تكون فيه على ظهر املركب٣-١-٣-٢-٧

 ."يختضع لالستخدام احلصر " املدرجة حتت العنوانتلك احلالة، تنطبق املدخالت

، ٥٠يراعى يف مناولة الشحنة وخزهنا أال يتجاوز اجملموع الكلي ألمان احلرجية يف أي جمموعة                )ب( 
 .م٦وأن تتـم مناولة كـل جمموعـة وخزهنا حبيـث تفصـل اجملموعات عن بعضها البعض مبسافة ال تقل عن 

، ١٠٠ة وخزهنا أال يتجاوز اجملموع الكلي ألمان احلرجية يف أي جمموعة       يراعى يف مناولة الشحن    )ج( 
. م٦وأن تتـم مناولة كـل جمموعـة وخزهنا حبيـث تفصـل اجملموعات عن بعضها البعض مبسافة ال تقل عن      

 .اتجيوز أن تشغل محوالت أخرى مالئمة احليز الفاصل بني اجملموعيف حالة النقل اليت ختضع لالستخدام احلصري 

  امللوثةوالعبواتالطرود املصابة بتلف أو تسرب،  ٥-٧-١-٧

إذا ما اتضح أن طرداً ما أصيب بتلف أو تسرب، أو إذا ما اشتبه يف أن الطرد رمبا أصيب                      ١-٥-٧-١-٧
بتسرب أو تلف، حتظر معاينة الطرد ويتوىل شخص مؤهل بأسرع ما ميكن تقدير مدى التلوث ومستوى اإلشعاع  

ويشمل نطاق التقييم الطرد، ووسيلة النقل، ومناطق التحميل والتفريغ املتامخة، ومجيع            . ة لذلك يف الطرد نتيج  
وتتخذ خطوات إضافية، عند االقتضاء، لوقاية      . املواد األخرى املنقولة يف وسيلة النقل إذا ما اقتضى األمر ذلك          

صة ذات الصلة، بغية التغلب على عواقب       األشخاص واملمتلكات والبيئة، وفقاً لألحكام اليت تضعها السلطة املخت        
 .هذا التسرب أو التلف وتقليلها إىل احلد األدىن

جيوز نقل الطرود التالفة أو اليت تسرب احملتويات املشعة بكميات تتجاوز احلدود املسموح هبا يف  ٢-٥-٧-١-٧
 حىت يتم إصالحها أو     ظروف النقل العادية إىل موقع مؤقت مقبول خيضع لإلشراف، ولكن ال ينبغي إرساهلا              

 .تكييفها مرة أخرى وتطهريها
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جترى فحوص دورية لوسيلة النقل واملعدات اليت تستخدم بصورة منتظمة يف نقل املواد املشعة بغرض                 ٣-٥-٧-١-٧
 .وحتدد العالقة بني تواتر مثل هذه الفحوص واحتمال التلوث واملدى الذي تنقل فيه املواد املشعة. حتديد مستوى التلوث

 يقوم شخص مؤهل يف أسرع وقت ممكن        ٥-٥-٧-١-٧باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة          ٤-٥-٧-١-٧
 أثناء  ٢-١-٩-١-٤بتطهري أي وسيلة نقل أو معدات أو أي جزء منها يصاب بالتلوث فوق احلدود املذكورة يف الفقرة                  

عة على السطح، وال يسمح بإعادة       سا/ ميكروسيفرت ٥نقل املواد املشعة، أو يظهر فيها مستوى إشعاع يتجاوز            
، وكان مستوى   ٢-١-٩-١-٤استخدامها إال إذا كان التلوث غري الثابت ال يتجاوز احلدود املذكورة يف الفقرة                 

 .ساعة على السطح/ ميكروسيفرت٥اإلشعاع الناجم عن التلوث الثابت على األسطح بعد إزالة التلوث أقل من 

و صهريج، أو حاوية وسيطة للسوائب، أو وسيلة نقل خمصصة لنقل           ، أ شحنتستثىن أي حاوية     ٥-٥-٧-١-٧
 ٤-٥-٧-١-٧ و ٤-١-٩-١-٤ يف إطار االستخدام احلصري من الشروط الواردة يف الفقرتني           غري معبأة مواد مشعة   

 .فيما يتعلق بأسطحها الداخلية فقط وطاملا ظلت يف نطاق ذلك االستخدام احلصري دون غريه

 اشتراطات أخرى ٦-٧-١-٧

حيث ال يتم تسليم الشحنة، توضع يف مكان آمن وجيري إبالغ السلطة املختصة املعنية يف أقرب  ١-٦-٧-١-٧
 .وقت ممكن ويقدم طلب خبصوص التعليمات فيما يتعلق بالتدابري اإلضافية
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 ٢-٧الفصل 

 أحكام وسائط النقل

 التطبيق واألحكام العامة  ١-٢-٧

. يتطلب هذا الفصل األحكام اليت تنطبق على عمليات نقل البضائع اخلطرة باستخدام وسائط النقل املفردة                ١-١-٢-٧
 .١-٧وتضاف هذه األحكام إىل األحكام اليت تنطبق على مجيع وسائط النقل على النحو املنصوص عليه يف الفصل 

 ملركباتعلى نقل الصهاريج النقالة على اتنطبق أحكام خاصة   ٢-٢-٧

ال تنقل الصهاريج النقالة إال على مركبات تكون وسائل التثبيت فيها قادرة يف ظروف أقصى محولة                  
 أو  ٩-٢-٣-٧-٦ و ١٢-٢-٢-٧-٦رات  ـمسموح هبا للصهاريج النقالة على امتصاص القوى احملددة يف الفق         

 .اءض، حسب االقت١٢-٢-٤-٧-٦

 املشعةأحكام خاصة تنطبق على نقل املواد       ٣-٢-٧

 النقل بالسكك احلديدية وبالطرق الربية  ١-٣-٢-٧

 أو  شاملة أو عبوات    اًجيب أن توضع على مركبات السكك احلديدية والشاحنات الربية اليت تنقل طرود            ١-١-٣-٢-٧
 أو  ،7E أو   7C و 7B و 7Aكالنماذج   ٢-٢-٢-٢-٥ مثبت عليها أي من البطاقات املوضحة يف الفقرة          شحنحاويات لل 

على ) 7Dالنموذج  ( ١-٣-٥ي الشكل   ـحنات يف إطار االستخدام احلصري، لوحة اإلعالن اخلارجية املبينة ف         تنقل ش 
 :كل من

 اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني يف حالة مركبات السكك احلديدية؛ )أ( 

 .اجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخلارجي يف حالة الشاحنات الربية )ب( 

الشاحنة بدون جوانب، جيوز تثبيت لوحات اإلعالن اخلارجية على الوحدة املقلة           الة اليت تكون فيها     ويف احل  
 ي الكبرية احلجم، يكتف   الشحنللحمولة مباشرة شريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج أو حاويات              

 اليت ال يكون هبا حيز يكفي لتثبيت         أما يف حالة الشاحنات   . الشحنباللوحات املثبتة على الصهاريج أو حاويات        
وجيب إزالة أي   .  مم ١٠٠ إىل   ١-٣-٥لوحات أكرب حجماً، جيوز تقليل أبعاد اللوحة الوارد وصفها يف الشكل             

 .لوحات ال صلة هلا باحملتويات

 :فيما يتعلق بالشحنات اخلاضعة لالستخدام احلصري، جيب أال يتجاوز مستوى اإلشعاع ما يلي ٢-١-٣-٢-٧

، وال جيوز شاملةساعة عند أي نقطة على السطح اخلارجي ألي طرد أو عبوة / ملي سيفرت١٠ )أ( 
 :ساعة إال بالشروط التالية/ ملي سيفرت٢أن يتجاوز 

أن تزود الشاحنة بسياج حيول دون وصول األشخاص غري املأذون هلم إىل داخل السياج أثناء                 `١` 
 ؛ظروف النقل الروتينية
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الشاحنة سياج ة حبيث يظل وضعها ثابتاً داخل شاملبات لتأمني الطرد أو العبوة الوأن تتخذ ترتي `٢` 
 ؛أثناء النقل الروتيين

 وأال يتخلل الشحن أي حتميل أو تفريغ؛ `٣` 

ساعة عند أي نقطة على األسطح اخلارجية للشاحنة، مبا يف ذلك السطحني             / ملي سيفرت  ٢و )ب( 
ت املفتوحة، عند أي نقطة على األسطح املستوية الرأسية البارزة من            العلوي والسفلي، أو، يف حالة الشاحنا     

 احلواف اخلارجية للشاحنة، وعلى السطح العلوي للحمولة، وعلى السطح اخلارجي السفلي للشاحنة؛

م من األسطح املستوية الرأسية اليت متثلها   ٢ساعة عند أي نقطة على مسافة       /ملي سيفرت  ٠,١و )ج( 
م من ٢خلارجية للشاحنة، أو، إذا ما نقلت احلمولة يف شاحنة مفتوحة، عند أي نقطة على مسافة األسطح اجلانبية ا

 .األسطح املستوية الرأسية البارزة من احلواف اخلارجية للشاحنة

احنات اليت حتمل ـيف حالة الشاحنات الربية، ال يسمح لغري السائق واملساعدين بالتواجد يف الش ٣-١-٣-٢-٧
 أو الثالثة   (II-YELLOW)الثانيـة  عليها البطاقات املميزة للفئتني     شحن  ة أو حاويات    شاملوات  أو عب اً  طرود

(III-YELLOW). 

 النقل باملراكب ٢-٣-٢-٧

 ملي  ٢ اليت يزيد مستوى اإلشعاع السطحي هبا عن          الشاملةحيظر نقل العبوات أو العبوات       ١-٢-٣-٢-٧
ئي، ما مل تكن منقولة يف شاحنة أو على ظهرها يف إطار              ساعة باملراكب إال مبوجب ترتيب استثنا      /سيفرت

 .٣-٣-٧-١-٧ باجلدول )أ(االستخدام احلصري وفقاً ملا تنص عليه احلاشية 

 نقل شحنات بواسطة مركَب يستخدم على       ٣-٣-٧-١-٧يستثىن من الشروط احملددة يف الفقرة        ٢-٢-٣-٢-٧
 :غرض نقل مواد مشعة، شريطة استيفاء الشروط التالية ل- حبكم تصميمه أو لكونه مستأجراً -حنو خاص وخيصص 

أن تعتمد السلطة املختصة يف الدولة اليت يرفع علمها على املركب برناجماً للوقاية من اإلشعاعات  )أ( 
 خاصاً بالشحنة، وأن تقره السلطة املختصة يف كل مرفأ يتوقف فيه املركب فيما لو طلب منها ذلك؛

لترتيبات املتعلقة بالتستيف طوال الرحلة كاملة، مبا يف ذلك حتميل أي شحنات أن حتدد مسبقاً او )ب( 
  املركب على الطريق؛ايف مرافئ يتوقف فيه

 .وأن يشرف على حتميل الشحنات ونقلها وتفريغها أشخاص مؤهلون لنقل املواد املشعة )ج( 

 النقل اجلوي ٣-٣-٢-٧

 .على منت طائرات الركاب B(M)النوع ستخدام احلصري من نقل الطرود والشحنات اخلاضعة لالال ت ١-٣-٣-٢-٧

ملزودة بفتحات للتهوية، والطرود اليت تتطلب       ا B(M)النوع  لطرود من   اجلو  ال تنقل عن طريق ا     ٢-٣-٣-٢-٧
ضايف، والطرود اليت ختضع لضوابط تشغيلية أثناء النقل، والطرود احملتوية على       إتربيداً خارجياً بواسطة نظام تربيد      

 .واد سائلة تلقائية االشتعالم
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 ملي  ٢ لى اليت يزيد فيها مستوى اإلشعاع السطحي ع        الشاملةنقل الطرود أو العبوات     ال ت  ٣-٣-٣-٢-٧
 .ساعة عن طريق اجلو إال مبوجب ترتيب خاص/سيفرت

 أحكام تتعلق بأمان النقل الربي أو بالسكك أو يف اجملاري املائية الداخلية    ٤-٢-٧

 .٤-١هذه األحكام إىل األحكام املطبقة على كافة وسائط النقل كما وردت يف الفصل تضاف : ملحوظة

جيب على كل أفراد الطاقم يف مركبات الشحن وعربات السكك احلديدية ومراكب اجملاري                ١-٤-٢-٧
 .ة، أثناء النقلاملائية الداخلية اليت تنقل بضائع خطرة أن حيملوا معهم أوراقهم الثبوتية، مبا يف ذلك الصور الشمسي

يسمح باستخدام وسائل القياس من بعد وأدوات التتّبع األخرى لرصد حركة البضائع اخلطرة الشديدة                ٢-٤-٢-٧
 .عندما يكون ذلك مالئماً وتكون األجهزة مركبة مسبقاً) ٤-١ يف الفصل ١-٤-١انظر اجلدول (العواقب 

راكب اجملاري املائية الداخلية اليت تنقل بضائع جيب أن يتأكد الشاحن من أن مركبات الشحن وم  ٣-٤-٢-٧
مزّودة بالوسائل واملعدات والترتيبات الكفيلة     ) ٤-١ يف الفصل    ١-٤-١انظر اجلدول   (خطرة شديدة العواقب    

 .مبنع سرقة املركبة أو املركب أو محولته، وأن هذه األجهزة تعمل بشكل جيد وفعال طيلة األوقات

 .  ات األمان يف وحدات النقل تدابري األمان املناسبةجيب أن تغطي فحوص  ٤-٤-٢-٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




