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 ١-١الفصل 

 األحكام العامة

 ملحوظات متهيدية

، ذه الالئحةـالتوصيات املتعلقة باالختبارات واملعايري، اليت يشار إليها يف بعض أحكام هنشرت : ١ملحوظة 
" رـارات واملعاييـل االختبـرة، دليـل البضائع اخلطـات بشأن نقـتوصي"وان ـي شكل دليل مستقل بعنـف
)ST/SG/AC.10/11/Rev.4وصيغته املعدلة يف الوثيقة ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 .( ويتضمن الدليل األجزاء

 :التالية

 .١إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة مبتفجرات الرتبة  :اجلزء األول

املدرجة يف  إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة باملواد الذاتية التفاعل :اجلزء الثاين
 .٢-٥الشعبة املدرجة يف  واألكاسيد الفوقية العضوية ١-٤ة ـالشعب

 ٣الرتبة املدرجة يف سلع الواد واملإجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة ب :اجلزء الثالث
 .٩ والرتبة ١-٥ والشعبة ٤والرتبة 

 .طرق االختبار املعنية مبعدات النقل :اجلزء الرابع

معلومات مشتركة تتعلق بعدد من األنواع املختلفة من االختبارات ومراكز االتصال  :ييالتالتذ
 .الوطنية للحصول على تفاصيل االختبارات

يتضمن اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري بعض إجراءات التصنيف وطرق االختبار  :٢ملحوظة 
 .ظيميةواملعايري اليت ترد أيضاً يف هذه الالئحة التن

 النطاق والتطبيق ١-١-١

وباستثناء ما ينص .  على نقل البضائع اخلطرةجيب تطبيقهاحتدد هذه الالئحة اشتراطات مفصلة  ١-١-١-١
عليه خالف ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز ألي شخص أن يقدم أو يقبل بضائع خطرة للنقل ما مل يتم بطريقة 

العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجي عليها، سليمة تصنيف هذه البضائع وتعبئتها ووضع 
ووصفها والتصديق عليها يف مستند النقل، وأن تكون مستوفية لشروط النقل املنصوص عليها يف هذه الالئحة من 

 .مجيع اجلوانب األخرى

 :ما يلينقل ال تنطبق هذه الالئحة على  ٢-١-١-١

مثل (املتخصصة أثناء النقل النقل وسائل النقل أو تشغيل معدات تسيري البضائع اخلطرة املطلوبة ل )أ( 
 ؛)مثل أجهزة إطفاء احلريق( أو املطلوبة وفقاً للوائح التشغيل )وحدات التربيد

 .البضائع اخلطرة، املعبأة للبيع بالتجزئة، اليت حيملها األفراد الستعماهلم اخلاصو  )ب(
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 على أحكام حمددة لوسائل نقل بعينها اخلاصة بوسائل النقليف الالئحة التنظيمية طالع الميكن ا: ١ملحوظة 
 .العامة من االشتراطات على االستثناءاتتستخدم لنقل البضائع اخلطرة، وكذلك 

 . أيضاً املواد والسلع اليت ال ختضع هلذه الالئحة٣-٣تبني أحكام خاصة معينة يف الفصل : ٢ملحوظة 

 ينص على اختاذ إجراء معني، لكن مسؤولية تنفيذ هذا اإلجراء يف أجزاء معينة من هذه الالئحة، ٣-١-١-١
وقد ختتلف هذه املسؤولية تبعا لقوانني وعادات البلدان املختلفة واالتفاقيات . ال توكل بالتحديد ألي شخص بعينه
لزم فقط بيان وألغراض هذه الالئحة، ال يلزم النص على هذا التحديد، وإمنا ي. الدولية اليت تدخل فيها هذه البلدان

 .ويظل األمر متروكا لكل حكومة لتحديد هذه املسؤولية. اإلجراء نفسه

األشخاص ومحاية املمتلكات والبيئة أثناء نقل البضائع ضمن االمتثال هلذه الالئحة سالمة ي ٤-١-١-١
 .ةالمتثال لالئحوتتحقق الثقة يف هذا الصدد عن طريق تنفيذ برامج لضمان اجلودة وضمان ا. اخلطرة

 االستثناءات املتعلقة بالبضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة ٥-١-١-١

تعفى بضائع خطرة معينة معبأة بكميات صغرية من بعض االشتراطات الواردة يف هذه الالئحة النموذجية  
 .٤-٣وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الفصل 

ضائع اخلطرة بتعريفها الوارد يف هذه الالئحة يسمح بنقل البال وفقا التفاقية احتاد الربيد العاملي،  ٦-١-١-١
وينبغي أن تكفل سلطات الربيد الوطنية االلتزام باألحكام املتعلقة . بواسطة الربيد، باستثناء البضائع املبينة أدناه

 :وجيوز قبول نقل البضائع اخلطرة التالية بالربيد رهناً بأحكام سلطات الربيد الوطنية. بنقل البضائع اخلطرة

 ملواد املعدية؛اد يربلت عند استخدامه )اجلليد اجلاف(املواد املعدية وثاين أكسيد الكربون الصلب  )أ( 

ال يزيد و، ١-٩-٧-٢  املذكورة يف الفقرةشتراطاتالاملواد املشعة يف طرد مستثىن يستويف او )ب(
 .١-٢-١-٧-٧-٢نشاطه على ُعشر القيمة املبينة يف اجلدول 

 .قل الدويل بالربيد اشتراطات إضافية على النحو املنصوص عليه يف إجراءات احتاد الربيد العاملي           وتنطبق يف حالة الن   

 نقل املواد املشعة ٢-١-١

 عموميات ١-٢-١-١

للحد من ما يرتبط بنقل املواد املشعة من تقرر هذه الالئحة معايري أمان توفر مستوى مقبوالً  ١-١-٢-١-١
ذه ـ وتستند ه.ةـاص واملمتلكات والبيئـألشخعلـى ا واملخاطر احلرارية احلرجيةواحلالة اطر اإلشعاع خم

 ١٩٩٦، طبعة اـة الذرية، فيينـة للطاقـلوكالة الدوليأمان نقل املواد املشعة، الصادرة عـن االالئحة إىل الئحة 
ضمن ) يصدرس(يف منشور " "TS-R-1وميكن االطالع على مادة تفسريية لالئحة ). ٢٠٠٥وطبعتها املعدلة يف (

 Safety) ١٩٩٦طبعة " (أمان نقل املواد املشعةالئحة بشأن إرشادات "سلسلة وثائق معايري األمان بعنوان 

Standard Series No. TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vienna. 

وتستهدف هذه الالئحة محاية األشخاص واملمتلكات والبيئة من تأثريات اإلشعاع أثناء نقل املواد  ٢-١-٢-١-١
 :وتتحقق هذه احلماية باقتضاء ما يلي. املشعة
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 احتواء املواد املشعة؛ )أ( 

 مستويات اإلشعاع اخلارجي؛ومراقبة  )ب( 

 منع الوصول إىل احلالة احلرجية؛و )ج( 

 .منع األضرار اليت تسببها احلرارةو  )د(

معايري إزاء النقل ولطرود ووسائل اوتلىب هذه املتطلبات أوالً بتطبيق هنج متدرج إزاء حدود حمتويات  
وثانياً، ميكن تلبيتها بفرض . املخاطر اليت تشكلها احملتويات املشعةحسب ميم الطرود ااألداء املطبقة على تص

.  وعلى صيانة العبوات، مبا يف ذلك مراعاة طبيعة احملتويات املشعة،الطرودعمليات مناولة اشتراطات على تصميم و
 . عند اللزومابط إدارية منها احلصول على موافقة من السلطات املختصةاقتضاء ضوميكن أن تلىب بوأخريا، 

اجلو، مبا يف يف الرب أو املاء أو على وتنطبق هذه الالئحة على نقل املواد املشعة جبميع الوسائط  ٣-١-٢-١-١
طة حبركة املواد ويشمل النقل مجيع العمليات والظروف املرتب. ذلك النقل العارض بالنسبة الستخدام املادة املشعة

 تشمل تصميم العبوات وصنعها وصيانتها وإصالحها، وحتضري ياملشعة واليت تنطوي عليها هذه احلركة؛ وه
اجلهة محوالت وطرود املواد املشعة وإرساهلا وحتميلها ونقلها، مبا يف ذلك التخزين العابر والتفريغ واالستالم يف 

 :مشقةعايري األداء يف هذه الالئحة يتسم بثالثة مستويات عامة للويطبق هنج متدرج على م. النهائية املقصودة

 ؛)ةبدون حادث(ظروف النقل الروتينية  )أ( 

 ؛) طفيفةعوارض سوءمع (ظروف النقل العادية  )ب( 

 .ظروف حوادث النقل )ج( 

 عاتبرنامج الوقاية من اإلشعا ٢-٢-١-١

 يتألف من ترتيبات منهجية تستهدف اتن اإلشعاعخيضع نقل املواد املشعة لربنامج للوقاية م ١-٢-٢-١-١
 .اتإيالء االعتبار املناسب لتدابري الوقاية من اإلشعاع

الربنامج حبجم التعرض لإلشعاع ملزمع استخدامها يف إطار   جيب أن ترتبط طبيعة ومدى التدابري ا  ٢-٢-٢-١-١
١-٧ و١-١-٨-١-٧  ويف،٥-٢-٢-١-١  إىل٣-٢-٢-١-١ويتضمن الربنامج االشتراطات الواردة يف  . واحتماالته

 .لسلطة املختصة ذات الصلةا طلب وتتاح وثائق الربنامج لفحصها بناء على .الستجابة للطوارئا، وإجراءات ٣-١-٨-

وجيب . جيب أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة ٣-٢-٢-١-١
جلرعات الفردية، وعدد األشخاص املعرضني، بقى مقدار ا واألمان حبيث ييةوقاحتقيق الوضع األمثل للأن يتم 

أن تكون شريطة واحتمال التعرض عند أدىن حد معقول ميكن حتقيقه، مع مراعاة العوامل االقتصادية واالجتماعية، 
من مراعاة يتبع هنج منظم ومنهجي يتضجيب أن و.  اجلرعاتاألفراد خاضعة للقيود علىاجلرعات اليت يتعرض هلا 

 .ني أنشطة النقل واألنشطة األخرىاألوجه املشتركة ب

االحتياطات اليت احلماية من اإلشعاع مبا يف ذلك وجيب أن يتلقى العاملون التدريب املناسب بشأن  ٤-٢-٢-١-١
 .ون من أعمال وتعرض سائر األشخاص الذين قد يتأثرون مبا يقوم به هؤالء العامل املهينلحد من تعرضهمليتعني مراعاهتا 
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 :النقل، حيث يقدر أن اجلرعة الفعالةيف حاالت التعرض املهين نتيجة ألنشطة و ٥-٢-٢-١-١

ينفذ برنامج لتقدير اجلرعات عن جيب أن سيفرت يف السنة، ي  مل٦ و١يرجح أن تتراوح بني  )أ( 
 طريق رصد مكان العمل أو رصد األفراد؛

 .جيري رصد لألفرادجيب أن ة، سيفرت يف السن  ملي٦يرجح أن تتجاوز  ) ب(

 .جيب االحتفاظ بالسجالت ذات الصلةوعندما جيري رصد لألفراد أو رصد ملكان العمل،  

 ضمان اجلودة ٣-٢-١-١

توضع وتنفذ برامج لضمان اجلودة على أساس معايري دولية أو وطنية أو معايري أخرى جيب أن  ١-٣-٢-١-١
صميم وصنع واختبار وتوثيق واستخدام وصيانة وتفتيش مجيع املواد املشعة لسلطة املختصة وذلك بالنسبة لتلمقبولة 

النقل والتخزين العابر، من ها، وبالنسبة لعمليات ذات الشكل اخلاص، واملواد املشعة املنخفضة التشتت وطرود
ن مواصفات تقدم للسلطة املختصة شهادة بأجيب أن و. أجل ضمان االلتزام باألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة

لسلطة املختصة لوعلى الصانع واملرسل واملستخدم أن يكونوا مستعدين لفتح املرافق . بالكاملقد نفذت التصميم 
 :أثناء الصنع واالستخدام وأن يثبتوا ألي سلطة خمتصة مطلعة أنلتفتيشها 

 طرق الصنع واملواد املستخدمة متفقة مع مواصفات التصميم املعتمدة؛ )أ( 

 لتكون يف ، حسب االقتضاء،ع العبوات تفحص بصفة دورية، وجيري إصالحها وصيانتهامجيو )ب( 
 .حالة جيدة حبيث تظل مستوفية جلميع االشتراطات واملواصفات ذات الصلة، حىت بعد االستخدام املتكرر

 ضمان يف االعتبار برنامجهذه املوافقة وحيثما يلزم احلصول على موافقة السلطة املختصة، جيب أن تأخذ 
 .اجلودة وأن تكون مشروطة مبالءمته

 الترتيب اخلاص ٤-٢-١-١

من يعين الترتيب اخلاص األحكام املعتمدة من السلطة املختصة، اليت جيوز مبوجبها نقل الشحنات  ١-٤-٢-١-١
 .اليت ال تستويف مجيع اشتراطات هذه الالئحة املنطبقة على املواد املشعةاملواد املشعة 

ال تنقل إال جيب أن  غري عملي ٧نات اليت يكون فيها استيفاء أي حكم منطبق على الرتبة الشح ٢-٤-٢-١-١
 من هذه الالئحة غري عملي ٧ورهناً باقتناع السلطة املختصة بأن استيفاء أحكام الرتبة . مبوجب ترتيب خاص

 املختصة املوافقة على عمليات وبأن معايري األمان اليت حتددها هذه الالئحة قد أثبتت بوسائل بديلة، جيوز للسلطة
وجيب أن يكون املستوى العام ألمان النقل . نقل بترتيب خاص لشحنة واحدة أو جملموعة خمططة من عدة شحنات

ويف حالة . معادالً على األقل للمستوى الذي يطبق يف حالة عدم استيفاء مجيع االشتراطات الواجبة التطبيق
 . على موافقة متعددة األطراف احلصولبمن هذا النوع، جي الشحنات
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 املواد املشعة املنطوية على خصائص خطرة أخرى ٥-٢-١-١

جيب أن تؤخذ يف احلسبان، عند إعداد املستندات والقيام بالتعبئة ووضع بطاقات التعريف ووضع  ١-٥-٢-١-١
يات العبوة، مثل القابلية العالمات ولوحات اإلعالن اخلارجية والتستيف والفصل والنقل، أية خماطر إضافية حملتو

لالنفجار أو االلتهاب أو االشتعال التلقائي أو السمية الكيميائية أو القابلية للتآكل، عالوة على اخلواص اإلشعاعية 
واالنشطارية، وذلك لكي تكون حمتويات العبوة مستوفية جلميع األحكام ذات الصلة املتعلقة بالبضائع اخلطرة 

 . التنظيمية النموذجيةاملدرجة يف هذه الالئحة

 عدم االمتثال   ٦-٢-١-١

إذا كانت البضائع ال تستويف أي حدٍّ من هذه اللوائح التنظيمية الواجب تطبيقها على مستوى  ١-٦-٢-١-١
 اإلشعاع أو التلّوث،

 يبلَّغ املرسل بعدم االستيفاء )أ(

 بواسطة الناقل إذا حتدَّد عدم االستيفاء أثناء النقل؛ أو  `١`

 سل إليها إذا حتدَّد عدم االستيفاء عند االستالم؛بواسطة اجلهة املر `٢`

 :جيب على الناقل واملرسل واملرسل إليه القيام مبا يلي )ب(

 اختاذ خطوات فورية للتخفيف من عواقب عدم االمتثال؛ `١`

 والتحقّق من عدم االستيفاء وأسبابه وظروفه وعواقبه؛ `٢`

لظروف اليت أّدت إىل عدم االمتثال وملنع تكرار واختاذ اإلجراء املناسب ملعاجلة األسباب وا `٣`
 حاالت مشاهبة تؤدي إىل عدم االمتثال؛

 املختصة ذات الصلة حول أسباب عدم االمتثال؛) الُسلطات(واالتصال بالُسلطة  `٤`

املختصة ذات الصلة، على الترتيب بعدم االمتثال، ) والسلطات(وجيب إبالغ املرسل والسلطة  )ج( 
 .ن وأن يتّم هذا األمر بشكل فوري إذا ظهرت حالة تعّرض طارئة أو كانت بطور الظهوربأسرع ما ميك

 البضائع اخلطرة احملظور نقلها ٣-١-١

 :ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، حيظر نقل ما يلي ١-٣-١-١

 أو حنو خطر، أو ُتحِدث هلباًأي مادة أو سلعة تكون باهليئة املقدمة هبا للنقل قابلة لالنفجار، أو للتفاعل على  
 .انبعاثاً خطرياً للحرارة أو لغازات مسية أو أكّالة أو غازات أو أخبرة هلوبة يف ظروف النقل العادية
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 ٢-١الفصل 

 التعاريف ووحدات القياس

 ملحوظة متهيدية

 نطاق التعاريف :ملحوظة

وتقدم يف . من أوهلا إىل آخرهاالالئحة يقدم هذا الفصل تعاريف قابلة للتطبيق عموماً تستخدم يف هذه  
مثل املصطلحات املتصلة ببناء احلاويات  (الفصول ذات الصلة تعاريف إضافية ذات طابع حمدد بدرجة كبرية

 .)الوسيطة للسوائب أو الصهاريج النقالة

 التعاريف ١-٢-١

 :ألغراض هذه الالئحة 

 هي أوعية ال يعاد ملؤها، تستويف االشتراطات توموزعات األيروسوال) احلالالت اهلوائية(األيروسوالت  
، وحتتوي على غاز مضغوط أو )بالستيك(، وتصنع من معدن أو زجاج أو مادة لدائنية ٤-٢-٦الواردة يف الفقرة 

مسيَّل أو مذاب بتأثري الضغط مع سائل أو معجون أو مسحوق أو بدون أّي منها، وتكون جمهزة بصمام إعتاق 
ات كجسيمات صلبة أو سائلة معلّقة يف الغاز على شكل رغوة أو معجون أو مسحوق، أو يف يسمح بطرد احملتوي

 .احلالة السائلة أو احلالة الغازية

 طائرة 

  يقصد هبا أي طائرة، عدا طائرة الركاب، تنقل بضائع أو ممتلكات؛طائرة الشحن 

يس موظفاً يف الشركة الناقلة راكباً  يقصد هبا طائرة حتمل أي شخص ليس من أفراد الطاقم ولطائرة الركاب 
 .بصفته الرمسية أو ممثالً مفوضاً عن سلطة وطنية ذات صلة أو شخصاً مرافقاً لبضاعة أو محولة أخرى

 يقصد به موافقة من السلطة املختصة متعلقة بصهاريج نقالة أو حاويات غازات متعددة الترتيب البديل 
بارها وفقاً ملتطلبات تقنية أو أساليب اختبارية غري تلك احملددة يف هذه العناصر، مت تصميمها أو بناؤها أو اخت

 ).١-١١-٥-٧-٦انظر مثالً (الالئحة التنظيمية النموذجية 

 ,ASTM International, 100 Barr Harbor Drive( اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد ASTMُيقصد باملختصر  

PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America (؛ 

 هي عبوات مرنة مصنوعة من الورق أو رقائق البالستيك أو النسيج أو املواد املنسوجة أو مواد األكياس 
 .مناسبة أخرى

 هي عبوات ذات جوانب مستطيلة كاملة أو متعددة األضالع، مصنوعة من املعدن أو اخلشب، الصناديق 
.  أو البالستيك أو مادة مناسبة أخرى)الكرتون(، أو اخلشب املعاد تكوينه، أو األلواح الليفية أو اخلشب الرقائقي
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تسهيل املناولة أو الفتح، أو الستيفاء اشتراطات التصنيف، ما دامت ال تضر مثالً لويسمح بوجود ثقوب صغرية 
 .بسالمة العبوة أثناء النقل

لنقل املواد الصلبة اليت تتصل اتصاالً ) طانة أو تغليفتشمل أي ب( هي نظم حاويات حاويات السوائب 
 .وال تشمل الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب والطرود الكبرية والصهاريج النقالة. مباشراً بنظام االحتواء

 :تكونحاويات السوائب  

 ذات طابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛ -

صمَّمة بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل بدون إعادة حتميل م -
 وسيطة؛

 مزوَّدة بوسائل تتيح مناولتها بشكل فوري؛ -

 .٣م١ذات سعة ال تقلّ عن  -

حاويات الشحن وحاويات السوائب البحرية والقواديس وصناديق : ومن األمثلة على حاويات السوائب
 .اويات احلوضية الشكل واحلاويات األسطوانية الدّوارة وحجريات التحميل يف املركباتالسوائب واحل

 هي جممعات اسطوانات مثبتة على حنو متصل باستخدام وصالت ذات فتحات جانبية ُحزم االسطوانات 
بيد أن احلزم .  لتر٣ ٠٠٠ويشترط أال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية . لربط كل منها باألخرى ويتم نقلها كوحدة
 . لتر١ ٠٠٠ يشترط أال تتجاوز سعتها املائية ٣-٢املخصصة لنقل الغازات املدرجة يف الشعبة 

. من يضطلع بنقل بضائع خطرة بأي واسطة نقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة" الناقل"يعين  
ناقلني العموميني أو بالتعاقد يف بعض املعروفني بال(ويشمل املصطلح الناقلني باإلجيار أو مبكافأة على السواء 

 ).املعروفني بالناقلني اخلاصني يف بعض البلدان(والناقلني حلساهبم ) البلدان

 CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA(رابطة الغاز املضغوط  CGAُيقصد باملختصر 

20151-2923, United States of America. ( 

 .ائل تغلق فتحة يف وعاء هي وسوسائل اإلغالق 

 هي جمموعة من العبوات اجملمعة ألغراض النقل، تتكون من واحدة أو أكثر من العبوات العبوات اجملمعة 
 .٥-١-١-٤الداخلية تضمها عبوة خارجية وفقاً للفقرة 

غرض أي هيئة أو سلطة وطنية تعني أو يعترف هبا على حنو آخر هبذه الصفة ألي " السلطة املختصة"تعين  
 .يتصل هبذه الالئحة
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برناجماً منهجياً لتدابري تطبقها سلطة خمتصة هبدف ضمان استيفاء أحكام هذه " ضمان االمتثال"يعين  
 الالئحة عملياً؛

حبيث يشكل الوعاء يتم تركيبها  هي عبوات تتكون من عبوة خارجية ووعاء داخلي، العبوات املركبة 
متكاملة؛ وهي تعبأ وختزن وتنقل وحيدة وحدة بقيت ومىت مت جتميعها . لةالداخلي والعبوة اخلارجية عبوة متكام

 ؛هذابشكلها وتفرغ 

 من هو مؤهل الستالم شحنة مرسلة سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛" املرسل إليه"يعين  

 أي طرد أو طرود، أو محولة بضائع خطرة، يقدمها ُمرسل لنقلها؛" الرسالة"تعين  

  من يعّد رسالة للنقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛"املرسل"يعين  

 :هيوسيلة النقل  

 أي مركبة يف حالة النقل بالطرق الربية أو السكك احلديدية؛ )أ(

 وأي سفينة أو عنرب أو حجرية، أو مساحة حمددة على ظهر السفينة، يف حالة النقل املائي؛ )ب(

 .وأي طائرة يف حالة النقل بطريق اجلو )ج(

 ؛ هي عبوات خارجية غري كاملة األسطحصناديق الشحن 

  هي درجة احلرارة اليت يترتب على جتاوزها استحالة بقاء املادة يف احلالة السائلة؛درجة احلرارة احلرجة 

 يقصد هبا أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّلة املربدة، األوعية القَّرية 
  لتر؛١ ٠٠٠ أال تتجاوز سعتها املائية ويشترط

  لتراً؛١٥٠ هي أوعية ضغط نقّالة يشترط أالَّ تتجاوز سعتها املائية االسطوانات 

تعين مساحة الظهر املكشوف للسفينة، أو ظهر السفينة املخصص املساحة احملددة على ظهر السفينة  
 تستيف البضائع اخلطرة؛للمركبات على سفينة للمناولة األفقية أو عبَّارة، ختصص ل

مسطحة أو حمدبة الطرف، مصنوعة من املعدن، أو األلواح الليفية أسطوانية هي عبوات  )الرباميل( األسطوانات 
ويشمل التعريف أيضاً عبوات ذات أشكال .  أو مواد مناسبة أخرى،، أو البالستيك، أو اخلشب الرقائقي)الكرتون(

وال يشمل هذا التعريف الرباميل اخلشبية أو   . طية العنق أو العبوات الشبيهة بالدلو أخرى مثل العبوات املستديرة املخرو   
 ؛التنكات

ْ س، حبيث ميأل املاء ١٥ يقصد هبا نسبة كتلة الغاز إىل كتلة املاء، عندما تكون درجة احلرارة نسبة امللء 
 متاماً وعاء الضغط اجملهز لالستعمال؛
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ابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال  هي معدَّة نقل تتصف بطحاوية الشحن
املتكرر؛ وتصّمم بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بواسطة إحدى وسائط النقل، من دون احلاجة إلعادة حتميل 

 أو سهلة املناولة، وجتهَّز بلوازم ملحقة من أجل هذه األغراض، وتعتمد/أي إهنا تصمم لتكون آمنة و: وسيطة
ال " حاوية الشحن"ال يتضمن مصطلح . ١٩٧٢مبقتضى االتفاقية الدولية ألمان احلاويات بصيغتها املعدلة عام 

وملعرفة املزيد عن حاويات الشحن . غري أنه يشمل حاوية الشحن اليت تركب على هيكل معدين. املركبة وال العبوة
 .٢-٧-٢، انظر ٧املخصَّصة لنقل مواد الرتبة 

 : مادة منقولة أو معدَّة للنقل"املرتفعة درجة احلرارةاملادة "تعين 

  س؛١٠٠ºيف احلالة السائلة عند درجة حرارة ال تقل عن  -

 س وتسّخن عن عمد حىت درجة حرارة ٦٠ºأو يف احلالة السائلة عند نقطة وميض تزيد على  -
 تزيد على نقطة وميضها؛ 

 . س٢٤٠ºأو يف حالة صلبة عند درجة حرارة ال تقل عن  -

 rue de (CEN – 36  معيار أورويب تنشره اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي )معيار (ENُيقصد باملختصر 

Stassart, B-1050 Brussels, Belgium). 

النظام املتوافق عليه عاملياً لتصنيف وتسمية املواد الكيميائية الصادر عن األمم  GHSُيقصد باملختصر 
 . ST/SG/AC.10/30رقم املتحدة يف مستند حيمل ال

 (,IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAُيقصد باملختصر 

(Austria. 

 ,ICAO, 999 University Street) (إيكاو(منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOُيقصد باملختصر ُيقصـد
Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada.( 

 IMO, 4 Albert Embankment, London SE1( املنظمة البحرية الدولية  IMOصر ُيقصد باملخت 
7SR, United Kingdom.( 

 . يقصد هبا هيئة تفتيش واختبار مستقلة معتمدة من السلطة املختصةهيئة التفتيش 

 حاويات السوائب الوسيطة

، ١-٦ت احملددة يف الفصل  هي عبوات نقالة صلبة أو مرنة، خبالف العبوااحلاويات الوسيطة للسوائب 
 :وتكون

 :ذات سعة )أ( 
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 ؛`٣`و` ٢` للمواد الصلبة والسوائل يف جمموعيت التعبئة ) لتر٣ ٠٠٠( ٣م٣,٠ال تزيد على  `١` 

عندما تكون معبأة يف حاويات سوائب ` ١`للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة  ٣ م١,٥ال تزيد على  `٢`
  أو اخلشب؛)الكرتون(، أو مركبة، أو من األلواح الليفية وسيطة مرنة أو من البالستيك الصلب

عندما تكون معبأة يف حاويات ` ١` للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة ٣م٣,٠ال تزيد على  `٣`
 ؛سوائب وسيطة معدنية

 ؛٧ للمواد املشعة من الرتبة ٣ م٣,٠ال تزيد على  `٤`

 مصممة للمناولة اآللية؛ )ب( 

 .لناتج عن املناولة والنقل، على حنو ما حتدده االختباراتمقاومة للجهد ا )ج( 

 هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة ينطبق عليها احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها 
 :ما يلي

 تنتج على غرار منوذج األمم املتحدة من نوع ال يليب شروط األمم املتحدة؛ )أ( 

صميم يليب شروط األمم املتحدة إىل تصميم آخر يليب شروط األمم املتحدة  يتم حتويلها من تأو )ب( 
 .أيضاً

وختضع احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها لنفس شروط الالئحة املنطبقة على احلاويات الوسيطة  
 ).١-١-٦-٥-٦انظر أيضاً تعريف النموذج التصميمي يف الفقرة (اجلديدة املماثلة النوع 

 هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة يتم إصالحها نتيجة  الوسيطة للسوائب املصلحةاحلاويات 
مثالً تآكل أو تقّصف أو عيب آخر يدل عليه تدهور متانتها مقارنة بالنموذج (لصدمة أو ألي سبب آخر 

وألغراض هذه . اته، وذلك لكي تتطابق مع النموذج التصميمي وتكون قادرة على الصمود الختبار)التصميمي
الالئحة، فإن استبدال وعاء مطابق ملواصفات الصانع األصلية بالوعاء الداخلي الصلب حلاوية وسيطة للسوائب من 

ال تعترب ) انظر التعريف أدناه(غري أن الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب . النموذج املركب يعترب إصالحاً
أما . البالستيكية الصلبة واألوعية الداخلية للحاويات املركبة غري قابلة لإلصالحإصالحاً ألن هياكل احلاويات 

 .احلاويات املرنة فهي غري قابلة لإلصالح ما مل توافق عليه السلطة املختصة

هي عمليات روتينية تتّم بالنسبة للحاويات الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب  
 :نسيجية املرنة؛ وتشمل مثالًالبالستيكية أو ال

 التنظيف،  )أ( 

 استبدال املكونات اليت ال تعترب جزءاً ال يتجزأ من العبوة، مثل البطانات وأربطة وسائل اإلغالق اليت    أو )ب( 
 ال تشكل جزءاً ال يتجزأ من العبوة، مبكونات تتطابق مع مواصفات الصانع األصلية؛
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 معاكس على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب املرنة شريطة أال تؤثر هذه العلميات بشكل 
 .أو تغري تصميمها

الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة "بالنسبة للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب، أنظر : ملحوظة 
 ".الصلبة للسوائب

تتم بالنسبة للحاويات املعدنية  هي عمليات روتينية الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب 
 :أو البالستيكية الصلبة أو املركبة، وتشمل مثالً

 التنظيف؛ )أ( 

مبا فيها أطواق منع التسرب املرتبطة ( نزع وسائل إغالق اهلياكل وإعادة تركيبها أو تغيريها أو )ب( 
 قق من منع التسرب من احلاويات؛ أو معدات الصيانة، وفقاً ملواصفات الصانع األصلية، شريطة أن يتم التح) هبا

أو إصالح املعدات اهليكلية اليت ال تؤدي دوراً مباشراً يف احتواء بضائع خطرة أو وظيفة احتجاز  )ج( 
، )مثالً تقومي الدعامات أو أدوات الرفع(ضغط التفريغ، ويتم إصالحها حبيث تتطابق مع النموذج التصميمي 

 .الحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائبشريطة أالّ يؤثر ذلك على الوظيفة ا

بالنسبة للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب، أنظر الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة : ملحوظة 
 .للسوائب

 . هي عبوات يلزم لنقلها أن توضع يف عبوة خارجيةالعبوات الداخلية 

 .ة ألداء وظيفتها الحتواء البضاعة هي أوعية يلزم وضعها يف عبوة خارجياألوعية الداخلية 

 . هي عبوات توضع بني العبوات الداخلية، أو السلع، والعبوة اخلارجيةالعبوات الوسيطة 

 ISO - 1, rue( معيار دويل تنشره املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )معيار (ISOُيقصد باملختصر  
de Varembé, CH-1204 Geneva 20, Switzerland.( 

 .هي عبوات من املعدن أو البالستيك هلا مقطع عرضي مستطيل أو متعدد األضالعات التنك 

 : هي عبوات تكون هلا عبوة خارجية حتتوي على سلع أو عبوات داخلية وتستويف ما يليالعبوات الكبرية 

 أن تكون مصممة للمناولة امليكانيكية؛ )أ( 

 .٣م٣ لتراً، وأن ال يتجاوز حجمها ٤٥٠عة  كغم أو الس٤٠٠وأن يتجاوز الوزن الصايف فيها  )ب( 

مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات ( هي أنبوبة أو كيس مستقالن يوجلان يف عبوة البطانة 
 .لكنهما ال يشكالن جزءاً ال يتجزأ منها، مبا يف ذلك وسائل إغالق فتحاهتا) الكبرية
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عند درجة حرارة )  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠اري  هي بضائع خطرة ال يتجاوز ضغطها البخالسوائل 
 كيلوباسكال، وال ١٠١,٣ س وضغط قدره ٢٠º س وليست غازية متاماً عند درجة حرارة قدرها ٥٠ºتعادل 

واملادة اللزجة .  كيلوباسكال١٠١,٣ س عند ضغط قدره ٢٠ºتتجاوز نقطة انصهارها أو نقطة انصهارها األوىل 
 أو الختبار حتديد السيولة "ASTM D 4359-90"رها جيب إخضاعها لالختبار اليت يتعذر حتديد نقطة انصها

 يف املرفق ألف باالتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع ٤-٣-٢املبني يف الفرع ) اختبار مقياس االختراقية(
(ADR)اخلطرة بالطرق الربية 

)١(. 

توصيات بشأن نقل   " ملنشور األمم املتحدة املعنون      دلـيل االختبارات واملعايري هو الطبعة الرابعة املنقحة        
ــايري  ــبارات واملع ــيل االخت ــرة، دل ــائــع اخلط ــةST/SG/AC.10/11/Rev.4(" البض ــيغته املعدل   وص

ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1(. 

 هي احلجم الداخلي األقصى لألوعية أو العبوات معرباً ٤-١-٦ كما وردت يف الفقرة السعة القصوى 
 .للتراتعنها با

 هو الوزن الصايف األقصى حملتويات عبوة واحدة أو الوزن اجملمع األقصى للعبوات الوزن الصايف األقصى 
 .الداخلية واحملتويات املوجودة فيها ويعرب عنه بالكيلوغرامات

 هي جممعات متعددة األمناط من أسطوانات وأنابيب وحزم أسطوانات حاويات الغازات املتعددة العناصر 
وتشمل هذه احلاويات . بتة بوصالت ذات فتحات جانبية لربط كل منها باألخرى وجممعة داخل إطار معنيمث

 .معدات الصيانة واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل الغازات

 هي حاوية سوائب مصمَّمة خصيصاً لالستعمال املتكرر لنقل البضائع اخلطرة بني حاوية السوائب البحرية 
وقد جرى تصميم حاويات السوائب البحرية وتصنيفها وفقاً للتوجيهات اخلاصة . عن الشواطىءاملرافق البعيدة 

باعتماد احلاويات البحرية املستعملة يف البحار املفتوحة، الصادرة عن املنظمة الدولية للبحار يف مستند حيمل الرقم 
MSC/Circ. 860. 

 جممعة مع أي مواد ماصة أو مواد توسيد وأي  هي الوقاء اخلارجي لعبوات مركبة أوالعبوة اخلارجية 
 .مكونات أخرى الزمة الحتواء ومحاية األوعية الداخلية أو العبوات الداخلية

 هي غالف يستخدمه مرِسل بعينه الحتواء طرد أو أكثر ولتكوين وحدة واحدة لتسهيل العبوة الشاملة 
 :لة عدد من الطرود اليت إماومن أمثلة العبوات الشام. املناولة والتستيف أثناء النقل

أن توضع أو ترص على لوح حتميل، كالطبلية، وتثبت عن طريق الربط باألطواق أو اللف  )أ( 
 االنكماشي أو اللف التمددي أو بوسيلة مناسبة أخرى؛ 

 .أو أن توضع يف عبوة واقية خارجية كصندوق شحن أو علبة )ب( 
 . وتتكون من العبوة وحمتوياهتا املعدة للنقل هي الناتج الكامل لعملية التعبئة،الطرود 

 ــــــــــــ
 .ECE/TRANS/160: منشور األمم املتحدة )١(
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 .٢-٧-٢للمواد املشعة، انظر   :ملحوظة 

 . هي األوعية وأي مكونات أو مواد الزمة للوعاء ألداء وظيفته الحتواء البضاعةالعبوات 

 .٢-٧-٢للمواد املشعة، انظر   :ملحوظة

 : هوريج النقالالصه 

. ، صهريج نقال ُيحمل على وسائط نقل متعددة٩ إىل ٣الرتب  و١الرتبة ألغراض نقل مواد  )أ( 
 .ويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل املواد اخلطرة

على وسائط نقل متعددة ، صهريج حيمل ٢الرتبة من ألغراض نقل الغازات املسّيلة غري املربدة  )ب( 
ويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل .  لترا٤٥٠ًوتزيد سعته على 

 الغازات؛

 لتراً ٤٥٠ألغراض نقل الغازات املسّيلة املربدة، صهريج معزول عزالً حرارياً وتزيد سعته على  )ج( 
 .لية الالزمة لنقل الغازات املسيلة املربدةومزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليك

ويتعني . وجيب أن يكون باإلمكان ملء وتفريغ الصهريج النقال دون احلاجة إىل نزعه من معداته اهليكلية 
ويصمم . أن يكون مزوداً بدعائم تثبيت خارج غالف الصهريج، وأن يكون باإلمكان رفعه عندما يكون ممتلئاً

. ات وتركيبات وملحقات لتسهيل املناولة اآلليةلقزحبة نقل أو سفينة وأن يكون مزوداً مبأساساً لتحميله على مرك
 والصهاريج غري ، الصهرجييةد احلديكوال تندرج حتت هذا التعريف املركبات الصهرجيية الربية، وعربات السك
 .املعدنية، واسطوانات الغاز، واألوعية الكبرية، واحلاويات الوسيطة للسوائب

 لتراً ولكنها ال ١٥٠ هي أوعية ضغط ملحومة نقالة، تزيد سعتها املائية على الضغط) براميل(وانات سطأ 
 ).مثالً أوعية اسطوانية جمهزة بطارات دحرجة أو كرات زحلقة( لتر ١ ٠٠٠تتجاوز 

زم ضغط وأوعية قّرية مغلقة وُح) براميل(يقصد هبا إمجاالً اسطوانات وأنابيب واسطوانات أوعية الضغط  
 .اسطوانات

 يعين برناجماً منهجياً لضوابط وفحوص تطبقها أي منظمة أو هيئة هبدف توفري ثقة كافية يف ضمان اجلودة 
 .أن معيار األمان املقرر يف هذه الالئحة مكفول يف التطبيق العملي

 . هي أوعية احتواء الستقبال واحتجاز املواد والسلع مبا فيها أي وسائل لإلغالقاألوعية 

 : تشمل ما يليالعبوات اجملددة 

 :املعدنية اليتلرباميل ا )أ( 

حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مجيع حمتوياهتا السابقة وأي تآكل متاماً مت تنظيفها  `١`
 داخلي أو خارجي وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛
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 مجيع تغيري وحلامها، ومت )إن وجدت(وافها األصليني ومت تقومي حوكفافها أعيدت إىل شكلها و `٢`
 احلشايا اليت ال تشكل جزءا ال يتجزأ منها؛

مت فحصها بعد التنظيف، ولكن قبل طالئها، مع رفض العبوات اليت يظهر عليها أي تنقّر، أو و `٣`
اخنفاض كبري يف مسك املادة، أو إجهاد معدين، أو تلف يف اللوالب أو وسائل اإلغالق أو أي 

 ب هامة أخرى؛ عيو

 : والتنكات املصنوعة من البالستيك اليت)الرباميل (أو االسطوانات )ب( 

حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مجيع حمتوياهتا السابقة وأي متاماً مت تنظيفها  `١`
 طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

 تجزأ منها؛مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ال يتغيري مت و `٢` 

مت فحصها بعد التنظيف مع رفض العبوات اليت يظهر عليها أي تلف من قبيل التمزقات، والثنايا و `٣`
 .أو الشقوق، أو تلف يف اللوالب أو وسائل اإلغالق أو أي عيوب هامة أخرى

 ومعاجلتها لصنع  تعين املادة املسترجعة من عبوات صناعية مستعملة مت تنظيفهااملواد البالستيكية املستعادة 
وجيب ضمان اخلصائص النوعية للمواد املستعادة املستخدمة يف إنتاج العبوات اجلديدة وتسجيل . عبوات جديدة منها

ويتضمن برنامج ضمان اجلودة سجالً . هذه اخلصائص بانتظام كجزء من برنامج لضمان اجلودة تقره السلطة املختصة
 دفعة من دفعات املادة البالستيكية املستعادة ذات خصائص مناسبة من حيث للفرز األويل السليم والتحقق من أن كل

. والكثافة، ومقاومة اخلضوع، تتفق مع خصائص النموذج التصميمي املصنوع من هذه املادة املستعادة، مؤشر السيولة
ستعادة، وكذلك معرفة ويتضمن ذلك بالضرورة معلومات عن مادة التعبئة اليت استخلصت منها املواد البالستيكية امل

احملتويات السابقة لتلك العبوات إذا كان من شأن تلك احملتويات السابقة أن تضعف قدرة العبوات اجلديدة املنتجة 
 ٤-١-١-٦وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يتضمن برنامج الصانع لضمان اجلودة مبوجب الفقرة . باستخدام تلك املادة

، على العبوات املصنوعة من كل دفعة من ٥-١-٦ وفقاً للفرع ،كية للنموذج التصميميإجراء اختبار املقاومة امليكاني
وميكن التحقق يف هذا االختبار من أداء التنضيد عن طريق اختبار مناسب لتأثري . ات املادة البالستيكية املستعادةـدفع

 .(static load testing) الضغط الدينامي بدالً من اختبار احلمل الساكن

 ").احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  (اويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعهااحل 

 : تشمل ما يليصنعهاالعبوات املعاد  

 :طوانات املعدنية اليتساأل )أ( 

   األمم املتحدة؛شروط األمم املتحدة من نوع ال يستويف شروطنتاجها كنوع يستويف إمت  `١` 

 األمم املتحدة؛ اليت تستويف شروط نواع األآخر من نوع  مت حتويلها من نوع إىل أو `٢` 

 ؛)مثل الغطاء العلوي غري القابل للرتع( مت استبدال مكونات هيكلية أصلية فيها أو `٣` 
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 :سطوانات البالستيكية اليت األأو )ب( 

  ؛)1H2 إىل 1H1مثال (مت حتويلها من نوع إىل آخر من أنواع تصنيف األمم املتحدة  `١` 

 مت استبدال مكوناهتا اهليكلية األصلية؛ أو `٢` 

طوانات املعاد تصنيعها الشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على االسطوانات اجلديدة اليت من سوختضع األ 
 .النوع نفسه

 ").احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  (احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة 

ملؤها بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر  هي عبوات يعاد العبوات املعاد استخدامها 
ويشمل املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو : يف قدرهتا على اجتياز اختبارات األداء

 .مبحتويات متوافقة مشاهبة هلا وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتوج

 ").احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  ( الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائبالصيانة 

 ").احلاويات الوسيطة للسوائب"أنظر (الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب  

و غري املستوفية أع فيها عبوات البضائع اخلطرة التالفة أو املعيبة أو املسّربة توض هي عبوات خاصة عبوات اإلنقاذ 
 .ن أجل استرجاعها أو التخلص منهاـا مـ نقلهبغيةأو البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسربة، وذلك للشروط 

 . يقصد به ضغط حمتويات وعاء الضغط يف حالة توازن حراري وانتثاريالضغط املستقر 

 . يعين احلركة احملددة لرسالة من املنشأ إىل املقصدالشحن 

 هي عبوات غري منفذة للمحتويات اجلافة مبا يف ذلك املواد الصلبة الدقائقية اليت ملانعة للتنخيلالعبوات ا 
 .تتكون أثناء النقل

 . الوارد يف هذه الفقرةالسوائل هي بضائع خطرة، خبالف الغازات، ال تستويف تعريف املواد الصلبة 

وعاء صهرجيياً، أو مركبة صهرجيية برية، أو يتضمن ) ١-٢-٧-٦انظر ( يعين خزاناً قابالً للنقل الصهريج 
 لتراً الحتواء مواد صلبة أو سوائل أو غازات ٤٥٠عربة صهرجيية للسكك احلديدية، أو وعاء ال تقل سعته عن 

 .٢عند استعماله لنقل مواد الرتبة 

 .يل هو الضغط املطلوب استخدامه أثناء اختبار ضغطي لألهلية أو إلعادة التأهالضغط االختباري 

 . لتر٣ ٠٠٠ لتراً ولكنها ال تتجاوز ١٥٠ هي أوعية ضغط غري ملحومة نقالة تزيد سعتها املائية على األنابيب 

 UNECE, Palais des ( جلنـة األمم املتحـدة االقتصادية ألوروبـاUNECEُيقصد باملختصر  
Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.( 
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، أو مركبة سكة )مبا يف ذلك العربات املفصلية، أي جمموعة من جرار ومقطورة( تعين عربة برية كبةمر 
 .وتعترب كل عربة مقطورة مركبة مستقلة. حديد أو عربة سكة حديد

 . تعين أي سفينة حبرية أو سفينة تعمل يف مياه داخلية لنقل البضائعالسفينة 

ن اخلشب الطبيعي، ذات مقطع عرضي مستدير وجدران حمدبة،  هي عبوات مصنوعة مالرباميل اخلشبية 
 .تتكون من أضالع وغطاءين، وحمّزمة بأطواق

 س يف وعاء ١٥º هو الضغط املستقر لغاز مضغوط عند درجة حرارة مرجعية مقدارها ضغط التشغيل 
 .ضغط ممتلىء

 أمثلة توضيحية لبعض املصطلحات املعّرفة

 .نها املساعدة يف توضيح استخدام بعض مصطلحات التعبئة املعّرفة يف هذا الفرعفيما يلي شروح وأمثلة اهلدف م 

غري أن بعض . فة يف الالئحة بأكملهاوتتفق التعاريف الواردة يف هذا الفرع مع استخدام املصطلحات املعرَّ 
لوعاء ا"ويتضح ذلك بشكل خاص فيما يتصل مبصطلح . فة تستخدم عادة بأساليب أخرىاملصطلحات املعرَّ

 .يف العبوة اجملمعة" العبوات الداخلية"الذي يستخدم غالباً لوصف " الداخلي

والقنينة ". األوعية الداخلية"تسمى دائماً هبذا االسم، وال تسمى " العبوة اجملمعة"يف " العبوات الداخلية"و 
 ."العبوات الداخلية"الزجاجية مثال هلذه 

وكمثال لذلك، فإن العنصر ". أوعية داخلية"فتسمى عادة " ركبةالعبوة امل"يف " العناصر الداخلية"أما  
صمم عادة ألداء نظراً ألنه ال ي" وعاء داخلي" هو )مادة بالستيكية( 6H A1الداخلي يف عبوة مركبة حتمل الرمز 

 ".عبوة داخلية"، ولذلك فهو ليس "عبوته اخلارجية"وظيفة االحتواء بدون 
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 وحدات القياس ٢-٢-١
 : يف هذه الالئحة)أ(تطبق وحدات القياس التالية ١-٢-٢-١

 
 العالقة بني الوحدتني

 
 الوحدة البديلة املقبولة

وحدة القياس وفقــاً للنظام 
 )ب()SI(الدويل للوحدات 

 
 اخلاصية املقاسة

 الطول )m(  )متر(م  - -  
 املساحة (m2)          )متر مربع( ٢م - -  

 احلجم (m3) )متر مكعب( ٣م )ج()L(  لتر ٣م٣-١٠=    لتر١
 الزمن (S)  )ثانية(ث  (min)  دقيقة  ث٦٠=     دقيقة١
   (h)  ساعة  ثانية٣ ٦٠٠=     ساعة١
   (d)  يوم  ثانية٨٦ ٤٠٠=     يوم١
 الكتلة (kg) )كيلوغرام(كغم  (g)            )غرام(غ  كغم  ٣-١٠=     غ١
   (t)  طن كغم ٣ ١٠=     طن١
 الكثافة الكتلية ٣م/كغم لتر/كغم ٣م/ كغم٣ ١٠=    لتر/ كغم١

 درجة احلرارة (k)  كلفن (C )) درجة سلسيوس( س º  كلفن٢٧٣,١٥=     س ºصفر
١ºكلفن١=    س  º فرق درجة احلرارة كلفن )درجة سلسيوس( س 
 القوة (N)  نيوتن -   ٢ ث/م/ كغم١=     نيوتن١
 الضغط (Pa)  باسكال (bar)  بار  باسكال٥ ١٠=     بار١
    ٢م/ نيوتن١=     باسكال١
 ( اإلجهاد ٢م/نيوتن ٢مم/نيوتن  ميغا باسكال١=   ٢مم/ نيوتن١
 ( الشغل  (kWh) ساعة/كيلووات  ميغا جول٣,٦=  ساعة/ كيلووات١
 ( الطاقة (J)  جول  ثانية.  وات١= م .  نيوتن١=  جول ١
 ( كمية احلرارة  إلكترون فولت ل جو١٨-١٠ x ٠,١٦٠٢=   إلكترون فولت١
 القدرة (W)  وات - ث/م.  نيوتن١= ثانية / جول١=  وات ١
 الكينماتية     اللزوجة  ث/٢م ث/٢مم ث/٢ م٦-١٠=  ث/٢ مم١

 )احلركية ( 
 اللزوجة (Pa.s)ثانية    .باسكال (mPa.s)ثانية .ملّي باسكال ثانية. باسكال٣-١٠= ثانية . ملّي باسكال١

  الدينامية
 اطــالنش (Bq)  بكريل  

 )اإلشعاعي( 
 مكافئ اجلرعة (Sv)  سيفرت  

 :١-٢-٢-١حواشي الفقرة 
 . الدويلالنظامتنطبق األرقام املقربة التالية على حتويل الوحدات املستخدمة إىل وحدات  )أ( 

 اإلجهاد     القوة
 .٢مم/ نيوتن٩,٨٠٧ = ٢مم/ كغم١    نيوتن٩,٨٠٧ = كغم  ١

 .٢مم/ كغم٠,١٠٢ = ٢مم/ نيوتن١            كغم ٠,١٠٢ = نيوتن ١

 الضغط
 . تور٢-١٠ × ٠,٧٥=   ٢سم/كغم ٥-١٠ × ١,٠٢=    بار٥-١٠ = ٢م/ نيوتن١ =    باسكال١
٢سم/ كغم١,٠٢=     باسكال٥ ١٠  =    بار    ١

 . تور٧٥٠=        
 .ور ت٧٣٦=          بار٠,٩٨٠٧=    باسكال٤ ١٠ × ٩,٨٠٧ =  ٢سم / كغم ١
 .٢سم/كغم ٣-١٠ × ١,٣٦=       بار ٣-١٠ × ١,٣٣=    باسكال٢ ١٠ × ١,٣٣=   تور      ١
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 الطاقة، الشغل، كمية احلرارة
 .٢٣٩=  كغم متر ٠,١٠٢=  كيلووات ساعة ٦-١٠ × ٠,٢٧٨= كيلوكالوري  ٣-١٠ × نيوتن متر ١=  جول١
 . كيلوكالوري٨٦٠=       ر ـ متوغرامـ كيل٣ ١٠ × ٣٦٧=     جول٦ ١٠ × ٣,٦=   كيلووات ساعة١
 كيلوكالوري ٣-١٠ × ٢,٣٤=   كيلووات ساعة ٦-١٠ × ٢,٧٢=            جول٩,٨٠٧=   كيلوغرام متر١
 . كيلوغرام متر٤٢٧=   كيلووات ساعة ٣-١٠ × ١,١٦=     جول٣ ١٠ × ٤,١٩=   كيلوكالوري١

 )احلركية(اللزوجة الكينماتية                القدرة
  ستوك٤ ١٠=    ث /٢ م١ ساعة/ كيلوكالوري٠,٨٦=  ث/ كغم م٠,١٠٢=     وات١
 .ث/٢ م٤-١٠=  ستوك ١ ساعة/ كيلوكالوري٨,٤٣=    وات٩,٨٠٧=   ث/ كغم م١
 .ث/ كغم م٠,١١٩=    وات١,١٦=  ساعة/ كيلوكالوري١

 اللزوجة الدينامية
 .٢م/ كغم ث٠,١٠٢=    بواز١٠=   ٢م/ نيوتن ث١=  ثانية. باسكال١
 .٢م/كغم ث ٢-١٠ × ١,٠٢=  ٢م/ نيوتن ث٠,١=  ثانية.باسكال٠,١=   بواز ١
 . بواز٩٨,٠٧=  ٢م/ نيوتن ث٩,٨٠٧=  ثانية. باسكال٩,٨٠٧=  ٢م/ كغم ث١

هو نتيجة لقرارات اختذت يف املؤمتر العام لألوزان واملقاييس ) SI(النظام الدويل للوحدات  )ب( 
 ).Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvresالعنوان (

عندما ال متيز اآللة " l"للداللة على اللتر بدالً من احلرف الصغري " L"قد يستخدم احلرف الكبري  )ج( 
 ".l"واحلرف الصغري " 1"الكاتبة بني الرقم 
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ين التالية ميكن التعبري عن املضاعفات والكسور العشرية لوحدة القياس بإضافة سوابق أو رموز حتمل املعا 
 :قبل اسم وحدة القياس أو رمزها

 الرمز  السابقة العامل
 E إكزا ١٨ ١٠= كنتليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 P باتا ١٥ ١٠=  كادريليون ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
 T تريا ١٢ ١٠=  تريليون ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 G جيغا ٩ ١٠= ) بليون(مليار  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
 M ميغا ٦ ١٠=  مليون ١ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 k كيلو ٣ ١٠=  ألف ١ ٠٠٠ 
 h هكتو ٢ ١٠=  مائة ١٠٠ 
 da ديكا ١ ١٠=  عشرة ١٠ 
 d ديسي ١- ١٠=  ُعشر ٠,١ 
 c سنيت ٢-١٠=  جزء من املائة ٠,١٠ 
 m ملي ٣-١٠=  جزء من األلف ٠,٠٠١ 

 u ميكرو ٦-١٠=  جزء من املليون ٠,٠٠٠ ٠٠١ 
 n نانو ٩-١٠=  زء من املليارج ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١ 

 p بيكو ١٢-١٠=  جزء من التريليون ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١ 
 f فمتو ١٥-١٠=  جزء من الكادريليون ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١ 

 a أتو ١٨-١٠=  جزء من الكنتليون ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١ 

- ١٠ومن باب القياس، فإن . ة يف األمم املتحدة بليون هو االستخدام اجلاري باللغة اإلنكليزي١= ٩ ١٠: ملحوظة
 . من البليون١ = ٩

 ".الكتلة"فإهنا تعين " الوزن"حيثما ترد كلمة  ٢-٢-٢-١

وال تدخل كتلة . حيثما يذكر وزن العبوة، يقصد به الوزن اإلمجايل ما مل يذكر غري ذلك ٣-٢-٢-١
 .ة اإلمجاليةاحلاويات أو الصهاريج املستخدمة يف نقل البضائع يف الكتل

 :متثل %ما مل يذكر خالف ذلك صراحة، فإن العالمة  ٤-٢-٢-١

: يف حالة خماليط املواد الصلبة أو السوائل، وكذلك يف حالة احملاليل واملواد الصلبة املرطبة بسائل )أ( 
 النسبة املئوية الوزنية على أساس الوزن الكلي للمخلوط أو احمللول أو املادة الصلبة املرطبة؛

عند ملئها بالضغط، نسبة احلجم املبني كنسبة مئوية من احلجم : يف حالة خماليط الغازات املضغوطة )ب( 
 .عند ملئها بالوزن، نسبة الوزن املبني كنسبة مئوية من الوزن الكلي للمخلوط، الكلي ملخلوط الغازات، أو

سبة الوزن املبني كنسبة مئوية من الوزن ن: ويف حالة خماليط الغازات املسّيلة والغازات املذابة حتت الضغط 
 .الكلي للمخلوط

مثل ضغط االختبار، الضغط الداخلي، ضغط فتح (مجيع قيم الضغط املتصلة باألوعية دائماً تبني  ٥-٢-٢-١
؛ غري أن )زيادة الضغط بالنسبة إىل الضغط اجلوي( لذي يقاس بالنسبة للضغط اجلوي بقيم الضغط ا)صمام األمان
 .خاري للمواد يعرب عنه دائماً بقيم الضغط املطلقالضغط الب
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 ٣-١الفصل 
 التدريب

جيب أن يتلقى األشخاص الذين يعملون يف جمال نقل البضائع اخلطرة تدريباً يف جمال اشتراطات نقل  ١-٣-١
 أمان  وسوف يتّم التطّرق أيضاً إىل اشتراطات التدريب اخلاصة مبعايري.البضائع اخلطرة يتمشى مع مسؤولياهتم

 .٤-١البضائع اخلطرة يف الفصل 

 ووضع العالمات ، وتعبئة البضائع اخلطرة،ويتلقى األفراد الذين يقومون بتصنيف البضائع اخلطرة ٢-٣-١
 وعرض أو قبول البضائع اخلطرة ،وبطاقات التعريف على البضائع اخلطرة، وإعداد مستندات نقل البضائع اخلطرة

 ووضع العالمات أو لوحات اإلعالن اخلارجية على طرود ،ئع اخلطرة أثناء نقلها ومحل أو مناولة البضا،للنقل
عدا  أو ،البضائع اخلطرة يف مركبات النقل أو عبوات البضائع السائبة أو حاويات الشحن أو شحنها أو تفريغها

 :دريب التايلالتيتلقون يشتركون مباشرة يف نقل البضائع اخلطرة على حنو ما حتدده السلطة املختصة، ذلك 

 :التعريف/التوعية العامةالتدريب اهلادف إىل   )أ(

 جيب أن يتلقى كل شخص تدريباً اهلدف منه تعريفه باألحكام العامة لشروط نقل البضائع اخلطرة؛ `١`

يشمل هذا التدريب وصف رتب البضائع اخلطرة؛ واشتراطات وضع بطاقات التعريف،  `٢`
، والتعبئة، والفصل، والتوافق؛ ووصف الغرض من مستند والعالمات، ولوحات اإلعالن اخلارجية

 نقل البضائع اخلطرة وبنوده؛ ووصف الوثائق املتعلقة بالتدابري اليت تتخذ يف حاالت الطوارئ؛

يتلقى كل شخص تدريباً مفصالً يتعلق باالشتراطات احملددة لنقل : اص بالوظيفةاخل التدريب )ب( 
 ؛لوظيفة اليت يؤديها هذا الشخصالبضائع اخلطرة اليت تنطبق على ا

يتلقى كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعرضه للخطر يف حالة التسرب : على األمان التدريب )ج( 
 :العرضي وتبعاً للوظائف اليت يؤديها، تدريباً على ما يلي

  مثل االستخدام السليم ملعدات مناولة الطرود والطرائق،طرائق وإجراءات تفادي احلوادث `١`
 املالئمة لتستيف البضائع اخلطرة؛

 واجهة الطوارئ وكيفية استخدامها؛ملاملعلومات املتاحة و `٢`

األخطار العامة اليت تنطوي عليها خمتلف رتب البضائع اخلطرة وكيفية تفادي التعرض هلذه و `٣`
 املخاطر، مبا يف ذلك استعمال مالبس الوقاية الشخصية واملعدات عند االقتضاء؛

إلجراءات الواجب اتباعها على الفور يف حالة تسرب بضائع خطرة عن غري قصد، مبا يف ذلك إجراءات                              او `٤`
 .مواجهة الطوارئ اليت يكون الشخص مسؤوالً عنها وإجراءات احلماية الشخصية الواجب اتباعها                      

ناول جيب أن حتفظ سجالت أعمال التدريب املتعلقة باألمان عند صاحب العمل وأن تكون مبت ٣-٣-١
 .يد العامل أو املوظف عند الطلب

 أو يتم التحقق منه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقل ٢-٣-١يقدم التدريب املطلوب مبوجب  ٤-٣-١
 .البضائع اخلطرة، ويستكمل بصورة دورية بإعادة التدريب على حنو ما تراه السلطة املختصة مالئماً
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 ٤-١الفصل 
 أحكام معايري األمان

 وظات متهيديةملح

 يقّدم هذا الفصل االشتراطات املطلوبة لضمان أمن البضائع اخلطرة أثناء النقل يف كافة :١ملحوظة 
وتستطيع السلطات الوطنية . ٢-٧وتوجد أحكام معايري األمان املتعلقة بوسائط النقل يف الفصل . وسائط النقل

 .تبار عند تقدمي البضائع اخلطرة أو نقلهاوسلطات وسائط النقل تطبيق أحكام أمان إضافية تؤخذ باالع

 ألغراض هذا الفصل تعين معايري األمان التدابري أو االحتياطات الواجب اختاذها للحّد من :٢ملحوظة 
 . سرقة البضائع اخلطرة أو إساءة استعماهلا على حنو ميكن أن يعرَّض األشخاص أو امللكية للخطر

  األحكام العامة  ١-٤-١

ب أن يراعي كل األشخاص العاملني يف جمال نقل البضائع اخلطرة اشتراطات األمان املتعلقة جي  ١-١-٤-١
 .بنقل البضائع اخلطرة مبا يتناسب مع مسؤولياهتم

 .جيب على املرسلني تقدمي البضائع اخلطرة فقط إىل الناقلني الذين متّ حتديدهم بشكل صحيح  ٢-١-٤-١

مثل خمازن البضائع وساحات املناورة يف السكك احلديدية ومناطق جيب أن تكون مواقع النقل،   ٣-١-٤-١
 .التخزين املؤقتة األخرى، آمنة بشكل مناسب، وذات إنارة جيدة، وإذا أمكن، بعيدة عن عامة الناس

 التدريب على معايري األمان  ٢-٤-١

التوعية املتعلقة عناصر ) ج(و) ب(و) أ (٢-٣-١يتضمن التدريب اخلاص باألفراد يف الفقرة   ١-٢-٤-١
 .مبعايري األمان

والتعّرف إىل هذه املخاطر، والطرق الكفيلة مبواجهة مثل هذه املخاطر والتخفيف منها،  ٢-٢-٤-١
عند (ويتضمن التدريب توعية خلطط األمان . واإلجراءات الواجب اختاذها يف حال حصول خرق ملعايري األمان

 . دورهم يف إجناز اخلطط املتعلقة مبعايري األمان يتمشى مع مسؤوليات األفراد ومع)االقتضاء

يعطى مثل هذا التدريب أو يتّم التحقّق من احلصول عليه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقل   ٣-٢-٤-١
 .البضائع اخلطرة وُيستكمل بصورة دورية بدورات إعادة التدريب

ألمان لدى صاحب العمل وتكون مبتناول املوظف  حتفظ تسجيالت عن مجيع أعمال التدريب املتعلقة با  ٤-٢-٤-١
 .عند طلبها

 األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب ٣-٤-١

جيب على السلطات املختصة بتطبيق أحكام معايري األمان الوطنية أن تأخذ باالعتبار إنشاء   ١-٣-٤-١
البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هبدف اإلبالغ عن برنامج لتعيني املرسلني أو الناقلني العاملني يف جمال نقل 

 . الئحة دليلية بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب١-٤-١ويقدم اجلدول . املعلومات املتعلقة مبعايري األمان
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 خطط معايري األمان   ٢-٣-٤-١

يف جمال نقل )  التحتيةمبا يف ذلك مدراء البنية(جيب على الناقلني واملرسلني وغريهم من العاملني   ١-٢-٣-٤-١
أن يعتمدوا وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل على ) ١-٤-١انظر اجلدول (البضائع اخلطرة الشديدة العواقب 

 .٢-٢-٣-٤-١األقل على العناصر احملدَّدة يف الفقرة 

 :جيب أن تشتمل خطة األمان على العناصر التالية على األقل  ٢-٢-٣-٤-١

وليات معايري األمان على األشخاص املختّصني واملؤهَّلني الذين يتمّتعون بسلطة مالئمة    توزيع حمدَّد ملسؤ )أ(
 تساعدهم يف حتّمل مسؤولياهتم؛

 وسجالت للبضائع اخلطرة أو أنواع البضائع اخلطرة املنقولة؛ )ب( 

ل األمناط ومراجعة للعمليات اجلارية وتقدير مواطن الضعف فيها، مبا يف ذلك أنواع النقل املتداخ    )ج(
 والتخزين العبوري املؤقت واملناولة والتوزيع، حسب االقتضاء؛

ونصوص واضحة للتدابري املتخذة، تتضمن التدريب والسياسات املتبعة مبا فيها االستجابة   )د(
يل على سب(الوظائف اجلديدة اخل، وممارسات التشغيل /تشكل هتديداً عالياً، والتحقّق من املستخدمني اجلددللظروف اليت 
استخدام الطرق حينما تكون معروفة، وسرعة الوصول إىل البضائع اخلطرة يف التخزين املؤقَّت، والقرب من /املثال، اختيار

 ، والتجهيزات واملواد املراد استعماهلا للتقليل من أخطار األمان؛  )البنية التحتية املعرَّضة للخطر اخل 

ديدات اليت تواجه معايري األمان واخلروقات األمنية وإجراءات فعَّالة وحديثة للتبليغ عن الته  )ه(
 واحلادثات املخلَّة باألمن، وسبل معاجلتها؛

 وإجراءات لتقييم واختبار خطط األمان وإجراءات للمراجعة الدورية هلذه اخلطط وحتديثها؛ )و( 

 وتدابري لضمان أمان املعلومات املتعلقة بالنقل اليت تتضمنها اخلطة؛ ) ز( 

مثل هذه التدابري . (تدابري لضمان أن يكون توزيع املعلومات املتعلقة بالنقل حمدوداً قدر اإلمكانو ) ح( 
 ). من هذه الالئحة التنظيمية٤-٥جيب أن ال تعوق أحكام توثيق املعلومات املتعلقة بالنقل الضرورية وفقاً للفصل 

عضهم البعض ومع السلطات املناسبة بغية تبادل  جيب أن يتعاون الناقلون واملرسلون واملرسل إليهم مع ب:ملحوظة
 .املعلومات عن التهديد، وتطبيق تدابري األمان املالئمة واالستجابة للحادثات املخلَّة باألمن
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خطراً من جّراء سوء استعماهلا يف البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هي البضائع اليت ميكن أن تشكّل 
حادث إرهايب وميكن أن تسّبب، نتيجة لذلك، عواقب وخيمة مثل سقوط أعداد كبرية من الضحايا وحصول 

 : فيما يلي قائمة دليلية بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب. تدمري واسع

  ١-١، الشعبة ١متفجرات الرتبة 
  ٢-١، الشعبة ١متفجرات الرتبة 

 ، جمموعة التوافق ج ٣-١، الشعبة ١ت الرتبة متفجرا
  ٥-١، الشعبة ١متفجرات الرتبة 

  ١-٢غازات هلوبة باجلملة، الشعبة 
  ٣-٢، الشعبة )باستثناء األيروسوالت(غازات مسيَّة 

 `٢` و`١`، جمموعتا التعبئة ٣سوائل هلوبة باجلملة، الرتبة 
  ١-٤، الشعبة ٣متفجرات مرتوعة احلساسية، الرتبة 

  `١`، جمموعة التعبئة ٢-٤بضائع باجلملة، الشعبة 
  `١`، جمموعة التعبئة ٣-٤بضائع باجلملة، الشعبة 

  `١`، جمموعة التعبئة ١-٥سوائل مؤكِسدة باجلملة، الشعبة 
  ١-٥فوق كلورات ونترات األمونيوم وخمّصبات نترات األمونيوم باجلملة، الشعبة 

 `١`تعبئة ، جمموعة ال١-٦مواد مسية، الشعبة 
  ٢-٦، الشعبة )٢٩٠٠ و٢٨١٤ رقما األمم املتحدة `ألف`مواد معدية من الفئة 
، حسب االقتضاء، يف طرود A2 ٣ ٠٠٠أو ) شكل خاص (A1 ٣ ٠٠٠ بكميات أكرب من ٧مواد مشعة من الرتبة 

  (C) أو النوع M(B) أو النوع U(B)من النوع 
  `١`ة ، جمموعة التعبئ٨مواد آكالة باجلملة، الرتبة 

 لتر يف ٣ ٠٠٠ كلغ أو ٣ ٠٠٠أن املادة تنقل بكميات تزيد على " باجلملة"ألغراض هذا اجلدول، يعين : ملحوظة
 .صهاريج نقَّالة أو يف حاويات السوائب

 قد مت الوفاء هبا عند تطبيق  ٤-٢-٧  فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع ٣-٢-٣-٤-١
 .INFCIRC/225 (Rev.4)ية وأحكام وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قية احلماية املادية من املواد النووأحكام اتفا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




