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 احملتويات

 اجمللد الثاين
 الصفحة

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

 ٣ .............................................األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج -اجلزء الرابع

 ٥ ........................)تاحلوسا ( اويات الوسيطة للسوائباحل واستخدام العبوات  ١-٤ الفصل 

 اويات الوسيطةاحليف العبوات، مبا فيها األحكام العامة لتعبئة البضائع اخلطرة  ١-١-٤ 
 ٥ ..........................................والعبوات الكبرية ) احلوسات(للسوائب   
 ٩ ..........)احلوسات(اويات الوسيطة للسوائب ستخدام احلإضافية العامة  أحكام ٢-١-٤ 
 ١٠ ..............................................بئةتتعلق بتوجيهات التعة عامحكام أ ٣-١-٤ 
 ١٥ ............................................................ةئعبتوجيهات التة مئاق ٤-١-٤ 
 ٨٧ ........................................١ئة بضائع الرتبة عبتبتتعلق أحكام خاصة  ٥-١-٤ 
 ٨٩ ........................................٢تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة حكام خاصة أ ٦-١-٤ 
 واملواد) ٢-٥الشعبة (فوقية العضوية الأحكام خاصة تتعلق بعبوات األكاسيد  ٧-١-٤ 
 ٩١ ......................................................١-٤التفاعل بالشعبة ة الذاتي  
 ٩٣ ...........................)٢-٦الشعبة (املواد املعدية تعبئة ق ب تتعلأحكام خاصة ٨-١-٤ 
 ٩٤ ......................................٧أحكام خاصة تتعلق بتعبئة مواد الرتبة  ٩-١-٤ 

 ٩٧ ...)ح م ع غ( واحلاويات املتعددة العناصر للغازات استخدام الصهاريج النقالة ٢-٤ الفصل 

 ٩٧ ........٩  إىل٣ والرتب  ١ الرتبة  الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد    أحكام عامة  ١-٢-٤ 
 ١٠٢ ......غري املربدة املسّيلة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازاتأحكام عامة  ٢-٢-٤ 
 ١٠٤ ..........أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة املربدة ٣-٢-٤ 
 ١٠٥ )ح م ع غ(أحكام عامة تتعلق باستخدام احلاويات املتعددة العناصر للغازات  ٤-٢-٤ 
 ١٠٧ .......................وجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالةالت ٥-٢-٤ 

 ١٢٣ ...................................................استخدام حاويات السوائب ٣-٤ الفصل 

 ١٢٣ .......................................................................أحكام عامة ١-٣-٤ 
 ٢-٦ و١-٥ و٣-٤ و٢-٤أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة من الشعب  ٢-٣-٤ 
 ١٢٥ ..............................................................٨ و٧والرتبتني   

 ١٢٩ .........................................................إجراءات اإلرسال -امساجلزء اخل

 ١٣١ ...................................................................أحكام عامة ١-٥ الفصل 

 ١٣١ .........................................................التطبيق واألحكام العامة ١-١-٥ 
 ١٣١ .....................................................استخدام العبوات الشاملة ٢-١-٥ 
 ١٣١ ..............................................................العبوات الفارغة  ٣-١-٥ 
 ١٣١ ..............................................................العبوات املختلطة ٤-١-٥ 
 ١٣٢ ..........................................................٧أحكام عامة للرتبة  ٥-١-٥ 



 

-iv- 

 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين
 الصفحة

 ١٣٧ ...............................................موسوضع العالمات وبطاقات ال ٢-٥الفصل  

 ١٣٧ ...................................................................وضع العالمات ١-٢-٥ 
 ١٤٠ ................................................................وسمبطاقات ال ٢-٢-٥ 

 ١٤٩ ..............وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات على وحدات النقل ٣-٥ الفصل 

 ١٤٩ ...................................................وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ١-٣-٥ 
 ١٥١ ...................................................................وضع العالمات ٢-٣-٥ 

 ١٥٣ ..........................................................................املستندات ٤-٥الفصل  

 ١٥٣ ....................................................مستندات نقل البضائع اخلطرة ١-٤-٥ 
 ١٥٨ ...................................................املركبات/شهادة تعبئة احلاويات ٢-٤-٥ 
 ١٥٩ ...............................................املعلومات املتعلقة مبواجهة الطوارئ ٣-٤-٥ 

 ١٦٣ ......................................................................أحكام خاصة ٥-٥الفصل  

 ١٦٣ .....................................أحكام خاصة تنطبق على إرسال املواد املُعدية ١-٥-٥ 
 ١٦٣ .................................نة ومتييزهااملستندات املتعلقة بوحدات النقل املدّخ ٢-٥-٥ 

، )احلوسات(ات بناء العبوات واحلاويـات الوسيطـة للسوائـب اشتراط -اجلزء السادس
والعبوات الكبرية، والصهاريـج النقالـة، واحلاويـات املتعددة العناصر 

 ١٦٥ ....، وحاويات السوائب، واالختبارات اليت ختضع هلا)ح م ع غ(للغازات 

 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 
 ١٧٠ ...................................................................وضع العالمات ٣-١-٦ 
 ١٧٤ ........................................................اشتراطات تتعلق بالعبوات ٤-١-٦ 
 ١٨٦ ........................................................اشتراطات اختبار العبوات ٥-١-٦ 

 اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط ورذاذات األيروسول واألوعية الصغرية ٢-٦الفصل  
 ١٩٥ ......................................................)خراطيش الغاز(وية للغاز احلا  

 ١٩٥ ...................................................................اشتراطات عامة ١-٢-٦ 
 ٢٠٠ ...........................اشتراطات أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدة ٢-٢-٦ 
 ٢١٥ ..........................اشتراطات أوعية الضغط اليت ال حتمل رقم األمم املتحدة ٣-٢-٦ 
 يشخراط( وي الغازتـاشتراطات رذاذات األيروسول واألوعية الصغرية اليت حت ٤-٢-٦ 
 ٢١٦ .............................................................................)الغاز  



 

-v- 

 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين
 الصفحة

 ٢١٩ .................................٢-٦اشتراطات بناء واختبار عبوات مواد الشعبة  ٣-٦الفصل  

 ٢١٩ .....................................................................عموميات ١-٣-٦ 
 ٢١٩ ....................................................اشتراطات اختبار العبوات ٢-٣-٦ 
 ٢٢٣ ..............................................................تقرير االختبار ٣-٣-٦ 

 ٢٢٥ .........................٧ة اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتب 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 سادس فلوريد اليورانيوم ٦-٤-٦ 
 ٢٢٩ ...............................................Aاشتراطات للطرود من النوع  ٧-٤-٦ 
 ٢٣٠ ...........................................B(U)اشتراطات للطرود من النوع  ٨-٤-٦ 
 ٢٣٣ ...........................................B(M)اشتراطات للطرود من النوع  ٩-٤-٦ 
 ٢٣٣ .............................................(C)اشتراطات للطرود من النوع  ١٠-٤-٦ 
 ٢٣٤ .................................اشتراطات للطرود اليت حتتوي مواد انشطارية ١١-٤-٦ 
 ٢٣٧ ...........................................متثالإجراءات االختبار وإيضاح اال ١٢-٤-٦ 
 ٢٣٨ .............اختبار سالمة نظام االحتواء والتدريع وتقدير أمان احلالة احلرجية ١٣-٤-٦ 
 ٢٣٩ .......................................اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط ١٤-٤-٦ 
 ٢٣٩ ........................اختبار إليضاح القدرة على حتّمل ظروف النقل العادية ١٥-٤-٦ 
 ٢٤٠ .........ل والغازاتاملصممة للسوائ) A(اختبارات إضافية للطرود من النوع  ١٦-٤-٦ 
 ٢٤٠ ................اختبارات إلثبات القدرة على حتّمل ظروف احلوادث يف النقل ١٧-٤-٦ 
  من الطرود اليت حتتوي أكثرB(M( وU)B(اختبار الغمر املائي املعزز للنوعني  ١٨-٤-٦ 
 ٢٤٢ ...........................................(C) والطرود من النوع A2 105من   
 ٢٤٢ .........................ريةاختبار تسرب املاء للطرود اليت حتتوي مواد انشطا ١٩-٤-٦ 
 ٢٤٢ ...........................................(C)اختبارات للطرود من النوع  ٢٠-٤-٦ 
 ٢٤٣ .................اختبار للعبوات املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم ٢١-٤-٦ 
 ٢٤٣ .................................اعتماد تصاميم الطرود واملواد اليت حتتويها ٢٢-٤-٦ 
 ٢٤٤ ....................................طلبات نقل املواد املشعة واملوافقة عليها ٢٣-٤-٦ 
 ٢٥٣ ............................................٧ بالرتبة ترتيبات انتقالية تتعلق ٢٤-٤-٦ 

 ٢٥٥ ...........)احلوسات(اشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة للسوائب  ٥-٦الفصل  

 ٢٥٥ ...........................................................اشتراطات عامة ١-٥-٦ 
 ٢٥٨ ............................................................وضع العالمات ٢-٥-٦ 
 ٢٦١ ...........................................................اشتراطات البناء ٣-٥-٦ 



 

-vi- 

 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين
 الصفحة

 ٢٦٢ .....................................االختبار وإصدار الشهادات والفحص ٤-٥-٦ 
 ٢٦٣ ...............)احلوسات( للحاويات الوسيطة للسوائب خاصةاشتراطات  ٥-٥-٦ 
 ٢٧٢ ................)احلوسات (اويات الوسيطة للسوائباشتراطات اختبار احل ٦-٥-٦ 

 ٢٨٣ ....................................اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبرية ٦-٦الفصل  

 ٢٨٣ .....................................................................عموميات ١-٦-٦ 
 ٢٨٣ .......................................الرمز الذي يعني أنواع العبوات الكبرية ٢-٦-٦ 
 ٢٨٤ ...............................................................الماتوضع الع ٣-٦-٦ 
 ٢٨٥ ................................اشتراطات خاصة لكل فئة من العبوات الكبرية ٤-٦-٦ 
 ٢٨٨ .....................................اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبرية ٥-٦-٦ 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويات الغاز ٧-٦الفصل  
 ٢٩٣ ............................................................املتعددة العناصر  

 ٢٩٣ .....................................................التطبيق واشتراطات عامة ١-٧-٦ 
 ١اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة  ٢-٧-٦ 
 ٢٩٣ ..............................................................٩ إىل ٣والرتب   
 اشتراطات تصميم وبنـاء وفحـص واختبـار الصهاريج النقالة لنقل الغازات ٣-٧-٦ 
 ٣١٣ .............................................................املسيلة غري املربدة  
 نقل الغازاتاشتراطات تصميم وبنـاء وفحـص واختبـار الصهاريج النقالة ل ٤-٧-٦ 
 ٣٢٩ .................................................................املسيلة املربدة  
 اشتراطات تصميم وبنـاء وفحص واختبار احلاويات املتعددة العناصر للغازات ٥-٧-٦ 
 ٣٤٣ ............................املستخدمة يف نقل الغازات غري املربدة) ح م ع غ(  

 ٣٥١ ................اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب ٨-٦الفصل  

 ٣٥١ .......................................................................تعاريف ١-٨-٦ 
 ٣٥١ ...............................................نطاق التطبيق واشتراطات عامة ٢-٨-٦ 
 اشتراطات تصميـم وبنـاء وفحـص واختبـار حاويات الشحن املستخدمة ٣-٨-٦ 
 ٣٥١ ..........................................................كحاويات للسوائب  
 ٣٥٣ .اشتراطات تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب باستثناء حاويات الشحن ٤-٨-٦ 

 ٣٥٥ ..............................................األحكام املتعلقة بعمليات النقل -اجلزء السابع

 ٣٥٧ ...............األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط النقل ١-٧صل الف 

 ٣٥٧ .........................نطاق التطبيق، واألحكام العامة واشتراطات التحميل ١-١-٧ 
 ٣٥٨ .........................................................فصل البضائع اخلطرة ٢-١-٧ 
 ٣٥٩ .....................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املتفجرات ٣-١-٧ 
 ٣٦١ ...................................................أحكام خاصة لنقل الغازات ٤-١-٧ 



 

-vii- 

 )بعتا( احملتويات

 اجمللد الثاين
 الصفحة

  واألكاسيد١-٤أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد الذاتية التفاعل بالشعبة  ٥-١-٧ 
 ٣٦١ .................................................٢-٥الفوقية العضوية بالشعبة   
 فيما عدا املواد(أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املثبتة بضبط درجة احلرارة  ٦-١-٧ 
 ٣٦٤ ....................................)لعضويةالذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية ا  
 ٢-٦والشعبة ) السمية (١-٦أحكام خاصة تنطبق علـى نقـل مواد الشعبة  ٧-١-٧ 
 ٣٦٥ ......................................................................)املعدية(  
 ٣٦٦ ....................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة ٨-١-٧ 
 ٣٧٠ .......التبليغ عن احلوادث أو األحداث اليت تنطوي على بضائع خطرة يف النقل ٩-١-٧ 

 ٣٧١ ...........................................ئط نقل حمددةأحكام تتعلق بوسا ٢-٧الفصل  

 ٣٧١ .......................................................التطبيق واألحكام العامة ١-٢-٧ 
 ٣٧١ .................أحكام خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على املركبات ٢-٢-٧ 
 ٣٧١ ....................................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة ٣-٢-٧ 
 ٣٧٣ ..أحكام تتعلق بأمان النقل الربي والسكك احلديدية ويف اجملاري املائية الداخلية ٤-٢-٧ 

 بني أرقام الفقرات يف الئحة النقل املأمون للمواد املشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية جدول املقابلة
والطبعة املنقحة الرابعة عشرة للتوصيات ) ٢٠٠٥بصيغتها املعدلة يف  (١٩٩٦للطاقة الذرية، طبعة 

 ٣٧٥ .................................)ةمبا يف ذلك الالئحة التنظيمية النموذجي(املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة 


