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  )2008ديسمرب / كانون األول12جنيف، (

  إضافة

  املرفق األول

  تعديالت على الطبعة املنقحة اخلامسة عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة،
  )Rev/1/10.AC/SG/ST.15 (جيةالئحة تنظيمية منوذ

  5التوصية 

  :يستعاض عن اجلملتني الثانية والثالثة باجلملة اجلديدة التالية  

  .". أخرى ألسباب تشغيليةوجيوز يف بعض احلاالت أن تطبق لوائح وسائط النقل شروطاً"  

  اجلزء األول

  1- 1الفصل 

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  4- 1- 1- 1

  2- 1الفصل 

  ، حتـذف اجلملـة األخـرية       "االعتماد املتعدد األطراف  "، يف تعريف    "االعتماد"حتت مصطلح     1- 2- 1
  ...").التحديد وجه على" إىل أو عرب"ويستثىن مصطلح ("    
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  ".زموح"قبل عبارة " ، ونظم ختزين اهليدريدات الفلزية"، تدرج عبارة "أوعية الضغط"يف تعريف 

، يف اجلملة الثانية، يستعاض عـن عبـارة         "ب املصلحة احلاويات الوسيطة للسوائ  " يف تعريف 
  ".للنموذج التصميمي للصانع نفسه"بعبارة " ملواصفات الصانع"

بعبـارة الغـازات    " 2مواد الرتبة   "، يف النهاية، يستعاض عن عبارة       "الصهريج"يف تعريف   
  ".1- 1- 2- 2احملددة يف 

  :تضاف التعاريف اجلديدة التالية بالترتيب األلفبائي

 تعين صهريج نقل بري أو مركبة شحن، أو صـهريج نقـل بالـسكك    حدة نقل بضائع  و"
احلديدية، أو عربة شحن، أو حاوية شحن متعدد الوسائط أو صهريج نقال، أو حاويـات               

  "غازات متعددة العناصر؛

 تعين وحدة نقل بضائع تطوق احملتويات بالكامل ياكـل دائمـة   وحدة نقل بضائع مغلقة   "
وال تعترب وحدات نقل البضائع اليت يكون جوانبها أو أغطيتها          . املة وصلبة مزودة بأسطح ك  

  "من النسيج وحدات نقل بضائع مغلقة؛

  :تعديالت تبعية

وحدات نقل  "/"وحدة نقل بضائع  "بعبارة  " وحدات نقل "/"وحدة نقل "عبارة  يستعاض عن   
 4-2-3-2-4-2، و 12 و 11ينطبـق ذلـك علـى التوصـيتني         (حسب اإلقتضاء   " بضائع

 217، و )مرتان (216 و 172 األحكام اخلاصة    3-3، و )ب(1-5-2-3-5-2، و `2`)ب(
 1- 1- 1- 4، و )مرتـان  (335، و 299، و 297، و 232، و )مرتان (218، و )مرتان(
ــان(   ، )مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاصة تتعلق   أحكام P002 1- 4- 1- 4، و )مرتان) (أ(1- 8- 3- 1- 4، و 3- 2- 1- 4و

 2- 4- 1- 4، وP900، )رتـان م( P650 و،)د(ملالحظـة   ا P410، و PP12 و PP7 بالتعبئة
، IBC07، و IBC06و ،IBC05و ،IBC04 يف   2  وبـاء  1 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة بـاء     

-1-1-3-5، و3-1-1-3-5، و) مرات4 (2-1-1-3-5، و 3-6-1-2-5و ،IBC08و
- 5- 7- 6، و 1- 3- 2- 3- 5، و 2- 2- 3- 5، و ) مرات 3 (1- 1- 2- 3- 5، و )مرتان( 4
-7املعاد ترقيمها    (4-1-1-7، و )مرتان( )4-1-1-7املعاد ترقيمها    (3-1-1-7و ،1- 2
املعاد  (6- 1- 1- 7، و)6- 1- 1- 7د ترقيمها   ااملع (5- 1- 1- 7، و ) مرات 3 ()1-1-5

ــا    ترقيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، 2واملالحظـة   ) 10- 1- 1- 7املعاد ترقيمهـا     (9- 1- 1- 7، و )مرتان) (8- 1- 1- 7
، )مرتان (2- 2- 3- 5- 1- 7، و1- 2- 3- 5- 1- 7، و1- 4- 1- 7، و3- 1- 3- 1- 7و
- 4- 2- 7و)  مرات 3 (3- 2- 7- 1- 7، و ) مرات 3 (2- 1- 7- 1- 7م  1- 1- 7- 1- 7و
4.(  
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كيميائية حتول الطاقة الكيميائية لوقود مـا إىل طاقـة    -   تعين أداة كهربائية  خاليا وقودية "
  "كهربائية، وحرارة ومنتجات تفاعل؛

 يعين أداة تستخدم لتزويد املعدات بالطاقة ويتألف من خلية وقوديـة            حمرك اخللية الوقودية  "
 مع اخللية الوقودية أو منفصال عنـها،         متحداً لوقود اخلاص ا، سواء كان جزءاً     ومصدر ا 

  "ويشتمل على مجيع املستلزمات الثانوية الالزمة ألداء وظيفته؛

 لتخزين اهليدروجني، يشتمل على      كامالً  مفرداً  يعين نظاماً  يةفلزال اتيدريداهلنظام ختزين   "
ط، وصمام اغالق، ومعدات خدمة، ومكونات      وعاء، وهيدريد فلزي، وأداة لتخفيف الضغ     
  "داخلية لالستخدام يف نقل اهليدروجني فقط؛

أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيلة         تعين   ة املفتوحة األوعية القَري "
  "حتافظ على حالتها حتت الضغط اجلوي عن طريق تنفيس مستمر للغاز املسيل املربد؛املربدة 

 هي حاويات بالستيكية معدنية أو صلبة ينطبـق         احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها    "
  :عليها ما يلي

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

مم يتم حتويلها من تصميم يليب شروط األمم املتحدة إىل تصميم آخر يليب شروط األ    )ب(
  .أيضاًاملتحدة 

وختضع احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها لنفس شروط الالئحة املنطبقة علـى احلاويـات      
  ).2-1-5-6-6 تعريف النموذج التصميمي يف الفقرة أيضاًانظر ( اجلديدة املماثلة النوع الكبرية

فحصت تكون قد   ن  يعاد ملؤها بعد أ   كبرية   هي عبوات    املعاد استخدامها الكبرية  العبوات  "
ويـشمل  : ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرا على اجتيـاز اختبـارات األداء             

املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مشاة             
  ".هلا وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتج؛

 وجـه  صطلح علىاملويستثىن البلدان اليت تنقل فيها الشحنة  يعين عرب أو إىل "إىل أو عرب"
حمطة  عدم وجود شريطة ،الشحنة جوا افوقه تعرب الذي انالبلد أي ،"فوق"مفهوم  التحديد

  ".ان؛البلد تلك يف مقررة توقف

  3- 1الفصل 

ذين يعملون يف جمـال نقـل       جيب أن يتلقى األشخاص ال    "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1-3-1
 األشخاص الذين يعملون يف جمال نقل البـضائع         يتدربجيب أن   "بعبارة  " البضائع اخلطرة تدريباً  
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 وفقـاً جيب تدريب املوظفني : "وتضاف مجلة ثانية جديدة يكون نصها كما يلي". اخلطرة يف جمال 
املهام، اليت مل حيصلوا بشأا      قبل القيام مبسؤوليام، وجيب أال يضطلعوا ب       2-3-1ألحكام الفقرة   

  .".بعد على التدريب املطلوب، إال حتت اإلشراف املباشر لشخص مدرب

  ".تدريبا على ما يلي"بعبارة " يتلقون التدريب التايل"يف اية النص التمهيدي، يستعاض عن عبارة   1-3-2

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  `1`)أ(2- 3- 1

  ".يدرب كل شخص"بعبارة " اًيتلقى كل شخص تدريب"بارة يستعاض عن ع  )ب(2- 3- 1

يتلقى كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعرضـه         "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         )ج(2- 3- 1
بعبـارة  " للخطر يف حالة التسرب العرضي وتبعاً للوظائف اليت يؤديها، تدريباً على ما يلي            

رضه للخطر يف حالة التسرب العرضي وتبعاً  كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعيتدرب"
  ".للوظائف اليت يؤديها، على ما يلي

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 3- 1

 هلذا الفصل لدي رب العمل وأن تكون مبتناول يد العامل     وفقاًجيب أن حتفظ سجالت التدريب املتلقي         1-3-3"
  .".السجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصةوجيب أن حيتفظ رب العمل ب. أو السلطة املختصة، عند الطلب

  4- 1الفصل 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  4- 2- 4- 1

العمل وأن تكـون    املتلقاة بشأن األمن لدى رب       أعمال التدريب     مجيع جيب أن حتفظ سجالت     4- 2- 4- 1"
ت ملدة من الزمن حتددها  وجيب أن حيتفظ رب العمل بالسجال. عند الطلبالسلطة املختصة،مبتناول يد العامل أو 

  .".السلطة املختصة

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 2- 3- 4- 1

 قد مت الوفاء ا     4- 2- 7فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع             3- 2- 3- 4- 1"
ـ  وأحكام وثيقة الوكالة الدولية)1( تطبق أحكام اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ماعند ة بـشأن   للطاقة الذري

  .".)2("احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية"

                                                      

  )1(  IAEACIRC/274/Rev.1, IAEA, Vienna (1980).  
  )2(  IAEACIRC/225/Rev.4 (Corrected), IAEA, Vienna (1999). See also "Guidance and 

Considerations for the Implementation of INFCIRC/225/Rev.4, the Physical Protection of Nuclear Material 

and Nuclear Facilities, IAEA-TECDoc-967/Rev.1..  
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  5- 1الفصل 

  ).مرتان" (2009"بعام " 2005"يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عام   1- 1- 5- 1

التفـسريية يف   علومـات   وميكن االطالع على امل   : "يستعاض عن اجلملة األخرية باجلملتني التاليتني     
، ")2005طبعة  (ادية لالئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة           املواد اإلرش "

 وتقع املسؤولية الرئيسية )2008(، فيينا TS-G-1.1 (Rev.1), IAEAوسلسلة معايري األمان رقم 
 عن اآلمان على عاتق الشخص املسؤول أو املنظمة املسؤولة عن املرافق واألنشطة اليت تسبب خماطر              

  .1وحتذف احلاشية .". إشعاعية

واهلدف من هذه الالئحة هو وضع اشتراطات       : "تعدل اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي        2- 1- 5- 1
جيب الوفاء ا من أجل ضمان اآلمان ووقاية األشخاص واملمتلكات والبيئـة مـن آثـار                

  .".اإلشعاعات أثناء نقل املواد املشعة

  . النص العريبال ينطبق التعديل على  3- 1- 5- 1

  :ليصبح نصها كما يلي) أ(تعدل بداية الفقرة الفرعية   1- 5- 1- 5- 1

 واألجهزة  ،الطرود املستثناة اليت ميكن أن حتتوي على مواد مشعة بكميات حمدودة          ال ختضع     1- 5- 1- 5- 1"
   :7 إىل 5ألجزاء إال إىل األحكام التالية الواردة يف ا 1- 4- 2- 7- 2 يف الواردةاملصنعة والعبوات الفارغة لسلع وا

ــددة يف   )أ( ــة احمل ــشروط املنطبق   ، 4-5-1-5، و4-1-5، و2-3-1-5، و2-1-5ال
  ".؛2-5-8-1-7، و7-1-2-5و  

  .وال ينطبق التعديل الثاين على النص العريب) د(حتذف الفقرة الفرعية 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  2- 5- 1- 5- 1

 ذات الصلة الواردة يف مجيع األجزاء األخرى مـن          امـ إىل األحك  اةـالطرود املستثن ختضع    2- 5- 1- 5- 1"
  .".هذه الالئحة

  ".1- 1- 8- 1- 7و"يف اية اجلملة الثانية، تضاف عبارة   3- 2- 5- 1

 العمال يدربجيب أن "بعبارة " جيب أن يتلقى العمال التدريب املناسب"يستعاض عن عبارة   7- 2- 5- 1
  ".ا مناسباتدريب

  اجلزء الثاين

  0- 2 الفصل
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  : ليصبح نصه كما يلي9دل تعريف الرتبة يع  1- 1- 0- 2

  ".، مبا يف ذلك املواد اخلطرة بيئيامواد وسلع خطرة متنوعة  :9الرتبة "

  :تعدل الفقرة األوىل ليصبح نصها كما يلي  2- 2- 0- 2

وحيثمـا  . 2- 3تدرج البضائع اخلطرة األكثر شيوعاً يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل                2- 2- 0- 2"
يف قائمة  الوارد    املستخدم يف النقل   سم الرمسي العة أو مادة على وجه التحديد باالسم، فإا تعرف يف النقل با           تذكر سل 

أو مضافات  ) مثل الشوائب املشتقة من عملية اإلنتاج     (وميكن أن حتتوي هذه املواد على شوائب تقنية         . البضائع اخلطرة 
ري أن املواد األخرى املذكورة باالسم وحتتوي على شوائب تقنية أو غ. للتثبيت أو ألغراض أخرى ال تؤثر على التصنيف

أمـا بالنـسبة   ). 5- 2- 0- 2انظـر  (مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطا أو حملوال          
 -" على حنو آخر  غري حمددة   "أو بنود   " نوعية"اخلطرة اليت ال تدرج على وجه التحديد باالسم، فإا تعطى أمساء            للبضائع  

  .لتعريف السلعة أو املادة عند النقل) 7- 2- 0- 2انظر  ("غ م أ"

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 2- 0- 2

خملوط يف   السائدةلمادة اخلطرة   ليعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل            5- 2- 0- 2"
 قائمة البضائع اخلطرة باإلضافة إىل واحـدة أو         مدرجة حتديداً يف  سائدة  مادة خطرة واحدة     مكون من    أو حملول 

  :أكثر من املواد اليت ال ختضع هلذه الالئحة، باستثناء احلاالت التالية

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(
  إىل أما  اخلطرة  يف قائمة البضائع    باالسم   ملذكورة ا يشري اسم ووصف املادة   أو أن     )ب(

   إال على املادة النقية؛ انال ينطبق
األخطار الفرعية، أو جمموعة    /أو اخلطر الفرعي  ،  األخطارأو أن تكون رتبة أو شعبة         )ج(

 مخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرةللاحلالة الفيزيائية  والتعبئة، أ
    أو؛رةقائمة البضائع اخلطاملذكورة باالسم يف 

يف حـاالت   تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما تدابري استجابة         أو أن     )د(
 يف قائمة البضائع ذكورة باالسم حتديداامل ختتلف عن التدابري املطلوبة للمادة الطوارئ

  "..اخلطرة حتديداً

  : يكون نصها كما يلي9- 2- 0- 2تضاف فقرة جديدة   9- 2- 0- 2

و احمللول الذي مل يعني باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة واملكون من إثنني أو ينسب املخلوط أ  9- 2- 0- 2"
أكثر من البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل والوصف ورتبة أو شعبة األخطار واخلطر             

  .".لوجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللو) األخطار الفرعية(الفرعي 

يف الطـرود   املوضـوعة   يف حالة املواد املـشعة      : "يف النهاية، تضاف اجلملة اجلديدة التالية       2- 3- 0- 2
  .".3- 3 الوارد يف الفصل 290اخلاص  احلكمنطبق ياملستثناة، 
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  1- 2الفصل 

  :جديدة يكون نصها كما يلي) د(تضاف فقرة فرعية   3- 1- 1- 2

قد أضيفت إىل متفجـر     ") مادة خافضة للحساسية  "أو  ( يعين أن مادة ما      خمفَّض احلساسية   )د"(
وجتعل املادة اخلافضة املتفجر غري حساس أو أقل حساسية         . لتعزيز سالمته يف املناولة والنقل    

احلرارة أو االرتطام أو الصدم أو النقر أو االحتكاك والعوامل املخفـضة            : لألحداث التالية 
مثـل  (رق والبـوليمرات    للحساسية تشتمل، دون أن تقتـصر، علـى الـشمع والـو           

  ).".مثل هالم البترول والربافني(والكحول والزيوت ) الكلوروفلوروبوليمرات

  :تضاف املالحظتان اجلديدتان التاليتان بعد اجلدول  1- 1- 2- 1- 2

 وسائل بدء اإلشعال    مع جنبا إىل جنب  ميكن إدخال سلع جمموعيت التوافق دال وهاء أو تعبئتها            :1مالحظة "
ريطة أن تتوفر يف هذه الوسائل مستان واقيتان فعالتان على األقل دف منع حدوث انفجار يف حالة                 اخلاصة ا ش  

  .وتنسب هذه السلع والعبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء.  وسائل بدء اإلشعال عن غري عمدتشغيل

دء اإلشعال اخلاصة ا،     وسائل ب  مع جنبا إىل جنب  ميكن تعبئة سلع جمموعيت التوافق دال وهاء          :2 مالحظة
اليت ال تتوفر فيها السمتان الواقيتان الفعالتان عندما يكون من رأي السلطة املختصة لبلد املنشأ أن تشغيل وسائل                  

وتنسب هذه العبوات إىل جمموعيت     . بدء اإلشعال عن غري عمد ال يسبب انفجار السلعة يف ظروف النقل العادية            
  .".التوافق دال أو هاء

  : ليصبح نصها كما يلي2تعدل املالحظة   5- 5- 3- 1- 2

يف هذا اجلدول إىل مواد نارية يف شكل مسحوق أو كوحـدات            " املكون الومضي "تشري عبارة     :2مالحظة "
نارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية، اليت تستخدم إلنتاج تأثري صويت أو تستخدم كحشوة متفجرة أو حـشوة      

 ملي ثانية لكل نصف غرام من مكون األلعـاب  8املستغرق لزيادة الضغط يتجاوز رافعة، إال إذا ثبت أن الوقت   
  .". من دليل االختبارات واملعايري7 الوارد يف التذييل HSLالنارية يف اختبار املكون الومضي 

بعبـارة  " مكون ناري "يف جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية، يستعاض عن عبارة            5- 5- 3- 1- 2
  .أينما ترد" ةمادة ناري"

  2- 2الفصل 

  .حتذف املالحظة  1- 1- 2- 2

  ").)2:2005-10156 ... وحتدد القدرة على األكسدة("، حتذف اجلملة الثانية `2` يف  )ب(1- 2- 2- 2

  :تضاف املالحظة اجلديدة التالية
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سهم يف احتراق مادة أخرى     تسبب أو   ت اتغاز"،  `2`) ب (1- 2- 2- 2يف    :مالحظة"
 23.5على  ذات قدرة أكسدة تزيد  نقية أو خماليط غازاتات غازتعين "أكثر مما يفعل اهلواء

  .".2:2005-10156  أوISO 10156:1996 طريقة موصوفة يف هو حمدد يف حسبما يف املائة

  : جديدة يكون نصها كما يلي4- 2- 2- 2تضاف فقرة   4- 2- 2- 2

  :ية عندما تكون داخلة فيما يلي هلذه الالئحة التنظيم2-2ال ختضع الغازات الواردة يف الشعبة   2-2-2-4"

  ؛150باستثناء رقم األمم املتحدة ) الغازية(بونية املشروبات الكراألغذية، مبا يف ذلك   - 

  الكرات املستخدمة يف األلعاب الرياضية؛   - 

  ؛ أو)باستثناء حالة النقل اجلوي(اإلطارات   - 

  الدفع الناجتة عن أيمصابيح اإلضاءة شريطة أن تكون معبأة حبيث تكون تأثريات قوة  - 
  .". للمصباح حمصورة داخل العبوةانفجار

" و) ب (1- 2- 2- 2املالحظة الواردة يف    "النص الوارد بني قوسني هالليني، تدرج عبارة          )د(3- 2- 2
  ".ISO 10156:1996"قبل عبارة 

  3- 2الفصل 

  :تعدل الفقرة ليصبح نصها كما يلي  3- 3- 2

  تعيني نقطة الوميض  3- 3- 2"

  : السوائل اللهوبة لتعيني نقطة وميضام الطرائق التاليةميكن استخد

  :املعايري الدولية

ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 2719 
ISO 13736 
ISO 3679 
ISO 3680 

  :املعايري الوطنية

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester 
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ASTM D56-93, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester  
ASTM D3278-96, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-
Cup Apparatus  
ASTM D0093-96, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens 
Closed Cup Tester 
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Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, 93571 La Plaine 
Saint-Denis Cedex: 

French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (flash points below 65 °C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-
49 Leninsky Prospect, 9: 

GOST 12.1.044-84". 

  : يكون نصه كما يلي4- 3- 2يضاف قسم جديد   4- 3- 2

  تعيني نقطة الغليان األولية  4- 3- 2"

  :الغليان األولية للسوائل اللهوبة لتعيني نقطة ميكن استخدام الطرائق التالية  

  :املعايري الدولية

ISO 3924 
ISO 4626 
ISO 3405 

  :املعايري الوطنية

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 
Atmospheric Pressure  
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids  

  :املعايري األخرى املقبولة

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 
440/20081.". 

                                                      

)1( Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to 

Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH) (Official Journal of the European Union, No. L 142 of 31.05.2008, p.1-739 and No. L 143 of 

03.06.2008, p.55)(. 
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  4- 2الفصل 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  2- 1- 3- 4- 3

للمادة إن التسخني الذايت ملادة أو خملوط هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدرجيي   2- 1- 3- 4- 2"
وإذا كان معدل إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سترتفع درجة ). يف اهلواء(أو املخلوط مع األكسجني 

  .".حرارة املادة أو املخلوط مما قد يؤدي، بعد فترة حث، إىل اشتعال ذايت أو احتراق

  5- 2الفصل 

  :يف اجلدول، تعدل البنود الواردة أدناه كما يلي  4- 2- 3- 5- 2

  التعديل  العمود  ألكسيد الفوقي العضويا
ــافية     ثالثي مثيـل هكسانوات ثالثي- 5، 5، 3-  أميلفوق أكسي ــاطر إضـ خمـ

  ومالحظات
  )"3"(حيذف الرقم 

 يفوق أكس ( - ثنائي  "يعدل ليصبح     األكسيد الفوقي العضوي   برتين) بوتيل ثالثي أيسوبروبيلي فوق أكس- 2( - ثنائي 
  "برتين )بوتيل ثالثي أيسوبروبيل

ــائي  2،5 ــس ( ثن ــوق أك ــالثي ـف ــل ث    )ي بوتي
  )100-52 >التركيز (  ثنائــي مثيل هكسان-5 ،2

الصف (
  )األول

  حيذف

  :تضاف البنود اجلديدة التالية  

  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  األكسيد الفوقي العضوي

   )ي بوتيـل ثـالثي    ـفـوق أكـس   ( ثنائي    2،5
  ل هكسان ثنائــي مثي-  5 ،2

    3103      5ق ع           100- 90 >

 - 2،5 )ي بوتيل ثالثي  ـفوق أكس ( ثنائي   5 ،2
  ثنائــي مثيل هكسان

    3105      7ق ع         72 ≥  90- 52 >

  6- 2الفصل 

  ".حمذوف"حيذف النص وتضاف كلمة   5- 1- 3- 6- 2

  7- 2الفصل 

ليـصبح  ) ب(و) أ(عيتني  ، يعدل النص الوارد قبل الفقرتني الفر      املادة االنشطارية يف تعريف     3- 1- 7- 2
  :كما يلي

 239 -   والبلوتونيوم 235 -   واليورانيوم 233 -  تعين اليورانيوم   االنشطارية النويدات"
.  تعين مادة حتتوي على أي من النويدات االنشطاريةاملادة االنشطارية. 241 -  والبلوتونيوم

  ".:ويستثىن من هذا التعريف ما يلي
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  :، يضاف البند اجلديد التايل"Krypton (36)"يف اجلدول، حتت   1- 2- 2- 7- 2

1 x 105 1 x 103 2 x 100 4 x 100 Kr-79 

  ".اليت ال"بعبارة " شريطة أال"يستعاض عن عبارة   `2`)أ(2- 1- 3- 2- 7- 2

  باستثناء املواد املصنعة كمواد انشطارية وفقـاً للفقـرة         "يستعاض عن عبارة    ̀ 4` و`3`)أ(2- 1- 3- 2- 7- 2
-3-2-7-2ستثناء املواد االنشطارية غري املستثناة مبوجب الفقـرة         با"بعبارة  " 2-7-2-3-5
5."  

  ، بعد  3- 1- 3- 2- 7- 2اليت تستويف االشتراطات احملددة يف      "يف البداية، تدرج عبارة       )ج(2- 1- 3- 2- 7- 2
  ".باستثناء املساحيق،"عبارة   

  بعـد  " ،14- 8- 4- 6، مع األخذ يف احلسبان أحكام "يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة      1- 4- 3- 2- 7- 2
  ".الطرد"كلمة   

  :ليصبح نصها كما يلي) أ(تعدل اجلملة التمهيدية الواردة قبل الفقرة الفرعية     5- 3- 2- 7- 2

، اليت  1- 1- 2- 7- 2تصنف الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية حتت البند ذي الصلة يف اجلدول              "  
وال يسمح بالتـصنيف بوصـفها   ". ميات مستثناةانشطارية بك"أو عبارة " انشطارية"يشتمل وصفها على كلمة   

وال يسمح سوى .  يف هذه الفقرةالواردة) د(إىل ) أ(إال يف حالة استيفاء الشروط من " انشطارية بكميات مستثناة"
  ).".2- 7- 4- 6 أيضاًانظر (باستثناء واحد لكل شحنة 

  :تعدل نصها ليصبح كما يلي    )أ(5- 3- 2- 7- 2

   بعـد خـارجي لكـل        أصـغر   شريطة أال يقـل    ،ل شحنة أن يكون احلد الكتلي لك      )أ(
  : كما يلي سم،10طرد عن 

  

استيفاء أحـد  مع  5- 3- 2- 7- 2 مها احلدان الكتليان املبينان يف اجلدول Yو X حيث
  :الشروط التالية

 االنشطارية؛ ويف حالـة     النويدات غم من    15أال حيتوي أي طرد مفرد أكثر من          `1`
ذا التحديد الكمي على الشحنة املنقولة داخل وسيلة النقل املواد غري املعبأة، ينطبق ه

  أو على متنها؛ أو

  1<   كتلة املواد االنشطارية األخرى   +   )غم(235 - كتلة اليورانيوم 
   X       Y 
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طاً تقل فيه   ولخمأن تكون املادة االنشطارية حملوالً هيدروجينياً متجانس التكوين أو            `2`
   يف املائة حبسب الكتلة؛ أو 5نسبة النويدات االنشطارية إىل اهليدروجني عن 

 لتـرات مـن     10 غم يف أي حجم مقداره       5نشطارية  أال تتجاوز كمية املواد اال      `3`
  . املادة

 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقـة علـى          1 أال يوجد الربيليوم بكميات تتجاوز       جيبو
احلاالت اليت ال يتجاوز فيهـا تركيـز         باستثناء   5- 3- 2- 7- 2يف اجلدول   املبينة  الشحنة  

  . غرام1 000 غم برييليوم يف أي 1البرييليوم يف املادة 

 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقة على 1بكميات تتجاوز  أيضاً  الدوتريوم يوجد أالجيبو
احلاالت اليت يزيد فيها الدوتريوم عن       باستثناء   5- 3- 2- 7- 2 يف اجلدول    الواردةالشحنة  

  .".مستوى التركيز الطبيعي يف اهليدروجني

  ".النويدات االنشطارية"بعبارة " طاريةاملادة االنش"يستعاض عن عبارة )ب(5- 3- 2- 7- 2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  )د(5- 3- 2- 7- 2

 يف املائة من النويـدات االنـشطارية        20البلوتونيوم احملتوي على نسبة ال تزيد على          )د"(
وتكون الشحنات  .  كغم من البلوتونيوم لكل شحنة     1حسب الكتلة حبد أقصى قدره      
  .".الستخدام احلصريمبوجب هذا االستثناء يف إطار ا

  ".2- 1- 4- 2- 7- 2حسبما هو حمدد يف اجلدول "يف النهاية، تضاف عبارة   )ب (- 1- 4- 2- 7- 2

  ".2- 1- 4- 2- 7- 2حسبما هو حمدد يف اجلدول "يف النهاية، تضاف عبارة   )د(1- 1- 4- 2- 7- 2

  إال يف  "ة  بعبار" شريطة"، يستعاض عن كلمة     )أ(يف اجلملة األوىل، قبل الفقرة الفرعية           3- 1- 4- 2- 7- 2
  ".احلاالت التالية  

  املادة "بعبارة " املادة املشعة اليت ال يتجاوز نشاطها احلد"يف البداية، يستعاض عن عبارة      2-7-2-4-1-4
  ، وال تتجـاوز    3- 1- 4- 2- 7- 2املشعة ذات األشكال اليت ختتلف عما هو حمدد يف            
  ".نشاطها احلدود  

   من اجلدول   4ال يتجاوز نشاطها احلد املبني يف العمود        "ارة  يف اجلملة األوىل، حتذف عب        5- 1- 4- 2- 7- 2
  ".بعبارة إال يف احلاالت التالية" شريطة"ويستعاض عن كلمة " 2- 1- 4- 2- 7- 2  

  شريطة أن  "ويف النهاية، يستعاض عن عبارة      . ال ينطبق التعديل األول على النص العريب          6- 1- 4- 2- 7- 2
  ".إال إذا كان"بعبارة " يكون  
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" 2-9-1-4 و 1-3-2-7-2 إال إذا استوفت الشروط الـواردة يف      "يستعاض عن عبارة        2- 4- 2- 7- 2
-1-7-2الوارد يف   " املادة املشعة املنخفضة النشاط النوعي    "تعريف  إال إذا استوفت    "بعبارة    
  ".2-9-1-4 و1-3-2-7-2 الشروط الواردة يفو   3
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" 2- 9- 1- 4 و 1- 3- 2- 7- 2 ردة يف إال إذا استوفت الشروط الوا    "يستعاض عن عبارة      3- 4- 2- 7- 2
الـشروط   و3- 1- 7- 2الوارد يف  "اجلسم امللوث للسطح"تعريف  إال إذا استوفت    "بعبارة  

  ".2- 8- 1- 7 و2- 9- 1- 4 و1- 3- 2- 7- 2 الواردة يف

  8- 2الفصل 

ة التعاون ـة ملنظمـ من املبادئ التوجيهي404وفقاً للمبدأ "عن عبارة يف النهاية، يستعاض    4- 2- 8- 2
من املبادئ  )2(435أو املبدأ  )1(404وفقاً للمبدأ "بعبارة ." )1( امليدان االقتصاديوالتنمية يف

وميكن اعتبار املـادة احملـددة      . ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     ـة ملنظم ـالتوجيهي
  الختباراتةـمن املبادئ التوجيهي )4(431أو املبدأ  )3(430للمبدأ  وفقاًكمادة غري أكالة    

 مادة غري أكالة للجلد ألغراض هذه الالئحة        ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     ـنظمم
  .".بدون إجراء املزيد من االختبارات

  9- 2الفصل 

  :يعدل عنوان الفصل ليصبح كما يلي  

  ".مواد وسلع خطرة متنوعة، مبا يف ذلك املواد اخلطرة بيئياً - 9الرتبة "

  . النص العريبال ينطبق التعديل على  1- 1- 9- 2

  ".حمذوف"حيذف النص وتضاف كلمة   2- 1- 9- 2

  :يعدل ليصبح كما يلي  2- 9- 2

  9تعيني مواد الرتبة   2- 9- 2"

  : كما يلي9تنقسم مواد وسلع الرتبة   

                                                      

)1( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 404 “Acute Dermal Irritation/Corrosion” 2002.  

)2( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 “In Vitro Membrane Barrier Test 

Method for Skin Corrosion” 2006.  

)3( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 “In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous 

Electrical Resistance Test (TER)” 2004.  

)4( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 “In Vitro Skin Corrosion: Human Skin 

Model Test” 2004.  
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   على الصحة يف حالة استنشاقها كأغربة دقيقةاملواد اليت ميكن أن تشكل خطراً

   )كروسيدوليت( اسبستوس أزرق  2212
  )أموزيت، ميزوريت (توس بينأو اسبس  2212
  )كريزوليت، كلتينوليت، أنثوفيليت، ترميوليت (أسبستوس أبيض  2590

  املواد اليت ينطلق منها أخبرة هلوبة

  ، ينطلق منها خبار هلوبحبيبات متبلمرة، قابلة للتمدد  2211
  وبة أو ألواح أو حبال منبثقة تكون أخبرة هلةيف شكل عجين بالستيكيةمركبات قولبة   3314

  بطاريات الليثيوم

  )الليثيومسبائك يف ذلك بطاريات من  مبا (من فلز الليثيوم) مراكم كهربائية(بطاريات   3090
  )الليثيومسبائك يف ذلك بطاريات من  مبا( بطاريات من فلز الليثيوم حمتواة يف معدات  3091
  )الليثيومسبائك  يف ذلك بطاريات من مبا( بطاريات من فلز الليثيوم معبأة مع معدات  3091
  ) مبا يف ذلك بطاريات بروليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم  3480
  )مبا يف ذلك بطاريات بروليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم حمتواة يف معدات  3481
  )ونات الليثيوممبا يف ذلك بطاريات بروليمر أي (بطاريات أيونات الليثيوم معبأة مع معدات  3481

  إنقاذ احلياةأدوات 

  أدوات إنقاذ ذاتية االنتفاخ  2990
  خطرة كمعدات بضائع  حتتوي على أدوات إنقاذ غري ذاتية االنتفاخ  3072
   أو أدوات نفخ هوائية  3268
   أو وسائد هوائية  3268
  سحابات أحزمة املقاعد  3268

  يوكسيناتداملواد والسلع اليت ميكن أن تشكل، يف حالة احلرائق، 

  :تشتمل جمموعة املواد هذه على  

  ، سائل)PCB(ة كلورلثنائي فنيل متعدد ا  2315
   ثنائي فنيل متعدد الكلورة، صلب  3432
   أو، سائلةجنلثنائي فنيل متعدد اهل  3151
   سائلاهللجنة، ثالثي فنيل متعدد   3151
   أو ، صلباهللجنةثنائي فنيل متعدد   3152
  صلبلجنة، اهلثالثي فنيل متعدد   3152
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  .ومن أمثلة هذه املواد أجهزة التحويل والتكثيف واألجهزة األخرى اليت حتتوي على هذه املواد  

  املواد املنقولة أو املعروض نقلها يف درجات حرارة مرتفعة

  السوائل  )أ(  

مبا يف  (وميضه س ودون نقطة 100º، عند أو فوق درجة حرارة سائل مرتفع احلرارة، غ م أ  3257
  ) وما إىل ذلكالفلزات املصهورة واألمالح املصهورة،ذلك 

  املواد الصلبة  )ب(  

   س240º ، عنـد أو فوق درجة حرارةمادة صلبة مرتفعـة احلرارة، غ م أ  3258

  املواد اخلطرة بيئياً

  السوائل  )أ(  

  مادة خطرة بيئياً، صلبة، غ م أ  3077

  املواد الصلبة  )ب(  

   م أ، سائلة، غبيئياًمواد خطرة   3082

يستخدم هذا التصنيف يف حالة املواد واملخاليط اخلطرة على البيئة املائية، الـيت ال تفـي مبعـايري                    
نفايات  يف حالة ال استخدام هذا التصنيفأيضاًوجيوز . 9التصنيف ألي رتبة أخرى أو مادة أخرى يف إطار الرتبة          
ية بازل بشأن مراقبة حركة النفايات اخلطرة عـرب         باتفاقغري اخلاضعة هلذه الالئحة على حنو آخر ولكنها مشمولة          

ملواد اليت تصنفها السلطة املختصة يف بلد املنشأ أو العبور أو املقصد على أـا  يف حالة ا، و احلدود والتخلص منها  
ايري تشكل خطراً على البيئة وال تستويف معايري املادة اليت تشكل خطراً على البيئة وفقاً ألحكام هذه الالئحة أو مع

  .3- 9- 2 املائية يف القسم ة وترد املعايري املتعلقة باملواد اليت تشكل خطراً على البيئ.أي رتبة خماطر أخرى

  )GMOs (والكائنات احلية املعدلة جينياً) GMMOs (الكائنات احلية الدقيقة املعدلة جينياً

  أو  جينياًاملعدلة الدقيقة  احليةكائناتال 3245
   املعدلة جينياًالكائنات احلية  3245

الكائنات احلية الدقيقة املعدلة جينياً والكائنات احلية املعدلة جينياً اليت ال تستويف تعريف املـواد               تدرج    
  .3245حتت رقم األمم املتحدة ) 3- 6- 2انظر (املعدية أو املواد ) 2- 6- 2انظر (السمية 

 هلذه الالئحة عنـدما تـأذن       نات احلية املعدلة جينياً   الكائنات احلية الدقيقة املعدلة جينياً والكائ     ال ختضع     
  .السلطة املختصة يف بلد املنشأ أو العبور أو املقصدباستخدامها 

  .تنقل احليوانات احلية املعدلة جينيا مبوجب أحكام وشروط السلطة املختصة لبلدي املنشأ واملقصد  
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  ن ال تستويف تعاريف رتبة أخرىاملواد أو السلع األخرى اليت تشكل خطراً خالل النقل، ولك

  اسيتالدهيد النشادر  1841
  )ثلج جاف(ثاين أكسيد الكربون، صلب،   1845
  )هيدروكربيتيت الزنك(ثاين ثيونيت الزنك   1931
  ثنائي برومو ثنائي فلوروميثان  1941
  برتالدهيد  1990
  أمسدة نترات األمونيوم  2071
  ، مثبت)فضالة األمساك(دقيق األمساك،   2216
  مواد ممغنطة  2807
   أوبذور خروع  2969
  أو دقيق خروع  2969
   أوثفل خروع  2969
  قشارة خروع  2969
  أو، حمرك االحتراق الداخلي  3166
   أومركبة، تعمل بالغازات اللهوبة  3166
   أومركبة، تعمل بالسوائل اللهوبة  3166
   أوحمرك، خاليا وقودية، يعمل بالغازات اللهوبة  3166
   أووقودية، يعمل بالسوائل اللهوبةحمرك، خاليا   3166
   أومركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغازات اللهوبة  3166
   مركبة، خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة  3166
   أومركبة تعمل بالبطارية  3171
  جهاز يعمل بالبطارية  3171
   أوحقيبة مستلزمات كيميائية  3316
  حقيبة مستلزمات إسعاف  3316
  غ م أ ،ضع لالئحة طريانسائل خي  3334
  ، غ م أمادة صلبة ختضع لالئحة طريان  3335
  وحدات نقل بضائع مدخنة  3359
   أوبضائع خطرة يف آالت  3363
  ".بضائع خطرة يف أجهزة  3363

  .ال ينطبق التعديالن األوالن على النص العريب  4- 1- 3- 9- 2

  :ليصبح نصه كما يلي" تركيز بدون تأثري ملحوظ "تعريفيعدل "
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"-    NOEC)    التركيز امللحوظ يف االختبار الذي يقل مباشرة عن        ) تركيز بدون تأثري ملحوظ
والتركيز بدون تأثري ملحـوظ  . أدىن تركيز خمترب ميكن أن يسبب أضرارا عكسية دالة إحصائيا     

  ".ليس له أضرار عكسية دالة إحصائيا مقارنة باموعة الضابطة؛

  .العريبال ينطبق التعديل الرابع على النص 

  :، يضاف التعريف اجلديد التايل(GLP)  املخربية اجليدةاملمارساتبعد تعريف 

 ".؛%يز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س  تركECx ست ف  - "

  :ليصبح كما يلي) د(إىل ) أ(يعاد ترتيب الفقرات الفرعية   1- 2- 3- 9- 2

  السمية املائية احلادة؛  )أ"(

  السمية املائية املزمنة؛  )ب(

  انية التراكم البيولوجي أو التراكم البيولوجي الفعلي؛إمك  )ج(

  .".للمواد الكيميائية العضوية) البيولوجي أو الالبيولوجي(التحلل   )د(

  :يف البداية، تضاف الفقرتان اجلديدتان التاليتان  3- 2- 3- 9- 2

 قصري األمد لتلـك      تعين اخلاصية املتأصلة ملادة ما إلحداث ضرر لكائن بعد تعرض          السمية املائية احلادة  "  
  .املادة يف بيئة مائية

 ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها احلادة لكـائن حـي               يعين، ،)قصري األمد (احلاد  طر  اخل  
  ".. يف بيئة مائيةخالل تعرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية

  .يصبح النص احلايل الفقرة الثالثة اجلديدة  

  :، مع إجراء التعديالت التالية احلالية6- 2- 3- 9- 2قرة نص الف  4- 2- 3- 9- 2

  :يف البداية، تضاف الفقرتان اجليدتان التاليتان  

 هي قدرة مادة أو خواصها الفعلية على إحداث تأثريات ضارة يف الكائنات السمية املائية املزمنة"    
  .يالعضوية املائية أثناء حاالت تعرض حتدد بالنسبة لدورة حياة الكائن احل

خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها املزمنة عقب تعـرض          ،   ألغراض التصنيف   يعين، ،طويل األمد الطر  اخل  
  "..طويل األمد يف بيئة مائية
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وتستخدم التركيـزات  : "وتعدل اجلملة األخرية ليصبح نصها كما يلي. يصبح النص احلايل الفقرة الثالثة اجلديدة   
  .". مكافئسأي ت ف أو (NOECs) "بدون تأثري ملحوظ

  . على النص العريبتنطبق التعديالال ت .4- 2- 3- 9- 2احلايل للفقرة النص   5- 2- 3- 9- 2

  :، مع إجراء التعديالت التالية5- 2- 3- 9- 2 احلايل للفقرةالنص   6- 2- 3- 9- 2

  : اجلديدة التاليةةجلملايف البداية، تضاف   

ت أصغر ويف النهاية إىل ثاين أكسيد كربـون          هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إىل جزيئا        التحلل"  
  ."وماء وأمالح

اختبارات التدرك البيولوجي اليت "يف اجلملة الثانية من الفقرة الثانية اجلديدة، يستعاض عن عبارة 
- ألف (301اإلرشاد االختباري رقم    (وضعتها منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي        

 حسب املبدأ التـوجيهي لالختبـارات       )واو- ألف( البيولوجي   تحللالاختبارات  بعبارة  " ))واو
 وال ينطبق تعديل اجلملة الرابعـة       ."301نظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي       اخلاصة مب 

  .واجلملة األخرية على النص العريب

راسات التدرك  املستويات التالية للتدرك يف د     "، يف النهاية، بعد عبارة      )أ(ويف الفقرة الفرعية    
ما مل حتدد املادة بوصفها مادة معقـدة متعـددة          "بعبارة  "  يوماً 28احليوي اليت تستمر ملدة     

ويف هذه احلالة، ويف حالة وجود ما يربر ذلك بصورة          . املكونات ذات عناصر متشاة هيكليا    
  ..")4( يوما28كافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة األيام وتطبيق مستوى القبول بعد 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 3- 9- 2

  فئات ومعايري تصنيف املواد  3- 3- 9- 2"

 1 –استوفت معايري الفئة احلادة ، إذا )"البيئة املائية (بيئيا  مواد خطرة   "تصنف املواد على أا       1- 3- 3- 9- 2
وترد موجزة . صنيفوتصف هذه املعايري بالتفصيل فئات الت   . 1- 9- 2 للجدول وفقاً 2-  أو املزمنة  1- أو املزمنة   

  .2- 9- 2يف شكل ختطيطي يف اجلدول 

  

  

  

______________  
  . من النظام املنسق عامليا3ً-2-2-4-9ألف ، الفقرة 9 واملرفق 1-4انظر الفصل   )4(  
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  )1انظر املالحظة ( فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية - 1-9-2اجلدول 
  )ة األمدقصري(األخطار املائية احلادة   )أ(  

  )2املالحظة انظر ( 1احلادة : الفئة
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )لألمساك (50 ساعة ت ق96  
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
   )3املالحظة انظر (ل / مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  

  )1- 9- 2كل  الشأيضاًانظر  (األخطار املائية طويلة األمد  )ب(  

 اليت تتوافر بشأا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة) 4انظر املالحظة (املواد غري القابلة للتحلل بسرعة   `1`  

  )2انظر املالحظة  ( 1املزمنة : الفئة
  NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )لألمساك( مزمن س أو ت ف  
  NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
  NOEC ل/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  سف ن أو ت  

  2املزمنة : الفئة
  NOECأو/ل و/ مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف  
  NOEC أو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات( مزمن سأو ت ف  
  NOEC ل/ مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(  مزمنسأو ت ف ن  

 القابلة للتحلل بسرعة اليت تتوافر بشأا بيانات مالئمة عن السمية املزمنةاملواد   `2`  

  )2انظر املالحظة ( 1املزمنة : الفئة
  NOEC  أو/ل و/ مغم0.01 ≤  )لألمساك( مزمن سأو ت ف  
  NOEC  أو/ل و/ مغم0.01 ≤  )للقشريات( مزمن سأو ت ف  
  NOEC  ل/ مغم0.01 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  سأو ت ف ن  

  2املزمنة : الفئة
  NOEC  أو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  سأو ت ف  
  NOEC  أو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للقشريات( مزمن سأو ت ف  
  NOEC  ل/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(  مزمنسأو ت ف ن  

 ئمة عن السمية املزمنةاملواد اليت ال تتوفر بشأا بيانات مال` 3`  

  )2انظر املالحظة ( 1املزمنة : الفئة
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )لألمساك (50 ساعة ت ق96  
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
  )3انظر املالحظة (ل / مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  
أو، إن مل تكن موجودة،      (500 ≥املعني عملياً   ) BCF(ة معامل التركز البيولوجي     أو قيم /واملادة ليست سريعة التحلل و      
  )5و 4انظر املالحظتني . (4 ≥ أوملوك  

  2املزمنة : الفئة
  أو/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   ) لألمساك (50 ت قساعة 96  
  أو/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
انظـر  (ل  / مغم 10 ≤ إىل   1>    )الب أو نباتات مائية أخرىللطح (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  
  )3املالحظة     
أو، إن مل تكن موجودة،      (500 ≥املعني عملياً   ) BCF(أو قيمة معامل التركز البيولوجي      /واملادة ليست سريعة التحلل و      
  )5 و4انظر املالحظتني ). (4 ≥ أوملوك  
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 من مـستويات التغذيـة       بديلة تغطي نطاقا   لطحالب كأنواع ختترب كائنات األمساك والقشريات وا      :1مالحظة 
 مراعاة بيانات الكائنات    أيضاًغري أنه ميكن    . واموعات التصنيفية، وتكون طرائق القياس موحدة بدرجة كبرية       

  .متكافئة اختبارات األخرى، شريطة، أن متثل أنواعا ونقاط انتهاء

، من الضروري اإلشارة يف     1أو الفئة السمية املزمنة     / و 1احلادة  عند تصنيف املواد يف الفئة السمية         :2مالحظة 
  .لتطيق طريقة اجلمع) 5- 5- 5- 3- 1- 4انظر ( مناسب M الوقت نفسه إىل عامل ضرب

  من  أدىن  مثل 100 أكثر من    ))معدل منو  (50ت ف = ( 50عند اخنفاض السمية للطحالب ت ف ن        :3مالحظة 
 على هذا التأثري وحده، يلزم إيالء اعتبار ملا إذا كانت هذه الـسمية  ثاين أكثر نوع حساس ونتائج تصنيف قائمة    

لبت لوعندما ميكن إثبات أن احلال ليس كذلك، يلزم االستعانة برأي خبري خمتص         . ممثلة للسمية يف النباتات املائية    
 حتديـد   وعند عدم . 50أن يوضع التصنيف على أساس قيمة ت ف ن        ينبغي  و. فيما إذا كان ميكن تطبيق تصنيف     

، ينبغي أن يوضع التصنيف على أساس أدىن        50 وعدم وجود تسجيل لقيمة ت ف ن         50أساس تعيني قيمة ت ف    
  .50 ت ف قيمة متاحة ل

يوضع عدم وجود قابلية حتلل سريع على أساس عدم وجود قابلية حتلل بيولوجي سهل أو على دليل                 :4مالحظة 
 مفيدة عن القابلية للتحلل، سواء احملددة يف اختبـار أو  ت بيانافراويف حالة عدم تو. آخر لعدم وجود حتلل سريع    

  .املادة غري قابلة للتحلل بسرعة تعترب املقدرة

، أو  500 ≥إمكانية التراكم البيولوجي على أساس قيمة مشتقة بالتجربة ملعامل التركز البيولوجي              :5مالحظة 
شريطة أن تكون هذه القيمة دليالً مناسباً لقدرة املادة       4 ≥ أومك يف حالة عدم وجود هذا املعامل، تكون قيمة لو        

 على القيم التقديرية، وتفضل القيم املقيسة ملعامل أومك وتفضل القيم املقيسة للوغاريتم لو. على التراكم البيولوجي
  .".أومك على قيم لو) BCF(التركز البيولوجي 
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  لبيئة املائيةفئات األخطار طويلة األمد للمواد على ا -  1- 9- 2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . معايري تصنيف املواد أدناه2- 9- 2يوجز خمطط التصنيف الوارد يف اجلدول   2- 3- 3- 9- 2

هل تتوافر بيانات مالئمة عن 
السمية املزمنة ملستويات التغذية 

 املتعلقة 2 انظر املالحظة ؟الثالثة
 1- 9- 2باجلدول 

 أو `1`)ب(1- 9- 2 وفقا للمعايري الواردة يف اجلدول تصنف
 التحلل حسب املعلومات املتعلقة بسرعة `2`)ب(1- 9- 2

  :على حد سواءقيم ت
 أو `1`)ب(1- 9- 2وفقا للمعايري الواردة يف اجلدول   )أ(

حسب املعلومات املتعلقة بسرعة ( `2`)ب(1- 9- 2
  )التحلل

احلادة ملستوى إذا توافرت بيانات مالئمة عن السمية (  )ب(
وفقا للمعايري الواردة يف ) التغذية األخرى) ملستويات(

  `3`)ب(1- 9- 2جدول 
 .وتصنف وفقا ألكثر النتائج صرامة

هل تتوافر بيانات مالئمة عـن      
السمية املزمنة ملستوى واحد أو     
 مستويني من مستويات التغذية؟

هل تتوافر بيانات كافية عن 
 ؟احلادةالسمية 

 

  `3`)ب(1- 9- 2لمعايري الواردة يف اجلدول تصنف وفقا ل

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم
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   معايري التصنيف للمواد اخلطرة على البيئة املائية- 2-9-2اجلدول 

  فئات التصنيف  
  خطر طويل األمد

  )2انظر املالحظة (
  نات مالئمة عن السمية املزمنةتوافر بيا

  أخطار حادة
  )1انظر املالحظة (

  مواد ال تتحلل بسرعة
  )3انظر املالحظة (

  مواد تتحلل بسرعة
  )3انظر املالحظة (

عدم توافر بيانات مالئمة عن السمية 
  املزمنة

  )1انظر املالحظة (
  1املزمنة : الفئة  1املزمنة : الفئة  1املزمنة : الفئة  1احلادة : الفئة

تركيز بدون تـأثري ملحـوظ      قيمة ال   1.00 ≤ 50ق)ف(ت
)NOEC ( 0.1 ≤ ست فأو  

قيمة التركيـز بـدون تـأثري ملحـوظ         
)NOEC ( 0.01 ≤ ست فأو  

 وعدم حتلل سريع    1.00 ≤ 50ق)ف(ت
 معامـل التركـز البيولـوجي       أو قيمة /و
)BCF (≤ 500 ــدم ــة ع ، أو يف حال

  4 ≥ أومك لووجودها، قيمة 

  2ملزمنة ا: الفئة  2املزمنة : الفئة  2املزمنة : الفئة  

قيمة التركيـز بـدون تـأثري        < 0.1  
  1 ≤ ست فأو ) NOEC(ملحوظ 

قيمة التركيـز بـدون تـأثري        < 0.01
  0.1 ≤ ست فأو ) NOEC(ملحوظ 

ــدم 10.0 ≤ 50ق)ف(ت < 1.00  وع
 معامـل التركـز     أو قيمـة  /حتلل سريع و  

، أو يف حالة    BCF (≤ 500(البيولوجي  
  4 ≥ أومك لوعدم وجودها، قيمة 

أو الطحالب /أو القشريات و/ل لألمساك و/غمبامل 50 ق)ف( نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم ت :1 مالحظة
  .)5( النشاط يف حالة عدم وجود بيانات التجارب–العالقات الكمية للتركيب و أ(أو غريها من النباتات املائية 

عن السمية املزمنة متاحة هناك بيانات مالئمة كن تتصنف املواد يف خمتلف فئات السمية املزمنة ما مل   :2 مالحظة
مالئمة تعين أن البيانات    (ل  / مغم 1 أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من           جلميع مستويات التغذية الثالثة   

وهذا يعين بصفة عامة بيانات االختبار املقيسة، ولكـن تفاديـا           . تغطي بصورة كافية نقطة االنتهاء ذات الصلة      
 – بدون ضرورة، ميكن أن تكون على أساس حالة حبالة بيانات مقدرة مثل العالقات الكمية للتركيـب   لالختبار

  ). النشاط أو يف حاالت واضحة حكم خبري

ل / املكافئـة بـاملغم    50 التركيز بدون تأثري ملحوظ أو ت ف       قيم نطاق السمية احلادة املستندة إىل        :3مالحظة  
   األخرى املعترف ا للسمية املزمنةلألمساك أو القشريات أو التدابري

  . النص العريبعلى ال تنطبق تعديالت اجلملة األوىل  1- 4- 3- 9- 2

  :عدل الفقرة الثانية ليصبح نصها كما يلي  

 يف  0.1يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز يساوي أو يزيد عن           " املكونات املهمة "  
 وبتركيز 1أو مزمنة / كمواد ذات مسية حادة وبالنسبة للمكونات املصنفة) وزن/وزن(املائة  

، يف  مـثالً (للمكونات األخرى، إذا مل يفترض      ) وزن/وزن( يف املائة    1يساوي أو يزيد عن     
 يف املائة ميكن أن     0.1أن مكونا ما يوجد بتركيز يقل عن        ) حالة املكونات شديدة السمية   

  .". ةيظل مهما لتصنيف املخلوط لتعيني خطره على البيئة املائي
_______________  

  . من النظام املنسق عامليا6ً-9، الفرع م 9 واملرفق 13-2-1-4 والفقرة 1-4يرد إرشاد خاص يف الفصل   )5(  
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ويف عنوان  ). مرتان" (2- 9- 2الشكل  "بعبارة  " 1- 9- 2الشكل  "يستعاض عن عبارة      2- 4- 3- 9- 2
  ".وطويلة األمد"بعبارة " واملزمنة"الشكل، يستعاض عن عبارة 

، تعدل الكرات الثالث لتصبح فقرات فرعيـة        هـ من األوسطود  ـيف الشكل، ويف العم   
بكلمة " املعادلة"، يستعاض عن كلمة )ج(ويف الفقرة الفرعية اجلديدة ). ج(و) ب(و) أ(
" أو املزمنـة "وكلمة " L(E)C50"بعد عبارة " EqNOECmأو "وتدرج عبارة   " املعادالت"

الطويلـة  "بعبارة  " املزمنة"د األمين، يستعاض عن كلمة      ويف العمو ". احلادة"بعد كلمة   
  ).أربع مرات" (األمد

  :كما يليتعدل ليصبح نصها   3- 4- 3- 9- 2

  تصنيف املخاليط عندما تكون البيانات متوفّرة عن كامل املخلوط  3- 4- 3- 9- 2"

ذه املعلومات عندما يكون املخلوط ككل قد اخترب لتحديد مسيته املائية، ميكن استخدام ه  1- 3- 4- 3- 9- 2
وينبغي أن يوضع التصنيف عادة على أساس البيانات املتعلقة         .  للمعايري املتفق عليها للمواد    وفقاًلتصنيف املخلوط   

وعندما ال تتوفر بيانات عن ). 4- 2- 3- 9- 2 و3- 2- 3- 9- 2انظر (النباتات /باألمساك والقشريات والطحالب
  انظـر الفقـرتني    " (طريقة اجلمع "أو" مبادئ االستكمال "طبيق  السمية احلادة أو املزمنة للمخلوط ككل، ينبغي ت       

  ).5- 4- 3- 9- 2 و4- 4- 3- 9- 2

ويتطلب تصنيف املخاليط على أساس األخطار طويلة األمد معلومات إضافية عن قابليتها   2- 3- 4- 3- 9- 2
ولوجي للمخاليط  وال توجد اختبارات لقابلية التحلل والتراكم البي      . البيولوجيللتحلل ويف بعض احلاالت التراكم      

  وال تستخدم اختبارات القابلية للتحلل والتراكم البيولوجي للمخاليط حيث يـصعب عـادة تفـسريها،               . ككل
  .وال تكون مثل هذه االختبارات مفيدة إال للمواد املفردة

   1التصنيف يف الفئة احلادة   3- 3- 4- 3- 9- 2

) 50 أو ت ف   50ت ق (عندما تتوفر بيانات مالئمة عن اختبـار الـسمية احلـادة              )أ(
  :ل/ مغم1 ≤ 50ق) ف(للمخلوط ككل وتظهر ت

  )أ(1- 9- 2 للجدول وفقاً 1يصنف املخلوط يف الفئة احلادة 

للمخلوط ككـل   ) 50 أو ت ف   50ت ق (عندما تتوفر بيانات اختبار السمية احلادة         )ب(
  :ل، أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء/ مغم1 > 50ق) ف(وتظهر ت 

  . للتصنيف كخطر حاد مبوجب هذه الالئحةال توجد حاجة 
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  2 و1 تني املزمننيالتصنيف يف الفئت  4- 3- 4- 3- 9- 2

 أو التركيـز بـدون تـأثري        ست ف (عندما تتوفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة          )أ(
 أو تركيز بدون تأثري ملحوظ للمخلـوط        سللمخلوط ككل وتظهر ت ف    ) ملحوظ
  : ل/ مغم1 ≤املخترب 

`  2`)ب(1- 9- 2 للجـدول  وفقـاً  2 أو 1خلوط يف الفئة املزمنة  يصنف امل   `1`
إذا كانت املعلومات املتاحة تسمح باستنتاج أن مجيع مكونات         ) سريع التحلل (

  املخلوط املهمة تتحلل بسرعة؛

 للجدول وفقاً يف مجيع احلاالت األخرى 2 أو 1يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة   `2`
  ؛)ةال تتحلل بسرع(` 1`)ب(1- 9- 2

)  أو التركيز بدون تأثري ملحـوظ  ست ف (عندما تتوفر بيانات اختبار السمية املزمنة         )ب(
 أو قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب سللمخلوط ككل وتظهر ت ف

  :ل، أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء/ مغم1 >

أسباب تدعو للقلـق    ال توجد حاجة للتصنيف كخطر طويل األمد، ما مل تكن هناك            
  .".مبوجب هذه الالئحة

 املخاليط يف حالة عدم توافر بيانات الـسمية         تصنيف: "يعدل العنوان ليصبح كما يلي      4- 4- 3- 9- 2
  ".مبادئ االستكمال: للمخلوط ككل

  :لتصبح كما يليتعدل   2- 4- 4- 3- 9- 2

 التخفيف  2- 4- 4- 3- 9- 2"

بواسطة مادة خمففة ذات تصنيف خمترب ة أو خملوط    إذا تشكَّل أحد املخاليط بتخفيف ماد       1- 2- 4- 4- 3- 9- 2
املائيـة  األخطـار   ائية يساوي أو يقل عن تصنيف املكون األصلي األقل مسية وال ينتظر منه أن يؤثر يف                 أخطار م 

 وجيوز تطبيق الطريقة املبينة يف      .للمكونات األخرى، عندئذ يصنف املخلوط كمكافئ للمادة أو املخلوط األصلي         
  .". كإجراء بديل5- 4- 3- 9- 2

لدفعـة  "بعبارة " لدفعة إنتاج واحدة من خملوط مركَّب"يف البداية، يستعاض عن عبارة        1- 3- 4- 4- 3- 9- 2
  ". أخـرى "بعـد كلمـة     " غري خمتربة "وتدرج عبارة   ". من خملوط خمتربة  إنتاج واحدة   

غري "ارة  ويف اية اجلملة األوىل، تدرج عب     . وال ينطبق التعديل الثالث على النص العريب      
  ".للدفعة"بعد عبارة " املختربة

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  4- 4- 4- 3- 9- 2
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  " املخلـوط املختـرب  صـنف   إذا  "بعبارة  " املخلوطصنف  إذا  " البداية، يستعاض عن عبارة      يف  2-9-3-4-4-1
" تركيـزا املخلوط األكثر   "ويستعاض عن عبارة    . وال ينطبق التعديل الثاين على النص العريب      

  ".األصلي"بعد كلمة " املخترب"وتدرج كلمة " املخلوط غري املخترب األكثر تركيزا"بعبارة 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 5- 4- 4- 3- 9- 2

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطـان      ) ألف وباء وجيم  (ثالثة خماليط   يف حالة وجود      2-9-3-4-4-5-1"
ة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاا النشطة من حيـث               يف فئ  ويقعانألف وباء إىل االختبار     

السمومية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقـع                  
  .."املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

، )د(يف الفقرة الفرعية و". نفسه"قبل كلمة " أساسا"، تدرج كلمة )ب(ية يف الفقرة الفرع  1- 6- 4- 4- 3- 9- 2
ويستعاض عن عبارة   " تتاح بيانات األخطار املائية   "بعبارة  " يتاح تصنيف "يستعاض عن عبارة    

 ويعدل النص الوارد بعد الفقرة الفرعية       ".ومها متكافئان بدرجة كبرية   "بعبارة  " ومها متماثالن "
  : يليليصبح نصه كما) د(

، عندئذ ميكـن    اختبار على أساس بيانات     بالفعلمصنفا  ` 2`أو` 1`إذا كان املخلوط    "
  .".إدراج املخلوط اآلخر يف نفس فئة األخطار

  ".بيانات"بعد كلمة " السمية"يف العنوان، تدرج كلمة   5- 4- 3- 9- 2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  2- 5- 4- 3- 9- 2

 1 تنياملـزمن تني  أو الفئ / و 1احلادة  ة  يف الفئ (ع بني مكونات مصنفة     ميكن حتضري خماليط باجلم     2-9-3-4-5-2"
وعند توفر بيانات مالئمة عن السمية ألكثر من مكون .  مكونات تتوفر بشأا بيانات مالئمة من اختبار السمية      بنيو) 2و

، حـسب   )ب(أو  ) أ(لتالية  يف املخلوط، فإنه ميكن حساب السمية امعة لتلك املكونات باستخدام املعادالت اجلمعية ا            
  :طبيعة بيانات السمية

  على أساس مسية مائية حادة  )أ(

∑
∑ =

n 5050 im
C)E(L

Ci

C)E(L

Ci 

  :حيث

Ci    =   تركيز املكونi) ؛)نسبة مئوية وزنية  

i50 L(E)C  =  للمكون ) ل/مغم (50 أو ت ف50ت قi؛  

n    =   عدد املكونات، ويتراوحi و 1 بنيn؛  

m50  L(E)C  =  ؛جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار 50ق)ف(ت 
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وميكن استخدام السمية احملتسبة لتعيني فئة أخطار حادة هلذا اجلزء من املخلوط واستخدامه فيمـا               
  اجلمع؛طريقة بعد لتطبيق 

  :على أساس مسية مائية مزمنة  ) ب(

∑∑
∑∑

×
+=

+

nnm NOECj1.0

Cj

NOECi

Ci

EqNOEC

CjCi
 

  :حيث

Ci  =  املكون تركيز i) ؛ تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة)نسبة مئوية وزنية  

Cj  =   تركيز املكونj) ؛تتحلل بسرعةال  تشمل املكونات اليت )نسبة مئوية وزنية  

NOECi  =       ا للسمية املزمنة      (تركيز بدون تأثري ملحوظ أو مقاييس أخرى معترف (
  ؛ل/ تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة، مبغمiللمكون 

NOECj  =       ا للسمية املزمنة      (تركيز بدون تأثري ملحوظ أو مقاييس أخرى معترف (
  ؛ل/ تشمل املكونات اليت ال تتحلل بسرعة، مبغمjللمكون 

n =  عدد املكونات، ويتراوحiوj و 1 بنيn؛ 

EqNOECm =   القيمة املكافئة للتركيز بدون تأثري ملحوظ جلزء املخلوط الذي يتوفر بشأنه
 تبار؛بيانات اخ

 تصنف يف مستوى فئات أخطار بسرعةولذا، تعكس السمية املكافئة حقيقة أن املواد اليت ال تتحلل  
  .بسرعة املواد اليت تتحلل عن" شدة"أكثر 

 وفقاً،  هلذا اجلزء من املخلوططويلة األمداحملتسبة لتعيني فئة أخطار املكافئة  استخدام السمية  جيوزو
 واستخدامه فيمـا بعـد      ،`2`)ب(1-9-2اجلدول  (اليت تتحلل بسرعة    للمعايري املتعلقة باملواد    

  ."اجلمعطريقة لتطبيق 

بالنوع "وعبارة  " لكل مكون "بعبارة  " لكل مادة "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         3- 5- 4- 3- 9- 2
، "القشريات"بكلمة  " براغيت املاء "، وعبارة   "باموعة التصنيفية نفسها  "بعبارة  " نفسه

ويف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة ". األنواع األربعة"بعبارة " األنواع الثالثة "وعبارة
ويف اجلملة األخرية، تـدرج عبـارة   ". اموعة التصنيفية نفسها"بعبارة " النوع نفسه "
  ".1حاد "بعد عبارة " 2 أو 1أو مزمن /و"وعبارة " واحلادة"بعد عبارة " واملزمنة"

  .بق التعديل على النص العريبال ينط  1- 1- 6- 4- 3- 9- 2

  ".1التصنيف للفئة احلادة "يعدل العنوان ليصبح   2- 6- 4- 3- 9- 2
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، وال "أوال، ينظر يف مجيع   "بعبارة  " ينظر يف مجيع  "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 6- 4- 3- 9- 2
(%) ت  تركيزا"ويف اجللة الثانية، تدرج عبارة      . ينطبق التعديل الثاين على النص العريب     

  .وال ينطبق التعديل األخري على النص العريب". هذه املكونات"بعد عبارة 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  2- 2- 6- 4- 3- 9- 2

 احلادة القائم على هذا خطار تصنيف املخاليط بالنسبة لأل أدناه3- 9- 2يلخص اجلدول   2- 2- 6- 4- 3- 9- 2"
  .ملكونات املصنفةلتركيزات ااجلمع 

  أساستصنيف خملوط بالنسبة للمخاطر احلادة، على        -  3- 9- 2اجلدول 
 املكونات املصنفةتركيزات مجع   

 : بوصفهمكونات مصنفة لل(%)تركيزات الجمموع  : بوصفهخلوطيصنف امل

  M 25٪ ≥)أ( x 1حاد  1حاد 

    .".4- 6- 4- 3- 9- 2، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(

  ".2 و1تني زمناملالتصنيف بالنسبة للفئتني "يلي  ليصبح كما نيعدل العنوا  3- 6- 4- 3- 9- 2

ويف اجلملة الثانية، تدرج عبارة تركيـزات       . ال ينطبق التعديل األول على النص العريب        1- 3- 6- 4- 3- 9- 2
  ).مرتان" (مزمنة"وحتذف كلمة ". هذه املكونات"قبل عبارة )" %(

  ).رتانم" (جمموع"بعد كلمة )" %(تركيزات "تدرج عبارة   2- 3- 6- 4- 3- 9- 2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 3- 6- 4- 3- 9- 2

 القائمة  طويلة األمد  أدناه تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار       4- 9- 2يلخص اجلدول    3- 3- 6- 4- 3- 9- 2"
 .ملكونات املصنفةلتركيزات اعلى هذا اجلمع 

   أسـاس  ر املزمنة، على  اخطتصنيف خملوط بالنسبة لأل     -  - 9- 2اجلدول 
 ونات املصنفةاملكتركيزات مجع   

 :بوصفهكونات مصنفة  للم(%)تركيزات الجمموع  : بوصفهخلوطيصنف امل

  M 25٪                          ≥)أ( x 1مزمن  1مزمن 

  ٪25  ≥      2مزمن ) + 1 مزمن M x10 x( 2مزمن 

 .."4- 6- 4- 3- 9- 2، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(
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 ذات  1ميكن أن تؤثر مكونات الفئـة احلـادة         "وىل، يستعاض عن عبارة     يف اجلملة األ    1- 4- 6- 4- 3- 9- 2
أو الفئة  1ميكن أن تؤثر مكونات الفئة احلادة "بعبارة " ل/ ملغ1السميات اليت تقل عن 

املزمنة اليت تقل بكثري     ةالسميأو  / و ل/ ملغ 1عن   بكثري   اليت تقل ة  ذات السمي  1املزمنة  
  )".إذا كان يتحلل بسرعة(ل / ملغ0.01و) ل بسرعةإذا كان ال يتحل(ل / ملغ0.1عن 

". 1تراكيز مكونات الفئة احلادة بعد عبارة " 1واملزمنة "يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة 
" 3- 9- 2"اجلدول "بعبارة " 1- 9- 2اجلدول " ويف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة 

ملة الرابعة، يـستعاض    ويف اجل ". 4- 9- 2اجلدول  "بعبارة  " 2- 9- 2اجلدول  "وعبارة  
ويف ". 5- 9- 2مـوجز يف اجلـدول      "بعبارة  " 3- 9- 2موجز يف اجلدول    "عن عبارة   

  ".مسية حادة"بعد عبارة " أو مزمنة/و"اجلملة األخرية، تدرج عبارة 

  :يستعاض عن اجلدول باجلدول التايل  3- 9- 2اجلدول 

  ملخاليطمعامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف ا -  5- 9- 2اجلدول "

  )M(معامل التضاعف   السمية املزمنة  )M(معامل التضاعف   السمية احلادة

مكونات تتحلل  NOECقيمة     50ق)ف(قيمة ت
  بسرعة

مكونات ال 
  تتحلل بسرعة

  -   NOEC ≥ 0.1  1   <0.01 1  1 ≤ 50ق)ف(ت < 0.1
  NOEC ≥ 0.01  10  1  < 0.001 10  0.1 ≤ 50ق)ف(ت < 0.01
  NOEC ≥ 0.001  100  10  < 0.0001 100  0.01 ≤ 50ق)ف(ت < 0.001
  NOEC ≥ 0.0001  1000  100  < 0.00001 1 000  0.001 ≤ 50ق)ف(ت < 0.0001
  NOEC ≥ 0.00001  000 10  1000  < 0.000001 10 000  0.0001 ≤ 50ق)ف(ت < 0.00001

 )10االستمرار مع استخدام املضاعف ( )10االستمرار مع استخدام املضاعف (

  ".السمية املائية"بعبارة " املخاطر املائية"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   1- 5- 6- 4- 3- 9- 2

  .حمذوف  5- 3- 9- 2

  اجلزء الثالث

  1- 3الفصل 

  ".274واحلكم اخلاص "بعد عبارة " 218أو "يف اجلملة األوىل، تدرج عبارة   1- 8- 2- 1- 3

  ". كيميائياًامساً"د عبارة بع" ،أو بيولوجياً"يف اجلملة األوىل، تدرج عبارة   1- 1- 8- 2- 1- 3

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 1- 3
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  املخاليط أو احملاليل  3- 1- 3"

الوارد   املستخدم يف النقلسم الرمسياال، فإا تعرف يف النقل ب حتديداباالسممادة حيثما تذكر سلعة أو   :مالحظة
) مثل الشوائب املشتقة من عملية اإلنتاج( تقنية وميكن أن حتتوي هذه املواد على شوائب. يف قائمة البضائع اخلطرة

غري أن املواد األخرى املذكورة باالسم وحتتـوي        . أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى ال تؤثر على التصنيف         
 2-2-0-2انظر  (على شوائب تقنية أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطا أو حملوال                 

  .)5- 2- 0- 2و

هلذه الالئحة إذا كانت خصائص أو خواص أو شكل أو املخلوط أو احمللول             املخلوط أو احمللول    ال خيضع     3-1-3-1
  .، الالزمة إلدراجها يف أي رتبةمبا يف ذلك معايري اخلربة البشريةأو حالته الفيزيائية ال تستويف املعايري، 

 خملـوط أو    السائدة يف لمادة اخلطرة   لدم يف النقل    يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخ        2- 3- 1- 3
مدرجة حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة باإلضافة إىل واحدة أو أكثر           سائدة  مادة خطرة واحدة     مكون من    لولحم

 ،أو آثار مادة أو أكثر من املواد املدرجة حتديداً يف قائمة البضائع اخلطـرة     / و من املواد اليت ال ختضع هلذه الالئحة      
  :باستثناء احلاالت التالية

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(

 ان يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداً ال ينطبقة الوارديشري إىل أن اسم ووصف املادةأو أن   )ب(
  إال على املادة النقية؛ 

احلالة  وأو األخطار الفرعية، أو جمموعة التعبئة، أ       ،األخطارأو أن تكون رتبة أو شعبة         )ج(
قائمة البضائع  يف مخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرةللالفيزيائية أو  

    أواخلطرة؛

يف حـاالت   تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما اخلطرة تدابري استجابة          أو أن     )د(
 يف قائمـة البـضائع      ادة املذكورة باالسم  ـة للم ـ املطلوب ن التدابري ـف ع ـ ختتل الطوارئ

  .اخلطرة حتديداً

، كجزء من االسم الرمسي املـستخدم يف        االقتضاء، حسب   "خملوط"أو  " حملول"تضاف كلمة     1- 2- 3- 1- 3
صف  بعد الو  وجيوز باإلضافة إىل ذلك ذكر تركيز احمللول أو املخلوط        ". أسيتون، حملول : "النقل، على سبيل املثال   

  ." يف املائة75 بنسبة ، حملولأسيتون: "، مثالًاألساسي للمخلوط أو احمللول

ينسب املخلوط أو احمللول الذي مل يعني باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة واملكون من إثنني أو   3- 3- 1- 3
ة األخطار واخلطر أكثر من البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل والوصف ورتبة أو شعب            

  .".وجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللول) األخطار الفرعية(الفرعي 
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  2- 3الفصل 

  قائمة البضائع اخلطرة

، 0500 و0460 و0456 و0455 و0445 و0441 و0366 و0323يف حالة أرقام األمم املتحدة   
  ).6(يف العمود " 347"يضاف الرقم 

  ).6(يف العمود " 292" الرقم حيذف، 1956 و1002األمم املتحدة يف حالة رقمي   

 1238 و1185 و1182 و1163 و1143 و1135 و1098 و 1092يف حالة أرقام األمم املتحدة        
 1695 و 1670 و 1647 و 1605 و 1595 و 1580 و 1541 و 1510 و 1251 و 1244 و 1239و
 2382 و 2337 و 2334 و 2232 و 1994 و 1892 و 1838 و 1834 و 1810 و 1809 و 1752و
 2487 و 2486 و 2485 و 2484 و 2483 و 2482 و 2481 و 2480 و 2477 و 2474 و 2407و
، يضاف الرقم   3246 و 3079 و 3023 و 2668 و 2646 و 2644 و 2606 و 2605 و 2521 و 2488و
  ).6(يف العمود " 354"

 1238 و1185 و1182 و1163 و1143 و1135 و1098 و 1092يف حالة أرقام األمم املتحدة        
 1852 و 1695 و 1670 و 1647 و 1605 و 1595 و 1580 و 1541 و 1251 و 1244 و 1239و
 2474 و 2407 و 2382 و 2337 و 2334 و 2232 و 1994 و 1892 و 1838 و 1810 و 1809و
 2644 و 2606 و 2521 و 2488 و 2487 و 2486 و 2485 و 2484 و 2482 و 2480 و 2477و
 ".E0"ليصبح ) ب 7(، يعدل الرمز الوارد يف العمود 3390 إىل 3381 و3246 و3023 و2668 و2646و

 2337 و 2232 و 1810 و 1809 و 1752 و 1695 و 1143 و 1135يف حالة أرقام األمم املتحـدة         
 2605 و 2521 و 2488 و 2487 و 2486 و 2485 و 2484 و 2483 و 2482 و 2477 و 2474 و 2382و
يف العمـود   " P602"بالرمز  " P001"، يستعاض عن الرمز     3246 و 3079 و 3023 و 2646 و 2644 و 2606و
)8.(  

 1892 و 1838 و 1810 و 1670 و 1605 و 1541 و 1182 و 1135 حالة أرقام األمم املتحـدة       يف  
 2488 و 2487 و 2486 و 2485 و 2484 و 2483 و 2482 و 2481 و 2477 و 2474 و 2382 و 2232و
 ليـصبح   10، يعدل الرمز الـوارد يف العمـود         3246 و 3079 و 2688 و 2644 و 2606 و 2605 و 2521و
"T20."  

 1810 و1670 و1605 و1580 و1541 و1251 و1182 و 1135تحدة  يف حالة أرقام األمم امل      
 2484 و 2483 و 2482 و 2481 و 2477 و 2474 و 2382 و 2232 و 1892 و 1838 و 1834و
، 3246 و 3079 و 2688 و 2644 و 2606 و 2605 و 2521 و 2488 و 2487 و 2486 و 2485و

  ).11(يف العمود " TP37"يضاف الرمز 
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) 1جمموعـة التعبئـة      (3094 و 1865 و 1361 و 1222 و 1194يف حالة أرقام األمـم املتحـدة          
  ).8(يف العمود " P001"بالرمز " P099"، يستعاض عن الرمز 3301و

 ).10(يف العمود " T22"بالرمز " T14"، يستعاض عن الرمز 1580 و1251يف حالة رقمي األمم املتحدة   

 1549و) 3 و 2ا التعبئة   جمموعت (1482 و 1462 و 1461 و 1450 و 1378يف حالة أرقام األمم املتحدة        
) 3 و 2جمموعتـا التعبئـة      (1564و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (1557و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (1556و
) 3 و 2 و 1جمموعـات التعبئـة      (1655و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (1583و) 3 و 2جمموعتا التعبئة    (1566و
) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (2025و) 3 و 2 و 1لتعبئة  جمموعات ا  (2024و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (1935و
 2742 و 2630 2627و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئـة     (2570 و 2291و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (2026و

جمموعتـا   (3210و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (3144 و 3141و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (2881 و 2856
 3256و) 3 و 2جمموعتـا التعبئـة      (3219 و 3214و) 3 و 2عتا التعبئـة    جممو (3213 و 3212و) 3 و 2التعبئة  

ــة  (3283 و3258 و3257و ــة  (3284و) 3 و2 و1جمموعــات التعبئ ــات التعبئ  3285و) 3 و2 و1جمموع
يف " 274"، يضاف الـرقم     )3 و 2 و 1جمموعات التعبئة    (3440 و 3362 و 3361و) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئة   (

  ).6(العمود 

الـوارد يف   " 329"، حيذف الرقم    )1جمموعة التعبئة    (2030 و 1649 و 1391ام األمم املتحدة    يف حالة أرق    
  ).6(العمود 

 ).6(يف العمود " 350"، يضاف الرقم )3 و2جمموعتا التعبئة  (3213 و1450يف حالة رقمي األمم املتحدة   

  ).6(يف العمود " 351"الرقم ، يضاف )3 و2جمموعتا التعبئة  (3210 و1461يف حالة رقمي األمم املتحدة   

  ).6(يف العمود " 353"، يضاف الرقم 3214و) 3 و2جمموعتا التعبئة  (1482يف حالة رقمي األمم املتحدة   

، حيـذف   )3 و 2جمموعتا التعبئة    (2880 و 2208و) 2جمموعة التعبئة    (1748يف حالة أرقام األمم املتحدة        
  ).6(الوارد يف العمود " 313"الرقم 

ويضاف ) 3(يف العمود " 1-6"بالرقم " 8"، يستعاض عن الرقم 1838 و1810لة رقمي األمم املتحدة   يف حا   
  ).4(يف العمود " 8"الرقم 

بـالرقم  " 2"، يستعاض عن الرقم     2668 و 2486 و 2474 و 1838 و 1810يف حالة أرقام األمم املتحدة        
  ).5(يف العمود " 1"

  ).11(يف العمود " TP13"، يضاف الرمز 2668 و2474 و1834 و1810يف حالة أرقام األمم املتحدة   

  ).6(يف العمود " 344"، يضاف الرقم 2037 و1950يف حالة رقمي األمم املتحدة   

  ".صفر"لتصبح ) أ7(، تعدل القيمة الواردة يف العمود 2668 و2486 و2474يف حالة أرقام األمم املتحدة   
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بالرقم " 3"، يستعاض عن الرقم     3079 و 2605 و 2486و 2483 و 2481دة  ـيف حالة أرقام األمم املتح      
  ).4(يف العمود " 3"بالرقم " 1-6"ويستعاض عن الرقم ) 3(يف العمود " 6-1"

يف " 325"، يضاف الـرقم     3323 و 2919 و 2917 و 2916 و 2910يف حالة أرقام األمم املتحدة        
  ).6(العمود 

  ).6(الوارد يف العمود " 179 "، حيذف الرقم3082 و3077يف حالة رقمي األمم املتحدة   

جمموعة  (3124و) 1جمموعة التعبئة  (3096و) 1جمموعة التعبئة  (3095يف حالة أرقام األمم املتحدة   
 ).8(يف العمود " P002"بالرمز " P099"، يستعاض عن الرمز )1التعبئة 

  ).6( العمود يف" 326"، يضاف الرقم 3331 و3330 و3329 و3328يف حالة أرقام األمم املتحدة   

) 3 و 2 و 1جمموعات التعبئـة     (3399 إىل   3395 و 3394 إىل   3391يف حالة أرقام األمم املتحدة        
  ).11(يف العمود " TP36"، يضاف الرمز )3 و2جمموعتا التعبئة  (3400و

  ).6(يف العمود " 348"، يضاف الرقم 3481 و3480يف حالة رقمي األمم املتحدة   

 ).6(يف العمود " 342"يضاف الرقم   1040رقم األمم املتحدة 

  ).6(يف العمود " 355"يضاف الرقم   1072رقم األمم املتحدة 

 ).6(يف العمود " 163"يضاف الرقم   )3 و2جمموعتا التعبئة  (1266رقم األمم املتحدة 

 ).6(يف العمود " 357"يضاف الرقم     )3 و2 و1جمموعات التعبئة  (1267رقم األمم املتحدة 

 ).6(يف العمود " 352"يضاف الرقم   1462مم املتحدة رقم األ

ويستعاض عن  " 1- 6"بالرقم  ) 3(الوارد يف العمود    " 1- 5"يستعاض عن الرقم      1510رقم األمم املتحدة 
  ).4(يف العمود " 1- 5"بالرقم " 1- 6"الرقم 

  ).8(يف العمود " P601"بالرمز " P602"يستعاض عن الرمز   1580رقم األمم املتحدة 

  ).8(يف العمود " P602"بالرمز " P001 IBC02"يستعاض عن الرمز   1838م األمم املتحدة رق

  ).5(الوارد يف العمود " 3"حيذف الرقم   1845رقم األمم املتحدة 

  ).6(يف العمود " 346، 345"يضاف الرقمان   1977رقم األمم املتحدة 

، يعدل االسم والوصف ليصبح كمـا يلـي         )2 (يف العمود   )3 و2جمموعتا التعبئة  (1999رقم األمم املتحدة 
  .ويعدل الترتيب األلفبائي تبعا لذلك". قطران سائل، ويشمل زيوت الرصف والقار املسترجع"
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 ).8(يف العمود " P602"بالرمز " P601"يستعاض عن الرمز   2481رقم األمم املتحدة 

  ).8(يف العمود " P602"بالرمز " P001 IBC99"يستعاض عن الرمز   2668رقم األمم املتحدة 

تعمـل بالغـازات    أو حمركات أو خاليا وقودية،      "، تدرج عبارة    )2(يف العمود     3166رقم األمم املتحدة 
اللهوبة أو حمركات، خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة أو مركبات،خاليا وقودية تعمل بالغازات اللهوبة أو               

ويعـدل  ". 356"، يضاف الرقم    )6(يف النهاية، ويف العمود     " بةمركبات، خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهو     
  .الترتيب األلفبائي تبعا لذلك

  ).6(يف العمود " 349"يضاف الرقم   3212رقم األمم املتحدة 

وحدات نقـل   "، يعدل االسم الرمسي املستخدم يف النقل ليصبح         )2(يف العمود     3359رقم األمم املتحدة 
  .يب األلفبائي تبعا لذلكويعدل الترت". بضائع مدخنة

بـالرمز  " P099"ويستعاض عـن الرمـز      ) 6(يف العمود   " 356"يضاف الرقم     3468رقم األمم املتحدة 
"P205 " 8(يف العمود.(  

 هيدروكسي برتو ثالثي أزول - 1"، يعدل االسم والوصف ليصبح )2(يف العمود   3474رقم األمم املتحدة 
ويعدل الترتيب األلفبائي ". 28"ذف الرقم ، حي)6(ويف العمود " أحادي اهليدرات

 .تبعا لذلك

  :تضاف البنود اجلديدة التالية ويعدل الترتيب األلفبائي والتذييل ألف تبعا لذلك  

  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )أ7( )ب7( )8( )9( )10( )11 (

  PP48 P114(b) E0 0        1 -40509  †بارود بدون دخان   ج  

TP33 T1 B3 P002 

IBC08 

LP02 

E1 5هيبوكلوريت الليثيـوم، جـاف أو        1- 5    3  223   كغم

  خملوط هيبوكلوريت الليثيوم

1471  

   P402 E0 0  182  

183  

 أو ة، هلوبـة  فلزات قلوية، منثور    3- 4  3  1

  ، هلوبةمنثور فلزات أرضية قلوية

3482  

TP2 

TP13 

T14  P602 E5 0    1  3  6 -1     وقــود   لـط خملوط مـضاد خل 

  ، هلوباحملركات

3483  

TP2 

TP13 

T10  P001 E0 0    1  3  

6 -1  

حملول هيدرازين مـائي، هلـوب        8

حيتوي اهليدرازين بنسبة كتليـة     

   ٪37تزيد عن 

3484  

  PP85 

B2 B4 B13 

P002 

IBC08 

E2 1هيبو كلوريت الكالسيوم، جاف،   1- 5  8  2  314   كغم

أكال أو خملوط هيبوكلوريـت      

الكالسيوم، جاف، أكال نـسبة     

٪ 39تجاوز  الكلور املتاح فيه ت   

  )٪8.8نسبة األوكسجني املتاح (

3485  

  PP85 

B3 B13 

P002 

IBC08 

LP02 

E1 5هيبوكلوريت الكالسيوم، خملـوط      1- 5  8  3  314   كغم

جاف، أكال نسبة الكلور املتاح فيه      

  ٪39 وال تتجاوز ٪10تتجاوز 

3486  
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 PP85 

B2 B4 B13 

P002 

IBC08 

E2 1314   كغم  

322  

ريت الكالسيوم، املميأ،  هيبو كلو   1- 5  8  2

أو خماليط هيبوكلوريـت    أكال  

 حتتـوي    أكال يأ،عالكالسيوم امل 

٪ 5.5نسبة من املاء ال تقل عن       

  ٪16 وال تزيد عن

3487  

  PP85 

B4 

P002 

IBC08 

E1 5223   كغم  

314  

هيبو كلوريت الكالـسيوم، املميـأ،        1- 5  8  3

ــال  ــت أك ــاليط هيبوكلوري أو خم

توي نـسبة    حت  أكال يأ،عالكالسيوم امل 

وال تزيد  ٪  5.5من املاء ال تقل عن      

  ٪16 عن

3487  

TP2 

TP13 

T22  P601 E0 0  274  1  3  

8  

سائل مسي باالستنشاق، هلوب، أكال،   1- 6

غ م أ، ذو مسية استنشاق ال تزيد عن         

 وتركيز خبار مـشبع ال     3م/ مل 200

 (LC50) 500يقل عن 

3488  

TP2 

TP13 

T20  P602 E0 0  274  1  3  

8  

ل مسي باالستنشاق، هلوب، أكال، سائ  1- 6

غ م أ، ذو مسية استنشاق ال تزيد عن         

 وتركيز خبار مشبع ال     3م/ مل 1000

 (LC50) 10يقل عن 

3489  

TP2 

TP13 

T22  P601 E0 0  274  1  4 -3  

3  

سائل مسي باالستنشاق، يتفاعـل      1- 6

ذو مسيـة  . مع املاء، هلوب غ م أ  

 200استنشاق ال تزيـد عـن       

 مشبع ال يقل   وتركيز خبار  3م/مل

 LC50 500عن 

3490  

TP2 

TP13 

T20  P602 E0 0  274  1  4 -3  

3  

سائل مسي باالستنشاق، يتفاعـل      1- 6

ذو مسية  . مع املاء، هلوب، غ م أ     

 1000استنشاق ال تزيد عـن      

 وتركيز خبار مشبع ال يقل    3م/مل

 LC50 500عن 

3491  

TP2 

TP13 

T22  P601 E0 0  274  1  8  

3  

شاق، يتفاعـل  سائل مسي باالستن    1- 6

ذو . مع املاء، أكال، هلوب غ م أ 

 200مسية استنشاق ال تزيد عن      

 وتركيز خبار مشبع ال يقل    3م/مل

 LC50 500عن 

3492  

TP2 

TP13 

T20  P602 E0 0  274  1  8  

3  

سائل مسي باالستنشاق، يتفاعـل      1- 6

. مع املاء، أكال، هلـوب، غ م أ       

ذو مسية استنشاق ال تزيد عـن       

يـز خبـار     وترك 3م/ مل 1000

 LC50 500مشبع ال يقل عن 

3493  

TP2 

TP13 

T14  P001 E0 0  343  1  6 -1  3  3494  زيت نفط خام حامض، هلوب، سام  

TP2 T7  P001 

IBC02 

E2 13494  زيت نفط خام حامض، هلوب، سام  3  1- 6  2  343   ل  

TP1 T4  P001 

IBC03 

E1 53494  زيت نفط خام حامض، هلوب، سام  3  1- 6  3  343   ل  
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TP33 T1 B3 P002 

IBC08 

E1 53495  يود  8  1- 6  3  279   كغم  
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  3-3الفصل 

  .".5- 1- 9- 1- 4 أيضاًويف حالة التعبئة، انظر : "يف النهاية، تضاف اجلملة اجلديدة التالية  172  1- 3- 3

  "..حمذوف"يعدل ليصبح نصه كما يلي  179

اريات أيونات الليثيوم اليت     لبط الكيس اخلارجي "، يف اية اجلملة الثانية، بعد عبارة        )ب(يف    188
 كـانون   1، باستثناء البطاريات املصنعة قبـل       : "، يضاف النص التايل   "ختضع هلذا احلكم  

 هلذا احلكم اخلاص وبدون وضع هذه العالمة حىت         وفقاً اليت ميكن نقلها     2009يناير  /الثاين
  ".2010ديسمرب / كانون األول31

توي على بطاريات خاليا أزرار كهربائية مركبة يف        اليت حت "، يف البداية، تدرج عبارة      )و(يف  
  ".باستثناء الطرود"بعد عبارة " ، أو)مبا يف ذلك لوحات الدوائر الكهربائية(املعدات 

بعـد عبـارة    " 1266و"وعبارة  " طالء"بعد كلمة   " ، أو املنتجات املعطرة   "تدرج عبارة     198
  .على التوايل" 1263و"

  :يعدل نصه ليصبح كما يلي  219

 والكائنات احلية املعدلة جينيـاً      جينياًال ختضع الكائنات احلية الدقيقة املعدلة         219"
 ألي اشـتراطات    P904وفقاً لتوجيه التعبئـة     املعبأة واملوضوع عليها عالمات     

  .أخرى يف هذه الالئحة

تنطبق اشتراطات هذه الالئحة املتعلقة بنقل املواد السمية على الكائنات احلية الدقيقة            
املعدلة جينياً أو الكائنات احلية املعدلة جينياً إذا استوفت تعريف املـواد الـسمية أو               

  .".2-6 أو 1-6 ومعايري اإلدراج يف الشعبة 6-2املواد املعدية الوارد يف الفصل 

تنقل املركبات اليت حتتوي على خاليا وقودية حتت : "تضاف اجلملة اجلديدة التالية يف النهاية  240
 3166مركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغـازات اللهوبـة أو           3166ألمم املتحدة   رقم ا 

  .".مركبة، خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة، حسبما هو مالئم

  :يعدل نصه ليصبح كما يلي  290

تعاريف ومعايري الرتب أو الشعب األخرى على النحو         املشعة    املادة عندما تستويف   290"
  : ملا يليوفقاًفإا تصنف ثاين، املبني يف اجلزء ال

ات احملددة يف الفـصل     ـعندما تستويف املادة معايري البضائع اخلطرة بالكمي        )أ(
 وتستوىف اشتراطات االختبار    2- 5- 3 ألحكام   وفقاً، تكون التعبئة    5- 3

وتنطبق مجيع االشتراطات األخرى املنطبقة على املواد       . 3- 5- 3الواردة يف   
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 بدون اإلشارة إىل الرتبة أو      5- 1- 5- 1بوات املبينة يف    املشعة، باستثناء الع  
  الشعبة األخرى؛

، 2- 1- 5- 3يف احلاالت اليت تتجاوز فيها الكميات احلـدود املبينـة يف              )ب(
وتصف وثيقة نقل البضائع اخلطرة .  للخطر الفرعي السائدوفقاًتصنف املادة 

 يف النقل املنطبق    املادة مع ذكر رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم        
 وفقاًعلى الرتبة األخرى باإلضافة إىل االسم املنطبق على الطرد املتوقع املشع 

، وجيب نقلـه    2- 3 يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل         2للعمود  
ومن أمثلة املعلومـات    .  لألحكام املنطبقة على رقم األمم املتحدة هذا       وفقاً

  : اخلطرة هياملبينة يف وثيقة نقل البضائع

، )خملوط إيثانول وطولـوين   (، سائل هلوب، غ م أ       1993 ةرقم األمم املتحد  
  .2، جمموعة التعبئة 3 كمية حمدودة من املواد، الرتبة -مادة مشعة، طرد متوقع 

  .1- 4- 2- 7- 2وباإلضافة على ذلك، تنطبق أحكام 

ت حمدودة   لنقل البضائع اخلطرة املعبأة بكميا     4- 3ال تنطبق أحكام الفصل       )ج(
  ؛)ب( ألحكام الفقرة الفرعية وفقاًعلى املواد املصنفة 

 ومجيـع   7 ألحكام رقم األمم املتحدة املنطبق على الرتبة         وفقاًتصنف املادة     )د(
 عندما تستويف املادة احلكـم اخلـاص        5- 1- 5- 1االشتراطات احملددة يف    

  .".خرىالذي يعفي هذه املادة من مجيع أحكام البضائع اخلطرة للرتب األ

 ".حمذوف:"يعدل ليصبح كما يلي  292

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  302

ال ختضع وحدات نقل البضائع املدخنة اليت ال حتتوي على بضائع خطرة أخرى إال                302"
  .".2- 5- 5ألحكام 

  :تضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية  304

النقل البحري لبطاريات هيدريد    وعلى الرغم من ذلك، يف حالة تطبيق هذا االستثناء على           "
  :النيكل املعدين، خبالف خاليا األزرار الكهربائية، ينطبق احلكم التايل

بطاريـات  "جيب أن تكون الشحنة مصحوبة بوثيقة تصف البطاريات بوصـفها             )أ(
مبا يف ذلك إقرار موقع من الشاحن يفيد بأن البطاريـات           " هيدريد النيكل املعدين  

نة وأا حممية من حدوث دارات قصر وأا تتطلب احلفظ بعيدا           معبأة بطريقة مأمو  
  عن مصادر احلرارة؛
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خبط عريض ال يقل ارتفاعـه    " تستف بعيدا عن مصادر احلرارة    "جيب وضع عالمة      )ب(
  .".  مم65عن 

  :يف البداية، تضاف اجلملة اجلديدة التالية  312

ية حتت بنود رقم األمـم املتحـدة   تصنف املركبات أو اآلالت اليت تعمل مبحرك خاليا وقود  "
 مركبة، خاليا وقوديـة،     3166 مركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغازات اللهوبة أو         3166

 3166 حمرك، خاليا وقودية، يعمل بالغازات اللهوبة أو         3166تعمل بالسوائل اللهوبة، أو     
 البنود املركبات   وتضم هذه . حمرك، خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة، حسبما هو مالئم        

 الكهربائية اهلجينة اليت تعمل بواسطة كلٍّ من حمرك االحتراق الداخلي والبطاريات السائلة أو            
 "..مركبة فيها) بطاريات(بطاريات الصوديوم أو بطاريات الليثيوم، اليت تنقل مع بطارية 

" املركبات" عن كلمة    ، يف البداية، يستعاض   )الفقرة األوىل احلالية  (يف الفقرة الفرعية الثانية     
 ".املركبات األخرى"بعبارة 

  "..حمذوف: "يعدالن ليصبح كل منهما كما يلي  329و 313

  :تضاف األحكام اخلاصة اجلديدة التالية

اليت يعتزم اسـتخدامها  ) مثل األمبوالت أو الكبسوالت (جيوز نقل األوعية الداخلية الزجاجية        342"
 مل من أكسيد االيثيلني لكل عبـوة        30ي على أقل من     فقط يف أدوات التعقيم، عندما حتتو     

-3 لألحكام الواردة يف الفصل      وفقاً مل لكل عبوة خارجية،      300داخلية على أال يتجاوز     
  :ب من قائمة البضائع اخلطرة شريطة7 الواردة يف العمود  EO، بصرف النظر عن اإلشارة5

كم اإلغالق ملنع التـسرب     التأكد من أن كل وعاء داخلي زجاجي، بعد امللء، حم           )أ(
بوضع الوعاء الداخلي الزجاجي يف محام ماء ساخن بدرجة حرارة، ولفترة مـن             
الزمن، تكفيان لضمان أن الضغط الداخلي مساو لضغط خبار أكسيد اإليثيلني عند            

وال ينقل مبوجب شروط هذا احلكم اخلـاص أي وعـاء           .  س 55ºدرجة حرارة   
و التمزق أو أي عيوب أخرى مبوجب       أسرب  داخلي زجاجي يظهر دليال على الت     

  هذا االختبار؛

، يوضع كل وعـاء داخلـي       2- 5- 3باإلضافة إىل اشتراطات التعبئة الواردة يف         )ب(
زجاجي يف حقيبة بالستيكية خمتومة تتوافق مع أكسيد اإليثيلني وقادرة على احتواء            

 نه؛احملتويات يف حالة كسر الوعاء الداخلي الزجاجي أو حدوث تسرب م

مثـل  ( حيمي كل وعاء داخلي زجاجي بوسيلة متنع متزق احلقيبة البالسـتيكية            )ج(
على سـبيل املثـال،     ( يف حالة حدوث ضرر للعبوة    ) األغطية أو الوسائد املبطنة   

 ).بسبب االرتطام
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ينطبق هذا احلكم على الزيت اخلام الذي حيتوي على كربيتيد اهليدروجني بتركيز كـاف                343
وحتدد جمموعة التعبئة اليت    . عه األخبرة الناجتة من الزيت اخلام خطر استنشاق       ميكن أن متثل م   

  . لدرجة اخلطر املاثلوفقاًيدرج فيها حسب خطر قابلية اإلشتعال وخطر االستنشاق 

 .4- 2- 6تستوىف أحكام الفقرة   344

حـد  ال خيضع هذا الغاز الذي يعبأ يف أوعية قرية مفتوحة بسعة قصوى مقـدارها لتـر وا            345
ومصنعة جبدران مزدوجة الزجاج على أن تكون املساحة املفرغة بـني اجلـدار الـداخلي               

هلذه الالئحة شريطة أن ينقل كل وعاء يف عبوة خارجيـة     ) املعزول بتفريغ اهلواء  (واخلارجي
 .ذات مواد توسيد أو امتصاص حلمايتها من أضرار الصدم

ألوعية القرية املفتوحة اليت تتطـابق مـع        ال ختضع ألي اشتراطات أخري يف هذه الالئحة ا          346
 وال حتتوي على بضائع خطرة باستثناء البضائع الواردة حتت          P203اشتراطات توجيه التعبئة    

 .، النتروجني، سائل مربد، ميتص بالكامل يف مادة مسامية1977رقم األمم املتحدة 

الواردة يف اجلزء   ) د(6 ال يستخدم هذا البند إال إذا أظهرت نتائج جمموعة االختبارات           347
األول من دليل االختبارات واملعايري أن أي تأثريات خطرة ناشئة عن التشغيل تكـون              

 .حمصورة داخل العبوة

 عالمة تبني درجـة     2011ديسمرب  / كانون األول  31توضع على البطاريات املصنعة بعد        348
 .ساعة على الغالف اخلارجي -  الواط

وحملول اهلايبوكلوريدات الوارد حتت . ايبوكلوريدات مع ملح نشادرال تقبل للنقل خماليط ه      349
 .8 هو مادة من مواد الرتبة 1791رقم األمم املتحدة 

 .ال تقبل للنقل برومات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الربومات مع ملح النشادر  350

 .لورات مع ملح النشادرال تقبل للنقل كلورات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الك  351

 .ال تقبل للنقل كلوريتات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الكلوريتات مع ملح النشادر  352

 .ال تقبل للنقل برمنغنات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الربمنغنات مع ملح النشادر  353

 .هذه املادة مسية باالستنشاق  354

 األكسجني اليت تستخدم يف حاالت الطوارئ واليت تنقل مبوجب جيوز أن تشتمل اسطوانات  355
خراطيش، أدوات لتوليد الطاقة مدرجـة يف       (هذا البند على خراطيش تشغيل مركبة فيها        

  شـريطة   2- 2، بدون تغيري تصنيف الشعبة      )، جمموعة التوافق جيم أو قاف     4- 1 الشعبة
 غم لالسطوانة   3.2) افعة لألكسجني القوة الد (أال يتجاوز إمجايل كمية متفجرات اإلشعال       
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وتزود االسطوانات املركب فيها خراطيش تشغيل عند إعدادها للنقل بوسيلة فعالة . الواحدة
 .ملنع التشغيل عن غري عمد

ختزين اهليدريدات الفلزية املركب يف وسائل نقل أو يف وسائل          ) نظم(جيب أن يعتمد نظام       356
وجيـب  . نقل كاملة أو ينوي تركيبها يف وسائل نقل، من السلطة املختصة قبل قبوهلا للنقل        

أن تشتمل وثيقة النقل على إشارة تفيد بأن الطرد معتمد من السلطة املختـصة أو ترفـق                 
 .السلطة املختصة بكل شحنةنسخة من اعتماد 

يشحن الزيت النفطي اخلام الذي حيتوى على كربيتيد اهليدروجني بتركيز كاف ميكـن أن                357
، 3494متثل معه األخبرة الناجتة من الزيت اخلام خطر استنشاق، حتت بند رقم األمم املتحدة               

 .". زيت نفطي خام حامض، هلوب مسي

  4-3الفصل 

  .".جيوز استخدام العبوات الوسيطة: "انية يكون نصها كما يليتضاف مجلة جديدة ث  2- 4- 3

 العبوات الداخلية املعرضة للكسر أو      وتوضع: " اجلديدة التالية  ةيستعاض عن اجلملة الثانية باجلمل      3- 4- 3
مـواد  من  املصنوعة من الفخار احلجري أو      أو  اليت يسهل ثقبها كالعبوات الزجاجية أو اخلزفية        

-1-1-4 و 2-1-1-4 و 1-1-1-4وسيطة تستويف أحكام    عبوات داخلية   بالستيكية معينة،   
  .".4- 1- 6 وتصمم حبيث تستويف اشتراطات الصنع الواردة يف 8- 1- 1- 4 إىل 4

 وليست هناك حاجة لتطبيق   : "حتذف اجلملة األوىل، وتعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي           6- 4- 3
  "..املنقولة داخل شاحنة أو حاوية شحنت حمدودة املعبأة بكميا البضائع اخلطرة عزلأي أحكام ل

  : التالية11- 4- 3 إىل 7- 4- 3يستعاض عنها باألقسام الفرعية اجليدة   9- 4- 3 إىل 7- 4- 3

 أو عالمات تشتمل على االسم الرمسي املستخدم  علىوسمليست هناك حاجة إىل وضع بطاقات   7- 4- 3"
ليت حتتوي على كميات حمدودة من البضائع اخلطرة، باستثناء حالة النقل يف النقل أو رقم األمم املتحدة يف حالة الطرود ا

وجيب أن تكون العالمة ظاهرة للعيان، ومقـروءة        .  أدناه 1- 4- 3اجلوي، ولكن جيب وضع العالمة املبينة يف الشكل         
  .وتتحمل التعرض للطقس اخلارجي بدون خفض كبري يف فعاليتها
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  1- 4- 3الشكل 

  

  

  

   حتتوي على كميات حمدودةعالمة الطرود اليت
  .اجلزء األعلى واجلزء األسفل واخلط باللون األسود، ومنطقة الوسط باللون األبيض أو خلفية مغايرة بصورة مناسبة

  . مم100×  مم 100:  حد لألبعادأدىن
مم2: املنحرف الشكلن أدىن عرض للخط الذي يكو .  

  . مم شريطة أن تظل العالمة ظاهرة للعيان50×  مم 50ى أال تقل عن ميكن خفض األبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، لكن عل

 أدناه على الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة املقـرر           2- 4- 3توضع العالمة املبينة يف الشكل        8- 4- 3
نظمة ، الفصل الرابع من التعليمات الفنية للنقل املأمون للبضائع اخلطرة مل          3نقلها جوا مبا يتوافق مع أحكام اجلزء        

وجيب أن تكون العالمة ظاهرة للعيان، ومقروءة وتتحمـل التعـرض للطقـس        ). االيكاو(الطريان املدين الدويل    
  .اخلارجي بدون خفض كبري يف فعاليتها

  2- 4- 3الشكل 

  

  

  

للنقل املأمون للبضائع ، الفصل الرابع من التعليمات الفنية 3عالمة الطرود اليت حتتوي على كميات حمدودة مبا يتوافق مع أحكام اجلزء 
  ).االيكاو(نظمة الطريان املدين الدويل ملاخلطرة 

  .اجلزء األعلى واجلزء األسفل واخلط باللون األسود، ومنطقة الوسط باللون األبيض أو خلفية مغايرة بصورة مناسبة
  . مم100×  مم 100:  حد لألبعادأدىن

مم2: ن املنحرف الشكلأدىن عرض للخط الذي يكو .  
  .يف وسط العالمة وجيب أن يكون ظاهرا للعيان" Y"ضع الرمز يو

  . مم شريطة أن تظل العالمة ظاهرة للعيان50×  مم 50ميكن خفض األبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، لكن على أال تقل عن 

Y 
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 قـد اسـتوفت   2- 4- 3تعترب الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة وحتمل العالمة املبينة يف الشكل          9- 4- 3
  .1- 4- 3 من هذا الفصل وال حتتاج إىل وضع العالمة البينة يف الشكل 5- 4- 3 إىل 1- 4- 3أحكام األقسام 

 على البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة باستثناء 1- 4- 5ال تنطبق أحكام الوثائق الواردة يف   10- 4- 3
بعـد  " LTD QTY"أو " كمية حمدودة"ويف حالة النقل جوا أو حبرا، تدرج عبارة . حاليت النقل اجلوي والبحري

  .)2-5-1-4-5 انظر(وصف البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة 

عندما توضع الطرود اليت حتتوي على بضائع خطرة بكميات حمدودة يف عبوة جممعة، يوضع على                 11- 4- 3
ملمثلة جلميع البضائع   ، ما مل تكن العالمات ا     مبوجب هذا الفصل   املطلوبة   العالمةو" OVERPACK" عبارة   الطرد

  .".اخلطرة اليت حتتويها العبوة امعة ظاهرة للعيان

  5- 3الفصل 

  : يعدل الشكل ليصبح نصه كما يلي1- 5- 3الشكل 

  

  

 

  

 
  عالمة الكميات املستثناة

  خطوط التظليل والرمز من نفس اللون، أسود أو أمحر،
  على خلفية بيضاء أو مغايرة بصورة مناسبة

  .الرتبة أو الشعبة، عندما حتدد) أرقام( املكان رقم يبني يف هذا  *  

  .يبني يف هذا املكان اسم الراسل أو املرسل إليه، إذا مل يكن مبيناً يف مكان آخر على الطرد  **  

 

 
 
 
 
 
* 

** 
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  اجلزء الرابع

  1- 4الفصل 

و اليت يعاد اسـتخدامها أ    "بعبارة  " اليت يعاد استخدامها  أو  "يف النهاية، يستعاض عن عبارة        1- 1- 1- 4
  ".يعاد تصنيعها

  :يكون نصها كما يلي) ج(تضاف فقرة فرعية جديدة   2- 1- 1- 4

 يف ظـروف    ن أن متثل خطراً   ـة ميك ـأال تسمح باختراق البضائع اخلطرة بطريق       )ج"(
 .".النقل العادية

غري أنه ال يزال من املمكن استخدام احلاويات        : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي        3- 1- 1- 4
 واملتطابقة مع تصميم النوع     2011يناير  /يطة للسوائب املصنعة قبل أول كانون الثاين      الوس

 أو اليت ال تتطلب استيفاء معـايري      13- 6- 5- 6زاز الوارد يف    ـار االهت ـاليت مل جتتز اختب   
 .".عند خضوعها الختبار السقوط) د (5- 9- 6- 5- 6

4 -1 -4 -1  P114 (b)   يعدل حكم التعبئة اخلاصPP48  نصه كما يليليصبح: 

"PP48     ال تـستخدم    0509 و 0508  املتحـدة  األمـم  رقمييف حالة ،
 .".املعدنية  العبوات 

P200 )4(   يف حكم التعبئة اخلاص"k"تزود : "، تعدل اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي
منافذ الصمامات بسدادات أو أغطية ضغط مانعة لتسرب الغاز يكون هلا جماري تتوافق مع              

 ...")وتكون لكل صمام توصيلة حمززة مستدقة("وتعدل الفقرة السابعة .". صماماتمنافذ ال
  :ليصبح نصها كما يلي

وعاء الضغط وأن يتصل مباشرة بوعاء      اخلاص ب جيب أن يتحمل كل صمام اختبار الضغط        "
ا عن طريق مستدق ملولب أو عن طريق وسيلة أخرى تستويف اشـتراطات             ـط إم ـالضغ

ISO 10692-2:2001"..  

منافذ "بعبارة " صمامات"، يف اجلملة األوىل، يستعاض عن كلمة "q"يف حكم التعبئة اخلاص 
صمامات خمـارج أنبـوب     "ويف اجلملة الثانية، يف النهاية، يستعاض عن عبارة         ". صمامات

حافظـة  "وتضاف عبارة   " منفذ صمام أنبوب التجميع املتشعب    "بعبارة  " التجميع املتشعب 
وتضاف مجلة ثالثة جديدة يكون     ". سدادات أو أغطية مانعة للتسرب    "بعد عبارة   " للضغط

ويكون للسدادات أو األغطية املانعة لتسرب الغاز سنون لولبية متاثل سنون : "نصها كما يلي
  .".منافذ الصمامات
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  :التايل" ra"ويضاف حكم التعبئة اخلاص اجلديد 
"ra:   الشتراطات التالية يف كبسوالت مبوجب اأيضاًجيوز تعبئة هذا الغاز:  

   غم لكل كبسولة؛150أال تتجاوز كتلة الغاز   )أ(
  أن تكون الكبسوالت خالية من العيوب اليت قد تضعف قوا؛  )ب(
غطاء، تاج،  ( عن طريق جهاز إضايف      مانعة للتسريب من أن وسائل اإلغالق     التأكد    )ج(

  ق أثناء النقل؛ميكنه منع أي تسريب من وسائل اإلغال) ختم، رباط، وما إىل ذلك
وجيب أال يزيد وزن الطرد     . توضع الكبسوالت يف عبوة خارجية ذات قوة كافية         )د(

  .". كغم75عن 

P200     يضاف الرمز    1037، مقابل رقم األمم املتحدة      2يف اجلدول ،"ra "   يف العمـود
  ".أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة"

P203  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P203  توجيه التعبئة  P203  
 .2ينطبق هذا التوجيه على الغازات املسيلة املربدة من الرتبة 

  :االشتراطات املتعلقة باألوعية القرية املغلقة
  .1- 6- 1- 4االشتراطات العامة الواردة يف  ستيفاءجيب ا  )1(
  .2- 6االشتراطات الواردة يف الفصل  ستيفاءجيب ا  )2(
  .حنو جيعلها ال تغطى بالصقيعتكون األوعية القرية املغلقة معزولة على   )3(
  اختبار الضغط  )4(

  :متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املربدة حبسب ضغوط االختبار الدنيا التالية  
 بالـضغط  1.3 ضغط االختبار عن حاصل ضـرب  لي، ال يقئزل اهلواعيف حالة األوعية القرية املغلقة ذات ال    )أ(

  ؛)بار 1( كيلوباسكال 100واء أثناء امللء أو التفريغ، مضافاً إليه الداخلي األقصى للوعاء اململوء، س
الضغط الـداخلي   يف   1.3 ضغط االختبار عن حاصل ضرب       ليف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، ال يق         )ب(

  . تبارعاألقصى للوعاء اململوء، على أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء امللء والتفريغ بعني اال
  لء درجة امل  )5(

 حجم السائل عند درجة حـرارة املـلء         تجاوزيف حالة الغازات املسيلة املربدة غري السمية وغري القابلة لاللتهاب، ال ي             
  . يف املائة من السعة املائية لوعاء الضغط98)  بار1( كيلوباسكال 100وضغط مقداره 

 إذا ارتفعـت   الـذي ستوى املعنيأقل من املدرجة امللء ى جيب أن تبقيف حالة الغازات املسيلة املربدة القابلة لاللتهاب،          
، وصل  ختفيف الضغط  يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام            درجةحرارة احملتويات إىل    

  . تلك من السعة املائية عند درجة احلرارة ئة يف املا98حجم السائل إىل 
   الضغطفيفوسائل خت  )6(

  . للضغط واحدة على األقلختفيفالقرية املغلقة بوسيلة تزود األوعية   
  التوافق  )7(

ويف حالة األوعية املعدة لنقـل  .  متوافقة مع حمتوى األوعيةاملغاليقيانة ص الوصالت أو إحكامتكون املواد املستخدمة يف ضمان        
  .د تفاعالً خطراً مع تلك الغازات هذه املوال تتفاعجيب أال ،)1-5أي ذات خطر إضايف من الرتبة (الغازات املؤكسدة 
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P203  توجيه التعبئة  P203  
  :االشتراطات املتعلقة باألوعية القرية املفتوحة

أرقـام  :  يف أوعية قرية مفتوحة2- 2ال جيوز نقل سوى الغازات املسيلة املربدة غري املؤكسدة التالية الواردة يف الشعبة          
  .3158، و3136، و2591، و1977، و1970، و1963، و1951، و1913األمم املتحدة 

  : حبيث تستويف االشتراطات التاليةاألوعية القرية املفتوحةتصنع 
تصمم أوعية الضغط وتصنع وختترب وجتهز حبيث تتحمل مجيع األوضاع اليت ستتعرض هلا أثناء اسـتخدامها العـادي                    )1(

  .وأثناء ظروف النقل العادية مبا يف ذلك الكالل
  . لترا450ًجيب أال تتجاوز سعة الوعاء   )2(
). عزل بتفريغ اهلـواء   (يزود الوعاء بغالف خارجي مزدوج مع تفريع املنطقة الواقعة بني اجلدار الداخلي واخلارجي                )3(

  .وجيب أن حيول العزل دون تكّون جليد الصقيع على السطح اخلارجي للوعاء
  .جيب أن تكون مواد البناء ذات خواص ميكانيكية مناسبة لدرجات احلرارة  )4(
ر املواد املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة أو تضعف نتيجة ملفعول البضائع اخلطرة املعتزم نقلها، كما ال حتـدث تـأثرياً                    ال تتأث   )5(

  .خطراً، مثل أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة
صاص تتحمل الـضغوط والتـأثريات   تزود األوعية الزجاجية املزدوجة اجلدار بعبوة خارجية ذات مواد توسيد أو امت      )6(

  .احملتمل حدوثها يف ظروف النقل العادية
يصمم الوعاء حبيث يظل يف وضع قائم أثناء النقل، مثالً أن تكون أصغر أبعاد قاعدته أكرب من ارتفاع مركز الثقل عند   )7(

  .ملء الوعاء عن آخره أو أن يثبت على دعامات
  .تسريب الغازات، ملنع خروج أي قطرات من السائل، وحبيث تبقي يف حملها أثناء النقلتزود فتحات األوعية بأجهزة تسمح ب  )8(
  :، مثالً عن طريق اخلتم أو النقش أو احلفراألوعية القرية املفتوحةتوضع العالمات التالية بصورة دائمة على   )9(

  اسم وعنوان الصانع؛  - 
  رقم أو اسم النموذج؛  - 
  رقم املسلسل أو الدفعة؛  - 
   للغازات املعتزم نقلها يف الوعاء؛قم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقلر  - 
  .سعة الوعاء باللتر  - 

P601 (1)و P602 (1)      ،لتـر القصوى  سعتها  " عن عبارة    يستعاضيف النقطة األوىل 
  " لتر1كميتها الصافية "بعبارة " واحد   

P620  اجلديد التايلاإلضايف  شتراط االيدرج:  

ال جيوز تعبئة البضائع اخلطرة األخرى يف نفس عبوة املواد املعدية املدرجة يف               - 4"
 ما مل تكن ضرورية للحفاظ عليها أو تثبيتها أو منع حتللها أو             2- 6الشعبة  

 مل أو أقل مـن      30وجيوز تعبئة كمية قدرها     . ختميل أخطار املواد املعدية   
 يف كل وعـاء رئيـسي       9 أو   8 أو   3البضائع اخلطرة املدرجة يف الفصول      

ة من البضائع اخلطرة    لوال ختضع هذه الكميات القلي    . حيتوي على مواد معدية   
 هلذه الالئحة عنـد     ة لالشتراطات اإلضافي  9 أو   8 أو   3املدرجة يف الفصول    

  .". لتوجيه التعبئة هذاوفقاًتعبئتها 
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  .5 بوصفه االشتراط اإلضايف 4يعاد ترقيم االشتراط اإلضايف 

P621  1- 1- 4"بعد الرقم" 15- 1- 1- 4، باستثناء "جلملة الثانية، تضاف عبارة يف ا."  

P804 (1)   وعاء من املعدن أو البالستيك الصلب"بعبارة " األوعية املعدنية"يستعاض عن عبارة."  

P901      10: الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبـوة خارجيـة        "يستعاض عن عبارة 
،  كغـم  10بضائع اخلطرة لكل عبوة خارجيـة       لاكمية  ال تتجاوز   "بعبارة  " .كغم

املـستخدم  ) ثلج جاف (خبالف كتلة أي كمية من ثاين أكسيد الكربون، الصلب          
  .".كغاز تربيد

  :يضاف النص اجلديد التايل: يف اية االشتراط اإلضايف

  الثلج اجلاف"

كغاز تربيـد، تـصمم     ) ثلج جاف (عند استخدام ثاين أكسيد الكربون، الصلب       
 العبوة حبيث تسمح خبروج ثاين أكسيد الكربون الغازي ملنع تزايد الضغط          وتصنع  

   .".الذي قد يؤدي إىل متزق العبوة

P904  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P904  توجيه التعبئة  P904 
  .3245ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :العبوات التاليةرخص باستخدام ي
واملصممة  3- 1- 4و 8- 1- 1- 4 و4- 1- 1- 4و 2- 1- 1- 4و 1- 1- 4ألحكام الواردة يف ا اليت تستويف العبوات  )1(

وتستخدم العبوات اخلارجية املصنعة من مواد مالئمة ذات قوة . 4- 1- 6حبيث تستويف اشتراطات الصنع الواردة يف 
ل عبوات داخلية ويف حالة استخدام توجيه التعبئة هذا لنق. مناسبة ومصممة حسب سعة التعبئة واستخدامها املعتزم

  . عبوات، جيب تصميم وصنع العبوة حبيث متنع التسريب عن غري قصد أثناء ظروف النقل العاديةةموع
  :ما يليولكنها تستويف  ،6العبوات اليت ال يلزم استيفاؤها الشتراطات اختبار العبوات الواردة يف اجلزء   )2(

  :عبوة داخلية تشمل  )أ(  
أو العبوة الثانوية ) األوعية األولية(وعبوة ثانوية، حبيث يكون الوعاء األويل )يةأوعية أول(أويل وعاء   `1`

  ؛يف حالة السوائل ومانعة للتنخيل يف حالة املواد الصلبة مانعة للتسرب
وتكون . والعبوة الثانوية) األوعية األولية(يف حالة السوائل، توضع مادة ماصة بني الوعاء األويل   `2`

حبيث ال يعرض تسريب املادة  )األوعية األولية(الوعاء األويل حمتويات   سائرتصاص المكافيةبكمية 
  السائلة سالمة مادة التوسيد أو العبوة اخلارجية؛

  ؛كل منها على حدة ملنع تالمسهاوحيدة جيب لف يف عبوة ثانوية هشة  يف حالة وضع عدة أوعية أولية  `3`
  . مم100كتلتها والغرض من استخدامها، وال يقل بعدها اخلارجي عن  ولسعتهاعبوة خارجية مبتانة مالئمة   )ب(  

. مقروءةألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية فوق خلفية ذات لون مغاير، وتكون واضحة و
 مم، وال 2 مم؛ وال يقل مسك اخلط عن 50وال يقل طول ضلعه عن ) منحرف الشكل(° 45وتكون العالمة بشكل مربع قائم بزاوية 

  . مم6يقل ارتفاع احلروف واألرقام عن 
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  :اشتراطات إضافية
   الثلج اجلاف والنتروجني السائل

 وعند .هذه الالئحة النموذجيةاملنطبقة من شتراطات االعند استخدام الثلج اجلاف أو النتروجني السائل، جيب استيفاء كل   
وتوفر دعامات داخلية لضمان بقاء . و الثلج اجلاف يوضع خارج العبوة الثانوية أو يف العبوة اخلارجية أو يف العبوة الشاملةاستخدام الثلج أ

. وإذا استعمل الثلج تكون العبوة اخلارجية أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب. العبوة الثانوية يف مكاا األصلي بعد ذوبان الثلج أو الثلج اجلاف
، تصمم العبوة وتبىن للسماح بتسرب غاز ثاين أكسيد الكربون ملنع تزايد الضغط )الثلج اجلاف(استخدم ثاين أكسيد الكربون، الصلب وإذا 

 ثاين أكسيد كربون، Carbon dioxide, solid"": بالعالمة) العبوة اخلارجية أو العبوة الشاملة(ومتيز العبوة الذي قد يؤدي إىل متزق العبوات 
  ؛"ثلج جاف" "Dry ice"أو صلب 

 عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة، وكذلك درجات احلرارة ودرجات الضغط نييكون الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليم  
  .فقد التربيدعند اليت ميكن أن حتدث 

  :يضاف توجيه التعبئة اجلديد التايل  1- 4- 1- 4

P205  توجيه التعبئة  P205 
  .3468توجيه على رقم األمم املتحدة ينطبق هذا ال

  . 61- 1- 4يف حالة نظم ختزين اهليديدرات الفلزية، تستوىف االشتراطات العامة للتعبئة الواردة يف   )1(
 من املاء وال يتجاوز أقصى ضغط مكون  لترا150ًال يشمل توجيه التعبئة هذا إال أوعية الضغط اليت ال تتجاوز سعتها   )2(

  .ال ميغا باسك25عن 
نظم ختزين اهليديدرات الفلزية اليت تستويف االشتراطات املنطبقة لبناء واختبار ال يرخص بنقل اهليدروجني وحده إال يف   )3(

  .2- 6أوعية الضغط اليت حتتوي على غازات واردة يف الفصل 
ة بالفوالذ، ال تستخدم إال األوعية اليت يف حالة استخدام أوعية الضغط املصنوعة من الفوالذ أو أوعية الضغط املركبـة واملبطنـ  )4(

  ).ي (9- 2-2-6 ألحكام وفقاً، "H"عليها احلرف 
تستويف نظم ختزين اهليديدرات الفلزية شروط اخلدمة ومعايري التصميم والسعة املقررة واختبارات النوع واختبارات   )5(

حكام املتعلقة بأجهزة تسريب الضغط لنظم الدفعة واالختبارات الدورية واختبار الضغط واختبار الشحن املقرر واأل
  .5- 2- 2- 6 ألحكام وفقاًمدى توافقها واعتمادها  وتقيم ISO 16111:2008ختزين اهليديدرات الفلزية املبينة يف 

يتم ملء نظم ختزين اهليدريدات الفلزية باهليدروجني على ضغط ال يتجاوز ضغط الشحن املقرر املبني على العالمات   )6(
  .ISO 16111:2008ة املوضوعة على النظام حسبما هو حمدد يف الدائم

 ويضطلع ا ISO 16111:2008 ألحكام وفقاًتكون اشتراطات االختبارات الدورية لنظام ختزين اهليدريدات الفلزية   )7(
  .، وال يتجاوز احلد األقصى الفاصل بني الفحوص الدورية مخس سنوات6- 2- 2- 6 ألحكام وفقاً

  

UN 3245 
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4 -1 -4 -2  IBC04   21و"يستعاض عن عبارةN31 وA31 وB31 وN " 21و"بعبارةN."  

IBC05   21و"يستعاض عن عبارة  ،)1(يفN31 وA31 وB31 وN " 21و"بعبارةN."  
  ".21H2 و"بعبارة " 31H2 و31H1 و21H2و"يستعاض عن عبارة  ،)2(يف 
  ".21HZ1و"بعبارة " 31HZ1 و21HZ1و"يستعاض عن عبارة  ،)3(يف 

IBC06 و IBC07 و IBC08  
 ".21Nو"بعبارة " 31N و31B و31A و21Nو"يستعاض عن عبارة  ،)1(يف 
 ".21H2  و"بعبارة " 21H2 ،31H1 ،31H2 "يستعاض عن عبارة  ،)2(يف 
 ".21HZ2و"بعبارة " 31HZ2 و31HZ1 و21HZ2و"يستعاض عن عبارة  ،)3(يف 

IBC06  يعدل االشتراط اإلضايف ليصبح نصه كما يلي:  

  :اشتراط إضايف"
  .".4- 3- 1- 4يف احلاالت اليت تتحول فيها املواد الصلبة إىل سوائل، انظر 

IBC07  يعدل االشتراط اإلضايف ليصبح نصه كما يلي:  

  :اشتراط إضايف"

  .4- 3- 1- 4يف احلاالت اليت تتحول فيها املواد الصلبة إىل سوائل، انظر   - 1
  "..تكون بطانات احلاويات الوسيطة اخلشبية مانعة للتنخيل  - 2

IBC08  يدرج االشتراط اإلضايف اجلديد:  

  :اشتراط إضايف"
  .".4- 3- 1- 4يف احلاالت اليت تتحول فيها املواد الصلبة إىل سوائل، انظر 

IBC520        محض فوق أكسي خليك، مثبت    ، يف البند اخلاص     3109يف حالة رقم األمم املتحدة
نوع "يف العمود " 31H2 "، تضاف عبارة)البند األخري ( يف املائة17بتركيز ال يتجاوز 

أمام ) باللتر(السعة القصوى   "يف العمود   " 1500"ويضاف الرقم   " احلاوية الوسيطة 
  .هذا البند

IBC620   1- 1- 4"بعد الرقم " 15- 1- 1- 4، باستثناء "يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة."  

 :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 5- 1- 4

اويات الوسيطة والعبوات الكبرية، االشتراطات الواردة يف        العبوات، مبا فيها احل    تستويف  5- 5- 1- 4"
   .".I Iموعة التعبئة تستويف اشتراطات االختبار أن وحسبما هو مالئم، ، 6- 6 أو 5- 6 أو 1- 6الفصل 
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 للتوحيـد  اشتراطات التذييل باء باملعيار الدويل"يف الفقرة األخرية، يستعاض عن عبارة     8- 1- 6- 1- 4
 للتوحيـد  اشتراطات التذييل ألف باملعيار الدويل"بعبارة " ISO 10297:1999 القياسي
  :ويف النهاية، تضاف الفقرة اجلديدة التالية". ISO 10297:2006 القياسي

 ن اهليدريدات الفلزية، جيب استيفاء اشتراط احلماية احملدد يف        ـم ختزي ـة نظ ـيف حال "
ISO 16111:2008.".  

  ".P200"بعد الرمز " ، حسب االنطباقP205أو "ج عبارة اجلملة األوىل، تدريف   10- 1- 6- 1- 4

  )".باستثناء حاويات السوائب الوسيطة(استخدام العبوات : "يعدل العنوان ليصبح  1- 7- 1- 4

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 1- 7- 1- 4

ت  اشـتراطا   مـع  عبوات األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل      جيب أن تتطابق      1- 1- 7- 1- 4"
  "..IIموعة التعبئة واشتراطات اختبارها  1- 6الفصل 

وجيب أن تتطابق حاويات السوائب الوسيطة مع       : "يف النهاية، تضاف اجلملة اجلديدة التالية       1- 2- 7- 1- 4
  "..IIموعة التعبئة  واشتراطات اختبارها 5- 6اشتراطات الفصل 

  ".، خبالف الطرود املستثناة،" عبارة ، تدرج"الطرد"يف اجلملة األوىل، بعد كلمة   3- 1- 9- 1- 4

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 1- 9- 1- 4

تنقـل  و. يأخذ تصميم الطرد يف احلسبان خواص املواد املشعة ذات اخلواص اخلطرة األخرى          5- 1- 9- 1- 4"
اويات  أو ح يف عبوات، املعبأة يف عبوات ال تتطلب اعتماد السلطة املختصة،املادة املشعة املنطوية على خطر إضايف

 عن فضالً، حسب االقتضاء، 6شتراطات الفصول ذات الصلة من اجلزء ال متاماً للسوائب متتثل أو صهاريج وسيطة
  .".اإلضايففيما يتعلق بذلك اخلطر  3- 4أو  2- 4 أو 1- 4االشتراطات املنطبقة الواردة يف الفصل 

  ".2- 1- 7- 2"بالرقم " 2- 3- 2- 7- 2"يستعاض عن الرقم )ب(3- 2- 9- 1- 4

بعد عبـارة   )" أو كتلة من كل نويدة انشطارية للمخاليط حسب االنطباق        "(تضاف عبارة     )أ(3- 9- 1- 4
  ".واد االنشطاريةامل"

  2- 4الفصل 

بعد عبارة  ) ب( تضاف إشارة إىل حاشية جديدة       ،T1-T22يف جدول توجيهات الصهاريج النقالة        4-2-5-2-6
  :ويكون نص احلاشية كما يلي.  األخريالواردة يف عنوان العمود" اشتراطات فتحة القاع"
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، ال يسمح بوجود فتحات يف القاع       "غري مسموح ا  "عندما يبني هذه العمود       )ب"(
وعندما تكون املادة املنقولة صلبة ). 1- 6- 2- 7- 6انظر (عندما تكون املادة املنقولة سائلة 

 يف القاع تتطابق    يف مجيع درجات احلرارة املمكنة يف ظروف النقل العادية، يرخص بفتحات          
  .".2- 6- 2- 7- 6مع اشتراطات 

  :يف النهاية، تضاف األحكام اخلاصة اجلديدة التالية  3- 5- 2- 4

"TP36  جيوز استخدام عناصر قابلة لالنصهار يف حيز البخار على الصهاريج النقالة.  

TP37               جيوز أن يستمر تطبيق توجيهات الصهاريج النقالـة املوصـوفة يف الالئحـة
 31 حىت   للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة    ملرفقة بالطبعة اخلامسة عشرة     النموذجية ا 

  .".2016ديسمرب /كانون األول

  : نصه كما يلي6- 2- 4يضاف قسم جديد   6- 2- 4

  التدابري االنتقالية  6- 2- 4"

 1يستمر استخدام الصهاريج النقالة وحاويات غازات متعددة العناصر مصنعة قبل           جيوز أن   
- 3- 7- 6 أو   1- 20- 2- 7- 6، اليت تتطابق مع اشتراطات العالمات الـواردة يف          2012يناير  /ينكانون الثا 

 من الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعـة اخلامـسة عـشرة           1- 13- 5- 7- 6 أو   1- 15- 4- 7- 6 أو   1- 16
ت الصلة ، حسب االنطباق، إذا كانت متتثل جلميع االشتراطات األخرى ذاللتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة

) ز(1- 20- 2- 7- 6الواردة يف الطبعة احلالية من الالئحة النموذجية مبا يف ذلك، حسب االنطباق، االشـتراط               
 7500بلوحات إىل أقسام ال تزيد سعتها عن        أو احلجرية   عندما يقسم وعاء الصهريج     " S"اخلاص بوضع عالمة    

جرية عندما تكون قُسمت بالفعل بلوحات إىل       على وعاء الصهريج أو احل    " S"عالمة  وال يتطلب األمر وضع     . لتر
 وذلك حىت االضـطالع بـالفحص أو        2012يناير  / كانون الثاين  1 لتر قبل    7500أقسام ال تزيد سعتها عن      

  .5- 19- 2- 7- 6 ألحكام وفقاًاالختبار الدوري التايل 

يها  وضع عالمة عل   2014يناير  /الثاين كانون   1 قبل   املصنعةوال تتطلب الصهاريج النقالة     
 2-15-4-7-6 و2-16-3-7-6 و2-20-2-7-6 لتوجيهات الصهاريج النقالة عمال باألحكام الواردة يف وفقاً

  .". حىت الفحص واالختبار الدوريني التاليني
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  اجلزء اخلامس

  1- 5الفصل 

 إىل الـسلطة    "بعد عبارة   " إىل السلطة املختصة يف البلد منشأ الشحن وإىل       "تدرج عبارة     )أ (4- 1- 5- 1- 5
  ".عربه أو إليهالرسالة املختصة يف كل بلد تنقل 

  ".وخيطر املرسل"بعد عبارة " السلطة املختصة يف البلد منشأ الشحن و"يف النهاية، تدرج عبارة   )ب (5-1-5-1-4

أو كل نويدة انـشطارية للمخـاليط حـسب         "(، تدرج عبارة    ‘5‘يف الفقرة الفرعية      )د (4- 1- 5- 1- 5
  ".لة املادة االنشطاريةكت"بعد عبارة )" االنطباق

باستثناء ما حيدد خبالف ذلك يف شهادة االعتماد اليت تصدرها          "يستعاض عن عبارة      )ه(و) د (4- 3- 5- 1- 5
مبوجب أحكام  "بعبارة  )" 6- 4- 2- 7- 2انظر  (السلطة املختصة يف بلد منشأ التصميم       

5 -1 -5 -3 -5."  

  : يكون نصها كما يلي5- 3- 5- 1- 5تضاف فقرة جديدة   5- 3- 5- 1- 5

 للتصميم أو الـشحن مـن الـسلطة    يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماداً و  5- 3- 5- 1- 5"
 للـشهادة  وفقـاً املختصة، وتنطبق عليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن يكون التصنيف   

  ".الصادرة عن بلد منشأ التصميم

  : يكون نصه كما يلي4- 5- 1- 5يضاف قسم فرعي جديد   4- 5- 1- 5

  أحكام خاصة للطرود املستثناة  4- 5- 1- 5"

  :لطرود املستثناة إضافة إىلمقروءة وثابتة على السطح اخلارجي لتوضع عالمة   1- 4- 5- 1- 5

  ؛"UN"رقم األمم املتحدة مسبوقا باحلرفني   )أ(

  ؛حتديد هوية الراسل أو املرسل إليه أو اإلثنني معاً  )ب(

  . كغم50ملسموح ا إذا جتاوز إمجايل الكتلة ا  )ج(

 على الطرود املستثناة للمواد املـشعة،       4- 5ال تنطبق اشتراطات الوثائق الواردة يف الفصل          2- 4- 5- 1- 5
على وثيقة النقل مثل بوليصة الشحن، أو بوليصة الشحن " UN" باحلرفني باستثناء وضع رقم األمم املتحدة مسبوقاً

  .".اجلوي أو وثيقة مماثلة أخرى
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  2- 5الفصل 

  .".1-4-5-1-5يف حالة الطرود املستثناة يلزم وضع العالمات الواردة يف "تعدل ليصبح نصها   5-2-1-5-2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  8- 5- 1- 2- 5

 للتصميم أو الـشحن مـن الـسلطة    يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماداً و  8- 5- 1- 2- 5"
 للـشهادة  وفقـاً تماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن يكون التصنيف املختصة، وتنطبق عليها أنواع اع  

  .".الصادرة عن بلد منشأ التصميم

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 6- 1- 2- 5

رقما األمم  (3- 9- 2رة على البيئة، اليت تفي مبعايري الفرع ـوي مواد خطـرود اليت حتتـالط  1- 6- 1- 2- 5
 باستثناء العبوات البـسيطة والعبـوات    حتمل بصورة دائمة عالمة املواد اخلطرة بيئياً      ،)3082 و 3077املتحدة  

  :امعة اليت تتضمن عبوات داخلية ذات سعة

   لترات أو أقل للسوائل؛ أو5صايف كمية قدرها   - 

  . كغم أو أقل للمواد الصلبة5صايف كتلة قدرها   - 

  ".ISO 780:1997"رة بعبا" ISO 780:1985"يستعاض عن عبارة   1- 7- 1- 2- 5

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب )د (2- 7- 1- 2- 5

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب )ه( 2- 7- 1- 2- 5

  :يكون نصها كما يلي) ز(تضاف فقرة فرعية جديدة   2- 7- 1- 2- 5

العبوات امعة اليت حتتوي على عبوات داخلية مغلقة خبتم وحتتوي كل منها أقل من   )ز"(
  .".مل 500

بعـد  " أو كل نويدة انشطارية للمخاليط حسب االنطباق"عبارة يف اجلملة الثانية،     )ب(2- 12- 1- 2- 2- 5
  ".كتلة املادة االنشطارية"عبارة 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي    5- 12- 1- 2- 2- 5

  للتصميم أو الشحن من السلطة     يف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود تقتضي اعتماداً       و  5- 12- 1- 2- 2- 5"
 للشهادة  وفقاًاملختصة، وتنطبق عليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن تكون بطاقة الوسم                

  .".الصادرة عن بلد منشأ التصميم
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  : ليصبح كما يلي9يعدل عنوان منوذج العالمة رقم   2- 2- 2- 2- 5

  9لرتبة ا"

  ".ياًمواد وسلع خطرة متنوعة مبا فيها املواد اخلطرة بيئ

  3- 5الفصل 

  ".حمذوف"حيذف النص وتضاف كلمة    1- 1- 1- 3- 5

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي   )ه(1- 1- 2- 3- 5

املواد املشعة املعبأة واحملدد هلا رقم وحيد من أرقام األمم املتحدة، يف حالة نقلها                )ه(" 
  .".على أساس استخدام حصري، داخل مركبة أو عليها أو يف حاوية شحن

  4- 5الفصل 

  :تعدل املالحظة املتعلقة بالفقرة التمهيدية ليصبح نصها كما يلي  

ال تستبعد هذه الالئحة استخدام أساليب اإلرسال باملعاجلة اإللكترونيـة للبيانـات وتبـادل                :حظةمال"
وثيقة نقل البـضائع   "كما تشتمل مجيع اإلشارات إىل      . البيانات اإللكتروين كوسائل بديلة عن املستندات الورقية      

يف هذا الفصل على تقدمي املعلومات املطلوبة لالستخدام يف أساليب اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات " خلطرةا
  .".وتبادل البيانات اإللكتروين

  :تعدالن ليصبح نصهما كما يلي  1- 1- 4- 5 و1- 4- 5

  املعلومات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة  1- 4- 5

  عموميات  1- 1- 4- 5"

تثناء ما مل يشترط خالف ذلك، فإنه جيب على املرسل الذي يقدم بضائع خطرة للنقل أن باس  1-1- 1- 4- 5
يقدم للشاحن املعلومات املنطبقة على تلك البضائع اخلطرة، مبا فيها أي معلومات ومستندات على النحو املبني يف              

افقة الشاحن، عن طريق أساليب     وجيوز تقدمي هذه املستندات يف وثيقة نقل البضائع اخلطرة أو، مبو          . هذه الالئحة 
  .املعاجلة اإللكترونية للبيانات وتبادل البيانات اإللكتروين

ويف حالة استخدام وثائق مطبوعة، يقدم الراسل إىل الشاحن األصلي نسخة من وثيقة نقل                2- 1- 1- 4- 5
  . عليها حسبما هو منصوص عليه يف هذا الفصلالبضائع اخلطرة، كاملة وموقعاً
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عند تقدمي املعلومات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة إىل الشاحن عن طريـق أسـاليب              و  3- 1- 1- 4- 5
، جيب أن يكون بوسع الشاحن تقدمي املعلومات بـدون          املعاجلة اإللكترونية للبيانات وتبادل البيانات اإللكتروين     

  .".تأخري كوثيقة مطبوعة، مع تقدمي املعلومات بالترتيب املطلوب مبوجب هذا الفصل

وصف البضائع  "بعبارة  " لنقللاالسم الرمسي املستخدم    "يف النهاية، يستعاض عن عبارة        )ب(3- 4- 1- 4- 5
  )".ه(إىل ) أ (1- 4- 1- 4- 5اخلطرة احملدد يف 

  :ةيف النهاية، تضاف املالحظة اجلديدة التالي  1- 5- 1- 4- 5

  .".ارجية لعبوة جممعةال يشترط حتديد رقم ونوع وسعة كل عبوة داخلية موجودة يف العبوة اخل  :حظةمال"

" )أو كل نويدة انشطارية للمخاليط حسب االنطبـاق "(يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة    )ج(1- 7- 5- 1- 4- 5
  ".كتلة املادة االنشطارية"بعد عبارة 

 غري حمدودة،   A2ويف حالة املواد املشعة اليت تكون فيها قيمة         : "يف النهاية، تضاف عبارة     )ي(1- 7- 5- 1- 4- 5
  .". صفراA2ف القيمة يكون مضاع

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 7- 5- 1- 4- 5

اعتمادا للتصميم أو الشحن من الـسلطة        تقتضيويف مجيع حاالت النقل الدويل لطرود         3- 7- 5- 1- 4- 5"
املختصة، وتنطبق عليها أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يتعني أن يكون رقم األمم املتحدة واالسم                 

  .". للشهادة الصادرة عن بلد منشأ التصميموفقاً 1- 4- 1- 4- 5لرمسي املستخدم يف النقل املطلوبة مبوجب ا

  : يليكماتعدل ليصبح نصها   2- 6- 1- 4- 5

 أساليب املعاجلة اإللكترونية للبيانات طريقإذا قدم مستند البضائع اخلطرة إىل الناقل عن   2- 6- 1- 4- 5"
) التوقيعـات (إلكترونيا أو أن حيل حمل التوقيع ) التوقيعات(وز أن يكون التوقيع    أو تبادل البيانات اإللكتروين، جي    

  ).".حبروف استهاللية(األشخاص املرخص هلم بالتوقيع ) أمساء(حمل اسم 

  : يكون نصها كما يلي3- 6- 1- 4- 5تضاف فقرة جديدة   3- 6- 1- 4- 5

أسـاليب املعاجلـة اإللكترونيـة       طريق   عنإذا قدمت وثيقة البضائع اخلطرة إىل الناقل          3- 6- 1- 4- 5"
للبيانات أو تبادل البيانات اإللكتروين ونقلت البضائع اخلطرة فيما بعد لشاحن يتطلب وثائق مطبوعة عن نقـل                 

 يظهروجيب أن " وردت النسخة األصلية إلكترونيا"البضائع اخلطرة، جيب أن يضمن الناقل أن توضع على الوثيقة         
  .".ستهالليةاسم الشخص املوقع باحلروف اال
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  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  3- 2- 4- 5

إذا قدمت وثيقة البضائع اخلطرة إىل الناقل عن طريق أساليب املعاجلة اإللكترونية للبيانات أو   3- 2- 4- 5"
حمل ) التوقيعات(إلكترونيا أو أن حيل حمل التوقيع       ) التوقيعات(تبادل البيانات اإللكتروين، جيوز أن يكون التوقيع        

  ).".حبروف استهاللية(األشخاص املرخص هلم بالتوقيع ) أمساء(اسم 

  : يكون نصها كما يلي4- 2- 4- 5ضاف فقرة جديدة ت  4- 2- 4- 5

 طريق أساليب املعاجلة اإللكترونية للبيانات أو عنإذا قدمت وثيقة البضائع اخلطرة إىل الناقل   4- 2- 4- 5"
ا بعد لشاحن يتطلب وثائق مطبوعة عن نقل البضائع اخلطرة، تبادل البيانات اإللكتروين ونقلت البضائع اخلطرة فيم

وجيب أن يظهر اسم الـشخص      " وردت النسخة األصلية إلكترونيا   "جيب أن يضمن الناقل أن توضع على الوثيقة         
  .".املوقع باحلروف االستهاللية

  : يكون نصه كما يلي4- 4- 5يضاف قسم جديد   4- 4- 5

  ئع اخلطرةاالحتفاظ مبعلومات نقل البضا  4- 4- 5"

حيتفظ الراسل بنسخة من وثائق نقل البضائع اخلطرة واملستندات والوثائق اإلضافية احملددة يف   1- 4- 4- 5
  .هذه الالئحة، لفترة ثالثة أشهر كحد أدىن

يف حالة االحتفاظ بالوثائق يف صورة إلكترونية أو على نظام حاسويب، جيب أن يكون بوسع       2- 4- 4- 5
  .".الشاحن طباعتها على ورق

  5- 5الفصل 

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  

  5- 5الفصل "

  أحكام خاصة

  .فحمذو  1- 5- 5

  )3359رقم األمم املتحدة (أحكام خاصة تنطبق على وحدات نقل البضائع املبخرة   2- 5- 5

  عموميات  1- 2- 5- 5

اليت ال حتتـوي علـى      ) 3359رقم األمم املتحدة    ( املبخرة   البضائعال ختضع وحدات نقل       1- 1- 2- 5- 5
  .ضائع خطرة أخرى إىل أحكام هذه الالئحة خبالف أحكام هذا القسمب
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 املبخرة ببضائع خطرة إضافة إىل املواد املبخرة، تنطبق         البضائعيف حالة حتميل وحدات نقل        2- 1- 2- 5- 5
باإلضافة إىل  ) مبا يف ذلك لوحات اإلعالن اخلارجية والعالمات والوثائق       (أي أحكام ذات صلة من هذه الالئحة        

  .كام هذا القسمأح

ال تستخدم لنقل البضائع املبخرة إال وحدات نقل الضائع اليت ميكن إغالقها حبيث خيفـض                 3- 1- 2- 5- 5
  .تسريب الغاز إىل احلد األدىن

  التدريب  2- 2- 5- 5

 تدريباً  املبخرةنقل البضائع   مناولة وحدات   جيب أن يتلقى األشخاص الذين يعملون يف جمال           
  .يتمشى مع مسؤوليام

  العالمات واإلعالنات اخلارجية  3- 2- 5- 5

رة بضائع مبخعلى كل وحدة نقل  2- 3- 2- 5- 5 يف املبنيعلى النحو  وضع عالمة حتذير    ت  1- 3- 2- 5- 5
على الوحدة حىت تستوىف     وتبقى هذه العالمة     .الوحدةيفتحون أو يدخلون    األشخاص الذين    راها بسهولة حبيث ي 

  : األحكام التالية

  ة إلزالة تركيزات غاز التبخري الضارة؛ بخرحدة نقل البضائع املإمتام وية و  )أ(  

  .ةبخرتفريغ البضائع أو املواد امل  )ب(  

   مـم   300تكون عالمة التحذير اخلاصة بالتبخري مستطيلة الشكل، ال يقل عرضها عـن               2- 3- 2- 5- 5
   فووال يقل ارتفاع احلـر   بيضاء،   أرضيةوتكون العالمات باللون األسود على      .  مم 250وال يقل ارتفاعها عن     

  .1- 5- 5وترد عالمة التحذير يف الشكل .  مم25 عن 

   عالمة التحذير بشأن التبخري-  1- 5- 5الشكل 

  )تبقى العالمة احلالية دون تغيري(

إذا مت وية وحدة نقل البضائع املبخرة بالكامل إما عن طريق فتح األبواب أو عن طريـق                   3- 3- 2- 5- 5
  .تبخري،، يوضع تاريخ التهوية على عالمة التحذير بشأن التبخريوية ميكانيكية بعد ال

  .بعد وية وتفريغ وحدة نقل البضائع املبخرة، تزال عالمة التحذير بشأن التبخري  4- 3- 2- 5- 5

على ) 2- 2- 2- 2- 5، انظر 9منوذج رقم  (9ال توضع اإلعالنات اخلارجية اخلاصة بالرتبة   5- 3- 2- 5- 5
  . األخرى املعبأة فيها9 إذا كان ذلك مطلوبا ملواد أو سلع الرتبة وحدة نقل بضائع خطرة إال
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  التوثيق  4- 2- 5- 5

ومل يتم ويتها بالكامل قبل النقل علـى        رة  النقل املرافقة لوحدات نقل املبخ    تشتمل وثائق     1- 4- 2- 5- 5
  :املعلومات التالية

مم املتحـدة،   ، أو رقم األ   9، وحدة نقل بضائع مبخرة،      3359رقم األمم املتحدة      - 
  ؛9وحدة نقل بضائع مبخرة، الرتبة 

  تاريخ ووقت التبخري؛  - 

  .نوع وكمية غاز التبخري املستخدم  - 

  جيوز أن يكون مستند النقل يف أي شكل، شريطة أن يشتمل على املعلومـات املطلوبـة يف           2- 4- 2- 5- 5
  .وجيب أن تكون هذه املعلومات سهلة التحديد ومقروءة وثابتة. 1- 4- 2- 5- 5

يف (مادة التبخري، مبا يف ذلك أجهزة التبخري  توجيهات بشأن طريقة التخلص من بقايا        ىعطت  3- 4- 2- 5- 5
  .)حالة استخدامها

ال يشترط تقدمي مستند عندما يتم وية وحدة نقل البضائع املبخرة بالكامل ووضع تـاريخ                 4- 4- 2- 5- 5
  ).".4- 3- 2- 5- 5 و3- 3- 2- 5- 5انظر (التبخري على عالمة التحذير 

  اجلزء السادس

  1- 6الفصل 

ال يستخدم هذا الرمز يف أي غرض آخر غـري          : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي        )أ (1- 3- 1- 6
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل  أو صهرجيا نقاال أو حاوية غازات متعددة العناصر إثبات أن عبوة

  "..7- 6أو  6 - 6 أو 5 - 6 أو 3 - 6 أو 2 - 6 أو 1 - 6

  :يضاف قسم فرعي جديد يكون نصه كما يلي  0- 4- 1- 6

  اشتراطات عامة  0- 4- 1- 6"

  .".ال ميثل أي اختراق للمادة املوضوعة يف العبوة خطرا يف ظروف النقل العادية   

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي   3- 6- 3- 5- 1- 6

ب أو جممع أي تلف ميكن أن يؤثر        ال حيدث يف العبوة أو العبوة اخلارجية لطرد مرك        جيب أ  3- 6- 3- 5- 1- 6"
ال أووتبقى األوعية الداخلية أو العبوات الداخلية أو املواد بأكملها داخل العبوة اخلارجية .  السالمة أثناء النقلعلى

  "..الداخلية) العبوات( أو العبوة )األوعية الداخلية (من الوعاء الداخليامللء يكون هناك أي تسرب ملادة 
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  2- 6الفصل 

  : عنوان الفصل، تضاف املالحظة اجلديدة التاليةبعد  

وخـراطيش  ) خراطيش الغاز ( رذاذات األيروسول واألوعية الصغرية احلاوية للغاز        ال ختضع   :مالحظة"
  .".3- 2- 6 إىل 1- 2- 6 لالشتراطات الواردة يف اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز مسيل قابل لالشتعال

  .لعنوانحتذف املالحظة الواردة بعد ا  1- 2- 6

نظام ختزين اهليدريـدات    وجيرى اختبار الضغط ل   : "يف النهاية، تضاف اجلملة اجلديدة التالية       5- 1- 1- 2- 6
  .P205 وفقاً لتوجيه التعبئة الفلزية

  ".P200 (1)"بعد عبارة " P205، "تضاف العبارة   4- 3- 1- 2- 6

  ".عية التربيد القريةأو"بعد عبارة" ختزين اهليدريدات الفلزيةونظم "تدرج عبارة   1- 5- 1- 2- 6

  : يكون نصها كما يلي3- 5- 1- 2- 6تضاف فقرة جديدة   3- 5- 1- 2- 6

الفحوص واالختبارات املبينة   ق من إجراء    ـة، يتحق ـن اهليدريدات الفلزي  ـة نظم ختزي  ـيف حال   3- 5- 1- 2- 6"
وعيـة  ألا من   مناسبةعلى عينة   ) ط(و) ح(و) ز(و) و(وحسب االنطباق    ،)ه(و) د(و) ب(و) أ(1- 5- 1- 2- 6يف  

وص واالختبارات املبينة  ـالفحرى  ـجت ،كـة إىل ذل  ـباإلضافو. دات الفلزية ـام ختزين اهليدري  ـة يف نظ  ـاملستخدم
 ،)ه(1-5-1-2-6على عينة مناسبة من نظم ختزين اهليدريدات الفلزية وكذلك املبينة يف            ) و(و) ج(1-5-1-2-6يف  

  .يدريدات الفلزيةلنظام ختزين اهل الغالف اخلارجي حسب االنطباق وفحص

وباإلضافة إىل ذلك، ختضع مجيع نظم ختزين اهليدريدات الفلزية إىل الفحوص واالختبارات              
  .".، فضال عن اختبار مدى التسريب والتشغيل املقبول ملعدات اخلدمة)ط(و) ح (1- 5- 1- 2- 6األولية املبينة يف 

  "يف النهاية، تضاف املالحظة اجلديدة التالية  1- 6- 1- 2- 6

 الوارد  P200لالطالع على عدد مرات الفحوص واالختبارات الدورية، انظر توجيه التعبئة             :حظةمال"
  .".1- 4- 1- 4يف 

وتـضاف اجلملـة    ". ، أو الفحص باملوجات فوق الصوتية     "، حتذف عبارة    2يف املالحظة     )د(1- 6- 1- 2- 6
ءات اختبـار   كتوجيه إلجراISO 16148:2006جيوز استخدام : "اجلديدة التالية يف النهاية

  .".االنبعاثات الصوتية
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  : جديدة يكون نصها كما يلي3تضاف مالحظة 

ميكن االستعاضة عن اختبار الضغط اهليدرويل بفحوص باملوجـات الـصوتية            :3 مالحظة"
اسطوانات الغاز املصنوعة  يف حالة ISO 10461:2005+A1:2006 ألحكام وفقاًيضطلع ا 

 اسطوانات الغاز  يف حالةISO 6406:2005 ألحكام وفقاًة وم غري امللحواألملونيوم  سبائكمن
  .".ةاملصنوعة من الفوالذ غري امللحوم

  :يف اجلدول، تضاف البنود اجلديدة الثالثة التالية  1- 1- 2- 2- 6

   اسطوانات قابلة إلعادة امللء ومـصنوعة مـن الفـوالذ امللحـوم             - اسطوانات الغاز   
   بار فأقل60 اختبار الضغط - 

ISO 4706:2008 

   اسطوانات قابلة إلعادة امللء ومصنوعة من سبائك األلومنيوم امللحومة- اسطوانات الغاز 
   التصميم والبناء واالختبار- 

ISO 20703:2006 

 اسطوانات قابلة إلعادة امللء ومصنوعة من فوالذ غري قابل للـصدأ            - اسطوانات الغاز   
  كال فأقل ميغا باس6اختبار الضغط :  اجلزء األول- امللحوم 

ISO 18172-1:2007 

  :يكون نصها كما يلي  5-1-2-2-6تضاف فقرة فرعية جديدة   6-2-2-1-5

اليت حتمل عالمـة األمـم      تنطبق املعايري التالية على تصميم وصنع نظم ختزين اهليدريدات الفلزية             6-2-2-1-5"
ملرتبطة بنظام تقييم التطابق واالعتماد وفقـاً        وفحصها واختبارها األوليني، باستثناء أن تكون اشتراطات الفحص ا         املتحدة
  :5-2-2-6للفقرة 

 ISO 16111:2008 اهليدروجني املمتص يف اهليدريدات الفلزية القابلة لالنعكاس -أدوات ختزين الغاز القابلة للنقل 

."  

  ".P200"بعد الرمز " P205أو "يف البداية، يف النص الوارد بني قوسني هالليني، تدرج عبارة   2- 2- 2- 6

  ".ISO 10297:2006"بعبارة " ISO 10297:1999"يستعاض عن عبارة   3- 2- 2- 6

  :يف النهاية، تضاف الفقرة اجلديدة التالية  

، تنطبق االشـتراطات    اليت حتمل عالمة األمم املتحدة    يف حالة نظم ختزين اهليدريدات الفلزية       "  
  :املبينة يف املعايري التالية على وسائل اإلغالق ومحايتها

 ISO 16111:2008 اهليدروجني املمتص يف اهليدريدات الفلزية القابلة لالنعكاس -أدوات ختزين الغاز القابلة للنقل 

."  
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بعد " اليت حتمل عالمة األمم املتحدةونظم ختزين اهليدريدات الفلزية "يف البداية، تدرج عبارة   4- 2- 2- 6
، ويف اجلدول، يضاف البند اجلديد التايل "لالسطوانات اليت حتمل عالمة األمم املتحدة"عبارة 

  :يف النهاية

 ISO 16111:2008 اهليدروجني املمتص يف اهليدريدات الفلزية القابلة لالنعكاس - أدوات ختزين الغاز القابلة للنقل

  :بعد العنوان، تضاف املالحظة اجلديدة التالية  7- 2- 2- 6

  اليت حتمل عالمـة األمـم املتحـدة يف    يدريدات الفلزية  ختزين اهلترد اشتراطات العالمات لنظم     :مالحظة"
6-2-2-9.".  

ويعاد ترقيم . 7- 2- 2- 6 إىل أول فقرة غري مرقمة حتت 1- 7- 2- 2- 6يعطى رقم الفقرة 
 9- 7- 2- 2- 6وتضاف فقرة جديـدة     .  لذلك الفقرات واإلشارات املرجعية الالحقة تبعاً    

  :يكون نصها كما يلي

وانات، ال تنطبق اشتراطات العالمات املتعلقة بأوعية الضغط إال علـى           يف حالة حزم االسط     9- 7- 2- 2- 6"
  .".االسطوانات املفردة من احلزمة وليس على أي هيكل جتميع

ال يستخدم هذا   : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي      ) احلالية) أ (1- 7- 2- 2- 6( )أ (2- 7- 2- 2- 6
 أو حاوية غازات متعـددة العناصـر    نقاالًجياً أو صهرالرمز يف أي غرض آخر غري إثبات أن عبوة      

 6 -6 أو   5 -6 أو   3 -6 أو   2 -6 أو   1 -6متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل        
  "..7-6أو 

ويعاد . 8- 2- 2- 6 إىل أول فقرة غري مرقمة حتت 1- 8- 2- 2- 6 جديدة رقم فقرة ىيعط  8- 2- 2- 6
  . ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك

  : يكون نصها كما يلي9- 2- 2- 6ضاف فقرة جديدة ت  9- 2- 2- 6

  وضع العالمات على نظم ختزين اهليدريدات الفلزية اليت حتمل عالمة األمم املتحدة  6-2-2-9"

األمم املتحدة العالمات الـواردة     رمز تعبئة   توضع على نظم ختزين اهليدريدات الفلزية واليت حتمل           6-2-2-9-1
علـى نظـم ختـزين      ) ختتم أو تنقش أو حتفر مثالً     (ثبت هذه العالمات بصورة دائمة      وت. أدناه بصورة واضحة ومقروءة   

أو قمته أو عنقه أو على جـزء مثبـت          نظام ختزين اهليدريدات الفلزية     وتوضع العالمات على كتف     . اهليدريدات الفلزية 
  باستثناء رمز تعبئة األمم املتحـدة،      ويبلغ احلد األدىن حلجم العالمات،      . نظم ختزين اهليدريدات الفلزية   بصورة دائمة على    

 مم للنظم اليت يقل إمجايل حجمها       2.5 مم فأكثر و   140 اليت يبلغ إمجايل حجمها      نظم ختزين اهليدريدات الفلزية    مم ل  5
 مم فأكثر 140 مم للنظم اليت يبلغ إمجايل حجمها       10ويكون احلد األدىن حلجم رمز تعبئة األمم املتحدة         .  مم 140عن  

  . مم140نظم اليت يقل إمجايل حجمها عن  مم لل5و
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  :تطبق العالمات التالية  6-2-2-9-2

  ؛    رمز تعبئة األمم املتحدة  )أ(

 أو حاويـة     نقاالً عبوة، أو صهرجياً  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن           
 2- 6 أو   1- 6غازات متعددة العناصر متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف الفصل           

  . 7- 6 أو 5- 6 أو 3- 6أو 

  ؛)املعيار التقين املستخدم يف التصميم والبناء واالختبار" (ISO 16111"  )ب(

 بلد االعتماد كما هو مبني يف العالمات املميـزة  )أو احلروف اليت حتدد(الذي حيدد  احلرف    )ج(
  للمركبات ذات احملركات يف النقل الدويل؛

جلة لدى السلطة املختصة يف البلد املـرخص        عالمة أو طابع هوية هيئة الفحص املس        )د(
  بوضع العالمة؛

يفصل بينهما خط مائل ) رقمان(مث الشهر ) أربعة أرقام(تاريخ الفحص األويل، السنة   )ه(
  ؛"/")أي(

  ؛"BAR"تلوه احلروف ت و"PH"اختبار الضغط مقيساً بالبار يسبقه حرفا   )و(

ـ سبقه  تمقيساً بالبار   لفلزية  ضغط الشحن املقرر لنظام ختزين اهليدريدات ا        )ز(  "RCP"ف  وراحل
  ؛"BAR"تلوه احلروف تو

وحني ال يكون بلد الصنع هـو نفـس بلـد          . عالمة الصانع اليت سجلتها السلطة املختصة       )ح(
 بلد الصنع كمـا     )أو احلروف اليت حتدد    ( الذي حيدد   تسبق عالمة الصانع احلرف    ،االعتماد

وتفصل مسافة أو   .  ذات احملركات يف النقل الدويل     هو مبني يف العالمات املميزة للمركبات     
  خط مائل بني عالمة البلد وعالمة الصانع؛

  الرقم املسلسل الذي وضعه الصانع؛  )ط(

، ضغط املركبـة واملبطنـة بـالفوالذ    يف حالة أوعية الضغط املصنوعة من الفوالذ وأوعية ال          )ي(
  ؛)ISO 11114-1:1997انظر ( الذي يبني توافق الفوالذ "H"احلرف 

 بـاحلروف   يف حالة نظم ختزين اهليدريدات الفلزية احملدودة العمر، تاريخ االنتهاء، معرفـاً             )ك(
"FINAL "أي(يفصل بينهما خط مائل ) رقمان(مث الشهر ) أربعة أرقام(تلوه السنة يو.("/"  

يسبقه ) و(ختبار  ضغط اال حيث أن   . أعاله يف املسلسل املبني   ) ه(إىل  ) أ(املبينة يف    العالمات   ترتب  
  .يف املسلسل املبني) ك(إىل ) ح(وترتب عالمات الصنع الواردة يف . )ح(مباشرة ضغط التشغيل 

u  
n 
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يسمح بوضع عالمات أخرى يف مساحات خبالف اجلدار اجلانيب، شريطة أن توضع يف مساحات                6-2-2-9-3
وز أن تتناقض هـذه العالمـات مـع         وال جي . منخفضة اإلجهاد، وال تكون حبجم أو عمق خيلق تركزات إجهاد ضارة          

  .العالمات الالزمة

ويستويف اشتراطات  نظام لتخزين اهليدريدات الفلزية      توضع على كل     ،إىل جانب العالمات السابقة     6-2-2-9-4
  : العالمات التالية 4-2-2-6الواردة يف الفحوص واالختبارات الدورية 

رخص هليئة الفحص واالختبار الدوريني، كمـا      البلد امل ) احلروف اليت تبني  (احلرف الذي يبني      )أ(
وال تكـون هـذه     . هو مبني يف العالمات املميزة للمركبات ذات احملركات يف النقل الدويل          

  العالمة ضرورية إذا كانت اهليئة معتمدة من السلطة املختصة يف البلد الذي اعتمد التصنيع؛
لطة املختـصة بـإجراء االختبـار       ة املرخص هلا من الس    ـة للهيئ ـة املسجل ـالعالم  )ب(

  والفحص الدوريني؛
يفـصل  ) رقمان(يليها الشهر   ) رقمان(تـاريخ الفحص واالختبار الدوريني، السنـة        )ج(

  .وجيوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة"/"). أي(بينهما خط مائل 

  "..وتظهر هذه العالمات بنفس التسلسل املذكور

  : يليتعدل ليصبح نصها كما  6-2-4-3

 2-4-2-6 و 1-4-2-6رهناً مبوافقة السلطة املختـصة، ال ختـضع لألحكـام املبينـة يف                6-2-4-3"
  :، شريطة أنتعقيمها ولكنها قد تتأثر تأثرياً ضاراً يف اختبار محام املاء، إذا كان يشترط األيروسوالت واألوعية الصغرية

  حتتوي على غاز غري هلوب وإما   )أ(
 ةأخرى متثل أجزاء مكونة للمنتجات الصيدالنية املستخدم      حتتوي على مواد      `1`

  لألغراض الطبية أو البيطرية أو أغراض مماثلة؛
  حتتوي على مواد أخرى مستخدمة يف عملية تصنيع املنتجات الصيدالنية؛ أو  `2`
  مستخدمة يف التطبيقات الطبية أو البيطرية أو تطبيقات مماثلة؛  `3`

 لطرائق بديلة لكشف التسرب     لصانع يف حالة استخدام ا    افئمكإذا حتقق مستوى أمان       )ب(
وقياس مقاومة الضغط، من قبيل كشف اهلليوم، وتنفيذ اختبار محام املاء لعينة إحصائية             

  ؛  رذاذة من كل دفعة إنتاج2 000ال تقل عن رذاذة واحدة لكل 
 تصنع حتت    أعاله، فهي  `3` و `2` و `1`يف حالة املنتجات الصيدالنية الواردة يف         )ج(

إذا اقتضت السلطة املختصة ذلك، تتبع ممارسـات        و. سلطة إدارة صحية وطنية   
(WHO)الصناعة اجليدة اليت أقرا منظمة الصحة العاملية 

)2(.".  

                                                      

  )2(  WHO Publication: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and 

related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection.  
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  3-6الفصل 

ال يستخدم هذا الرمز يف أي غرض آخر غري إثبات أن     : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي        )أ (6-3-4-2
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الـواردة يف   أو حاوية غازات متعددة العناصر   نقاالً  صهرجياً  أو عبوة

  "..7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6 أو 1 -6الفصل 

وال يتجاوز نـصف قطـر      "بعد عبارة   )" 1-3-6انظر الشكل   "(يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة        6-3-5-4-1
  ". مم6حروف طرف التصادم 

 وأال يتجاوز نصف قطـر      "بعد عبارة   )" 1-3-6انظر الشكل   "(يف اجلملة الثالثة، تدرج عبارة        6-3-5-4-2
  :ويف النهاية، يدرج الشكل اجلديد التايل".  مم6حروف الطرف العلوي 

  1-3-6الشكل 

  

Radius ≤ 6mm 

Dimensions In millimetres 

  

  4-6الفصل 

  ".خبالف ذلك"حتذف عبارة   6-4-2-9

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  )ج(6-4-5-4-2

حاويات الشحن املزودة بوسائل إغالق "بعبارة " الشحن املغلقة دائماًحاويات "يستعاض عن عبارة    6-4-5-4-4
 2:1998 و 1:1993والتعـديالت الالحقـة     "، تدرج عبارة    )ج(ويف الفرقة الفرعية    ". دائمة

  ."حاويات البضائع العامة: اجلزء األول"بعد عبارة " ،5:2006 و4:2006 و3:2005و

  . ال ينطبق التعديل على النص العريب  `2`)ب(5- 4- 5- 4- 6و` 2`)ج(6-4-5-4-4

 األبعاد باملليمتر

 �� 6 ≤نصف القطر 
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بعبارة " " لنقله)UF6(ادس فلوريد اليورانيوم ـة سـتعبئ "ISO 7195:1993"يستعاض عن عبارة   6-4-6-1
"ISO 7195:2005"  ادس فلوريد اليورانيوم ـة سـتعبئ -الطاقة النووية)UF6(لنقله .""  

  ".ISO 7195:2005"بعبارة " ISO 7195:1993" عبارة يستعاض عن  )أ(6-4-6-2

  ".ISO 7195:2005"بعبارة " ISO 7195:1993"يستعاض عن عبارة   )أ(6-4-6-4

 الحتباسمصممة  "بعبارة" مصممة لضمان احتجاز احملتوى السائل     "عبارةيستعاض عن     `2`) ب(6-4-7-16
  ".ة وضمان احتجازها السائلياتاحملتو

  :ح نصها كما يليتعدل ليصب  5- 11- 4- 6

  : ما يلي15- 4- 6يراعى يف الطرد، بعد إخضاعه لالختبارات املوصوفة يف   5- 11- 4- 6"

   سم؛10أن حيافظ على احلد األدىن لعموم األبعاد اخلارجية للطرد عند مستوى ال يقل عن   )أ(

  .". سم10أن حيول دون دخول مكعب طوله   )ب(

 متعـددة   حـواجز "بعبارة  " ، مانعة للماء دائماً   دة عالية املستوى   متعد حواجز"يستعاض عن عبارة      )أ(6-4-11-7
  .وال ينطبق التعديل الثاين على النص العريب". يظل منها حاجزان على األقل مانعني للماء دائماً، مانعة للماء عالية املستوى

  ".13-11-4-6"بالرقم " 12-11-4-6"يستعاض عن الرقم   )ج(6-4-13

  :ليصبح نصها كما يلي) أ(وتعدل الفقرة الفرعية . ديل األول على النص العريبال ينطبق التع  6-4-15-5

  ". أمثال أقصى وزن للطرد؛5 وزناً إمجالياً مساوياً  )أ"(

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  )ل(14-23-4-6و) ي(12-23-4-6و) ح(6-4-23-11

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  )ح(6-4-23-12

يف ("يف اجلملة الثانية، يستعاض عـن عبـارة           )ل(14-23-4-6و) ي(13-23-4-6و) ي(6-4-23-12
  ".) أو كل نويدة انشطارية حسب االنطباقيف حالة املواد االنشطارية("بعبارة " )حالة املواد االنشطارية

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  )ز(6-4-23-14

  .العريبال ينطبق التعديل على النص   )ي(6-4-23-14
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  5-6الفصل 

ال يستخدم هذا الرمز يف أي غرض آخر غري إثبات أن     : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي        )أ(6-5-2-1-1
 2 -6 أو 1 -6متتثل لالشتراطات ذات الصلة الواردة يف الفصل  أو حاوية غازات متعددة العناصر  نقاالً أو صهرجياًعبوة
  "..7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6أو 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-5-2-2-4

على الوعاء الداخلي للحاويات    ) د(و) ج(و) ب(1- 1- 2- 5- 6توضع العالمات املبينة يف       4- 2- 2- 5- 6"
إذا كان هذا التاريخ هو تاريخ صنع       ) و(و) ه(، ويف   2011يناير  / كانون الثاين  1الوسيطة املركبة واملصنعة بعد     

وتوضع العالمات بالترتيب املبني يف . وال يوضع رمز التعبئة لألمم املتحدة.  البالستيكالوعاء الداخلي املصنوع من
وجيب أن تكون ثابتة ومقروءة وموضوعة يف موقع تكون فيه ظاهرة للعيان يف حالة وضع الوعاء . 1- 1- 2- 5- 6

  .الداخلي يف صندوق خارجي

ع من البالسـتيك علـى الوعـاء        الوعاء الداخلي املصنو   وكإجراء بديل، جيوز وضع تاريخ صنع       
  : ومن أمثلة الطرائق املناسبة لوضع العالمات ما يلي. الداخلي ااور لبقية العالمة

."  

  : يكون نصها كما يلي4-2-5-6تضاف فقرة فرعية جديدة   6-5-2-4

  )31HZ1(وضع العالمات على حاويات السوائب الوسيطة املركبة املعاد صنعها   6-5-2-4"

حاويات الـسوائب الوسـيطة      من على    2-2-5-6 و 1-1-2-5-6مات املبينة يف    تزال العال   
 وفقاًاألصلية أو جتعل غري مقروءة بصورة دائمة وتوضع العالمات اجلديدة على حاويات السوائب الوسيطة املعاد صنعها                 

  .".هلذه الالئحة

أو "ويف النهاية تدرج عبـارة      ". تصنع"بعد كلمة   " ويعاد تصنيع وإصالح  "يف البداية، تدرج عبارة       6-5-4-1
  ".مصنوعة"بعد كلمة " أعيد تصنيعها أو إصالحها

  :يف النهاية، تضاف املالحظة اجلديدة التالية  )د (6-5-6-9-5

  على أنواع حاويات السوائب الوسيطة املصنعة ابتداء مـن         ) د( تنطبق املعايري الواردة يف      :مالحظة"
  .".2011يناير / كانون الثاين1
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  6-6 الفصل

أوكل عبوة  "، ويف النهاية، تدرج عبارة      "وختترب ويعاد صنعها  "بعبارة  " وختترب"يستعاض عن عبارة      6-6-1-2
  ".أو عبوة كبرية أعيد تصنيعها"بعد عبارة " مصنوعة

ال يستخدم هذا الرمز يف أي غرض آخر غري إثبات أن     : "تعدل اجلملة الثانية ليصبح نصها كما يلي        )أ (6-6-3-1
متتثل لالشتراطات ذات الصلة الـواردة يف   أو حاوية غازات متعددة العناصر   نقاالً و صهرجياً  أ عبوة

  "..7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6 أو 1 -6الفصل 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-6-5-2-2

لنـسبية  تكـون كثافتـها ا    جيب أن   يف اختبارات السقوط للسوائل، عند استخدام مادة أخرى،           6-6-5-2-2"
 الختبار سقوط السائل بالشروط املبينـة  أيضاًوميكن استخدام املاء . ولزوجتها مماثلتني لكثافة ولزوجة املادة املتوخى نقلها  

  .".4-4-3-5-6-6يف اجلدول 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-6-5-3-4-4

  ارتفاع السقوط  6-6-5-3-4-4"

  .IIعلى مستوى أداء جمموعة التعبئة  1 الرتبة نقل مواد وسلعالكبرية لعبوات الختترب   :مالحظة

الـسوائل، إذا    وأاملواد والسلع الـصلبة     يف حالة العبوات الداخلية اليت حتتوي على            6-6-5-3-4-4-1
  :أجري االختبار مع املادة الصلبة أو السائلة اليت ستنقل أو مع مادة أخرى هلا اخلصائص الفيزيائية نفسها بصورة أساسية

 Iجمموعة التعبئة   IIجمموعة التعبئة   IIIلتعبئة جمموعة ا
   م1.8   م1.2   م0.8

  :سوائل، إذا أجري االختبار مع املاءالعبوات الداخلية اليت حتتوي على يف حالة   6-6-5-3-4-4-2

  :1.2نقلها   املعتزمادوعندما ال تتجاوز الكثافة النسبية للم  )أ(

 Iموعة التعبئة جم  IIجمموعة التعبئة   IIIجمموعة التعبئة 
   م1.8   م1.2   م0.8

، حتسب ارتفاعات السقوط على أساس      1.2عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمواد املعتزم نقلها          )ب(
  :للمادة املنقولة، مقربة إىل أقرب رقم عشري، على النحو التايل) d) (ك(الكثافة النسبية 

 Iبئة جمموعة التع  IIجمموعة التعبئة   IIIجمموعة التعبئة 
  م1.5× ك   م1.0× ك    م 0.67× ك 

  



ST/SG/AC.10/36/Add.1 
Page 69 

  7-6الفصل 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  )أ (6-7-2-6-2

، ومصمم ملنع أي وعاء الصهريجمن  مركب أقرب ما ميكن عملياً ،صمام حابس خارجي  )أ("
  ".؛فتح عن غري عمد نتيجة الصدم أو أي عمل غري مقصود آخر

وباإلضافة إىل ذلك، جيوز استخدام العناصـر القابلـة         : "ديدة التالية يف النهاية، تضاف اجلملة اجل      6-7-2-8-4
  .".1-10-2-7-6لالنصهار اليت تتطابق مع 

ويف اجلملة الثانية، يستعاض ". س100º"بعبارة " س110º"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   6-7-2-10-1
 وال تكون بـأي     المة النقل عند استخدامها ألغراض س   "بعبارة  " وال تكون بأي حال   "عن عبارة   

ويف اجلملة الثالثة، ال ينطبق التعديل األول على النص العريب ويف اية اجلملة تضاف عبارة               ". حال
 من قائمة البضائع اخلطـرة الـواردة يف         11 يف العمود    TP36مل مل حيدد مبوجب أحكام      "

  .".2- 3الفصل 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 20- 2- 7- 6

وضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج ت  1- 20- 2- 7- 6"
وعندما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت . النقال يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها

يت تقتضيها املدونة املعتمدة    اللوحة بصورة دائمة على وعاء الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات ال            
  :وتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. ألوعية الضغط

  معلومات عن املالك  )أ(

  ؛رقم تسجيل املالك  `1`

  معلومات عن الصنع  )ب(

  ؛بلد الصنع  `1`

  سنة الصنع؛  `2`

  ؛اسم الصانع أو عالمته التجارية  `3`

  ؛الرقم املسلسل للصانع  `4`

  معلومات عن االعتماد  )ج(

 u  ؛    رمز التعبئة لألمم املتحدة  `1`
n 
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 أو حاويـة     نقـاالً  عبوة، أو صهرجياً  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن           
 أو 2- 6 أو 1- 6غازات متعددة العناصر متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف الفصل           

  ؛7- 6 أو 5- 6 أو 3- 6

 بلد االعتماد؛  `2`

  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم؛  `3`

  رقم اعتماد التصميم؛  `4`

  ؛)2-1-7-6انظر (، إذا اعتمد التصميم مبوجب ترتيبات بديلة "AA"احلرفان   `5`

  ا؛ صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتوعية الضغط الأل املدونة املعتمدة  `6`

  الضغط  )د(

)باسكال بوحدات بار أو كيلو (موح بهضغط التشغيل األقصى املس  `1`
)2(

  ؛

  ؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو (ضغط االختبار  `2`

  ؛)الشهر والسنة(تاريخ اختبار الضغط األويل   `3`

  عالمة حتديد هوية شاهد اختبار الضغط األويل؛  `4`

  ؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو( )3( اخلارجي التصميميالضغط  `5`

بوحدات بار أو كيلـو     (التربيد  /يل األقصى املسموح به لنظام التسخني     غط التشغ ض  `6`
 ؛)عند االنطباق ()2()باسكال

  درجات احلرارة  )ه(

  ؛)º()2س( لدرجات احلرارة التصميميالنطاق   `1`

  املواد  )و(

  ؛ املواد املعيارية)مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع )مواد(مادة   `1`

  ؛)2()مم( املرجعي السمك املناظر يف الفوالذ  `2`

  ؛)يف حالة االنطباق(مادة التبطني   `3`

  السعة  )ز(

  ؛)2()لتر(س 20ºلصهريج عند لالسعة املائية   `1`
                                                      

 .الوحدة املستخدمةتبني   )2(

 .10- 2- 2- 7- 6انظر   )3(
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  قسم وعاء الصهريج بلوحات إىل أقـسام       عندما يS " "يتبع هذا الرقم عالمة       
   لتر؛7500ال تزيد سعتها عن 

عند االنطبـاق،   ()2()ترل(س 20ºالسعة املائية لكل حجرية يف الصهريج عند          `2`
 ).للصهاريج املتعددة احلجريات

  عندما يقسم وعاء الصهريج بلوحات إىل أقـسام        " S"يتبع هذا الرقم عالمة       
   لتر؛7500ال تزيد سعتها عن 

  الفحوص واالختبارات الدورية  )ح(

   سنوات أو استثنائي؛5 سنة، 2.5(نوع أحدث اختبار دوري   `1`

  ؛)الشهر والسنة(وري تاريخ أحدث اختبار د  `2`

   ألحدث اختبار دوري؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو (ضغط االختبار  `3`

  .عالمة حتديد هوية اهليئة املختصة اليت اضطلعت بأحدث اختبار أو شاهدته  `4`

  .يف القائمة" 6-2-5-2-4 النقالة وفقاً ألحكام جالتوجيهات املتعلقة بالصهاري"تدرج عبارة   6-7-2-20-2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 16- 3- 7- 6

توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج   1- 16- 3- 7- 6"
وعندما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت . النقال يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها

 الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت تقتضيها املدونة املعتمدة            اللوحة بصورة دائمة على وعاء    
  :وتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. ألوعية الضغط

  معلومات عن املالك  )أ(

  ؛رقم تسجيل املالك  `1`

  معلومات عن الصنع  )ب(

  ؛بلد الصنع  `1`

  سنة الصنع؛  `2`

  ؛اسم الصانع أو عالمته التجارية  `3`

  ؛الرقم املسلسل للصانع  `4`
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   أمثلة لعالمات لوحة حتديد اهلوية-  1- 20- 2- 7- 6الشكل 

  رقم تسجيل املالك
 معلومات عن الصنع

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  اسم الصانع
  الرقم املسلسل للصانع
 معلومات عن االعتماد
  مادبلد االعت

   اهليئة املرخصة باعتماد التصميم
 عند االنطباق" AA"احلرفان   رقم اعتماد التصميم

  )مدونة أوعية الضغط(مدونة تصميم أوعية الضغط 
 الضغط

  كيلو باسكالأوبار  ضغط التشغيل األقصى املسموح به
  كيلو باسكالأوبار  اختبار الضغط

  :ختم املشاهدة )ر والسنةالشه( :تاريخ اختبار الضغط األويل
  كيلو باسكالأوبار   اخلارجي التصميميالضغط

التربيـد  /ضغط التشغيل األقصى املسموح به لنظام التسخني      
  كيلو باسكالأوبار   )عند االنطباق(

 درجات احلرارة
 ºس إىل ºس  لدرجات احلرارةالتصميميالنطاق 
 املواد
 املواد )مراجع(  صنع وعاء الصهريج ومرجع)مواد(مادة 

  املعيارية

 مم السمك املناظر يف الفوالذ املرجعي
  )يف حالة االنطباق(مادة التبطني 

 السعة
 )يف حالة االنطباق(‘ S’ لتر س20ºلصهريج عند لالسعة املائية 

) لتـر (س 20ºالسعة املائية لكل حجرية يف الصهريج عنـد       
 )يف حالة االنطباق(‘ S’ لتر )عند االنطباق، للصهاريج املتعددة احلجريات(

   
 الفحوص واالختبارات الدورية

نوع 
ختم املشاهدة واختبار  تاريخ االختبار االختبار

 )أ(الضغط
نوع 

 )أ(ختم املشاهدة واختبار الضغط تاريخ االختبار االختبار

الشهر ( 
 كيلو أوبار   )والسنة

الشهر (  باسكال
  كيلو باسكالأوبار   )والسنة

        
        
        
        

 .".)يف حالة االنطباق(اختبار الضغط   )أ(
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  معلومات عن االعتماد  )ج(

  ؛    رمز التعبئة لألمم املتحدة  `1`

عبوة، صهريج نقال أو حاوية غازات      ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن           
   3- 6 أو   2- 6 أو   1- 6 الفصل   متعددة العناصر متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف       

  ؛7- 6 أو 5- 6أو 

 بلد االعتماد؛  `2`

  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم؛  `3`

  رقم اعتماد التصميم؛  `4`

  ؛)2-1-7-6انظر (، إذا اعتمد التصميم مبوجب ترتيبات بديلة "AA"احلرفان   `5`

  ا؛ صمم وعاء الصهريج بناء عليهيتوعية الضغط الأل املدونة املعتمدة  `6`

  الضغط  )د(

  ؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو (ضغط التشغيل األقصى املسموح به  `1`

  ؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو (ضغط االختبار  `2`

  ؛)الشهر والسنة(تاريخ اختبار الضغط األويل   `3`

  عالمة حتديد هوية شاهد اختبار الضغط األويل؛  `4`

  ؛)2()باسكال ات بار أو كيلوبوحد( )3( اخلارجي التصميميالضغط  `5`

  درجات احلرارة  )ه(

  ؛)º()2س( لدرجات احلرارة التصميميالنطاق   `1`

  ؛)º()2س(درجة احلرارة املرجعية التصميمية   `2`

  املواد  )و(

  ؛ املواد املعيارية)مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع )مواد(مادة   `1`

  ؛)2()مم(السمك املناظر يف الفوالذ املرجعي   `2`

  السعة  )ز(

  ؛)2()لتر(س 20ºلصهريج عند لالسعة املائية   `1`
                                                      

 .الوحدة املستخدمةتبني   )2(

 .8- 2- 3- 7- 6انظر   )3(

u 
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  الفحوص واالختبارات الدورية  )ح(
   سنوات أو استثنائي؛5 سنة، 2.5(نوع أحدث اختبار دوري   `1`
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   `2`
   ألحدث اختبار دوري؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو (ضغط االختبار  `3`
 .عالمة حتديد هوية اهليئة املختصة اليت اضطلعت بأحدث اختبار أو شاهدته  `4`

  .يف القائمة" 6-2-5-2-4 النقالة وفقاً ألحكام جالتوجيهات املتعلقة بالصهاري"تدرج عبارة   6-7-3-16-2

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 15- 4- 7- 6

تآكل تثبت بصورة دائمة على الصهريج توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة لل  1- 15- 4- 7- 6"
وعندما ال ميكن ألسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال تثبيت . النقال يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها

اللوحة بصورة دائمة على وعاء الصهريج، توضع على الوعاء على األقل املعلومات اليت تقتضيها املدونة املعتمدة                
 :تبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرىو. ألوعية الضغط

  معلومات عن املالك  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  `1`

  معلومات عن الصنع  )ب(
  بلد الصنع؛  `1`
  سنة الصنع؛  `2`
  اسم الصانع أو عالمته التجارية؛  `3`
  الرقم املسلسل للصانع؛  `4`

  العتمادمعلومات عن ا  )ج(
  ؛    رمز التعبئة لألمم املتحدة  `1`
عبوة، صهريج نقـال أو  ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن         

حاوية غازات متعددة العناصر متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف الفـصل            
  ؛7- 6 أو 5- 6 أو 3- 6 أو 2- 6 أو 1- 6

  بلد االعتماد؛  `2`
  تصميم؛اهليئة املرخصة باعتماد ال  `3`
  رقم اعتماد التصميم؛  `4`
  ؛)2- 1- 7- 6انظر (، إذا اعتمد التصميم مبوجب ترتيبات بديلة "AA"احلرفان   `5`
  املدونة املعتمدة ألوعية الضغط اليت صمم وعاء الصهريج بناء عليها؛  `6`

u 
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   أمثلة لعالمات لوحة حتديد اهلوية-  1- 16- 3- 7- 6الشكل 

  رقم تسجيل املالك
 نعمعلومات عن الص

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  اسم الصانع
  الرقم املسلسل للصانع
 معلومات عن االعتماد

  بلد االعتماد
  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم

  
  
 عند االنطباق" AA"احلرفان   رقم اعتماد التصميم 

  )مدونة أوعية الضغط(مدونة تصميم أوعية الضغط 
 الضغط

  كيلو باسكالأوبار  ى املسموح بهضغط التشغيل األقص
  كيلو باسكالأوبار  اختبار الضغط

  :ختم املشاهدة )الشهر والسنة( :تاريخ اختبار الضغط األويل
  كيلو باسكالأوبار   اخلارجي التصميميالضغط

 درجات احلرارة
 ºس إىل ºس  لدرجات احلرارةالتصميميالنطاق 

  ºس      درجة احلرارة املرجعية التصميمية
 املواد
 املـواد   )مراجع( صنع وعاء الصهريج ومرجع      )مواد(مادة  

  املعيارية

 مم السمك املناظر يف الفوالذ املرجعي
 السعة

 لتر س20ºلصهريج عند لالسعة املائية 
 الفحوص واالختبارات الدورية

نوع 
 االختبار

  
 تاريخ االختبار

ختم املشاهدة واختبار 
 )أ(الضغط

نوع 
 االختبار

  
 تاريخ االختبار

  
 )أ(ختم املشاهدة واختبار الضغط

  كيلو باسكالأوبار   )الشهر والسنة(   كيلو باسكالأوبار   )الشهر والسنة( 

        
        
        
        

 .".)يف حالة االنطباق(اختبار الضغط   )أ(
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  الضغط  )د(
  ؛)2()كيلو باسكالبوحدات بار أو (ضغط التشغيل األقصى املسموح به   `1`
  ؛)2()بوحدات بار أو كيلو باسكال(ضغط االختبار   `2`
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ اختبار الضغط األويل   `3`
  عالمة حتديد هوية شاهد اختبار الضغط األويل؛  `4`

  درجات احلرارة  )ه(

  ؛)º()2س(أدىن درجة حرارة تصميمية   `1`

  املواد  )و(

  املواد املعيارية؛) مراجع(ج ومرجع صنع وعاء الصهري) مواد(مادة   `1`

  ؛)2()مم(السمك املناظر يف الفوالذ املرجعي   `2`

  السعة  )ز(

  ؛)2()لتر(س 20ºالسعة املائية للصهريج عند   `1`

  العزل  )ح(

  ؛)حسب االنطباق" (عزل بتفريغ اهلواء"أو " عزل حراري"إما   `1`

  ؛)2()بالواط) (الدفق احلراري(كفاءة نظام العزل   `2`

   لكل غاز مسيل مربد مسموح بنقله يف صهريج نقال–زمن االحتباس   )ط(

  اسم الغاز املسيل املربد بالكامل؛  `1`

  ؛)2()باأليام أو الساعات(زمن االحتباس املرجعي   `2`

  ؛)2()باسكال بوحدات بار أو كيلو(الضغط األويل   `3`

  ؛)2()كغم(درجة امللء   `4`

  الفحوص واالختبارات الدورية  )ي(

  ؛) سنوات أو استثنائي5 سنة، 2.5(نوع أحدث اختبار دوري   `1`

  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   `2`

  .عالمة حتديد هوية اهليئة املختصة اليت اضطلعت بأحدث اختبار أو شاهدته  `3`
  

  ـــــــــــــــ
  .تبني الوحدة املستخدمة  )2(  
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  د اهلوية أمثلة لعالمات لوحة حتدي- 1-15-4-7-6الشكل 

  رقم تسجيل املالك
 معلومات عن الصنع

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  اسم الصانع
  الرقم املسلسل للصانع
 معلومات عن االعتماد

  بلد االعتماد
  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم

  
  
 عند االنطباق" AA"احلرفان   رقم اعتماد التصميم 

  )نة أوعية الضغطمدو(مدونة تصميم أوعية الضغط 
 الضغط

  كيلو باسكالأوبار  ضغط التشغيل األقصى املسموح به
  كيلو باسكالأوبار  اختبار الضغط

  :ختم املشاهدة )الشهر والسنة( :تاريخ اختبار الضغط األويل
 درجات احلرارة

  ºس      أدىن درجة حرارة تصميمية
 املواد
املـواد  ) راجعم(صنع وعاء الصهريج ومرجع     ) مواد(مادة  

  املعيارية

 مم السمك املناظر يف الفوالذ املرجعي
 السعة

  لتر س20ºالسعة املائية للصهريج عند 
 العزل

 )حسب االنطباق(" عزل بتفريغ اهلواء"أو " عزل حراري"
 واط الدفق احلراري
  زمن االحتباس

املسيلة املربدة  ) الغازات(الغاز  
  درجة امللء  الضغط األويل  رجعيزمن االحتباس امل  املسموح ا

  كغم   كيلو باسكالأوبار    ساعاتأوأيام   
        
        
        

 الفحوص واالختبارات الدورية
نوع 

نوع  ختم املشاهدة  تاريخ االختبار االختبار
 ختم املشاهدة تاريخ االختبار االختبار

   )الشهر والسنة(    )الشهر والسنة( 
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 .يف القائمة" 6-2-5-2-4 ألحكام وفقاًالتوجيهات املتعلقة بالصهاريج النقالة "تدرج عبارة   6-7-4-15-2

إذا اشترطت السلطة املختصة يف بلد االستخدام ذلك، توضع علـى           : "تعدل ليصبح نصها كما يلي      6-7-5-4-1
يت حتددها الـسلطة املختـصة يف حالـة    وسائل لتخفيض الضغط ال حاوية الغازات املتعددة العناصر

  .".الغازات األخرى

   :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-7-5-13-1

 لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على         حاوية غازات متعددة العناصر   توضع على كل      6-7-5-13-1"
وتوضع عالمات على العناصـر     . ة على العناصر  وال تثبت اللوحة املعدني   . احلاوية يف مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها       

 :وتبني على اللوحة كحد أدىن املعلومات التالية بطريقة اخلتم أو بأية طريقة مماثلة أخرى. 2-6 ألحكام الفصل وفقاً

  معلومات عن املالك  )أ(
  رقم تسجيل املالك؛  `1`

  معلومات عن الصنع  )ب(
  بلد الصنع؛  `1`
  سنة الصنع؛  `2`
  ع أو عالمته التجارية؛اسم الصان  `3`
  الرقم املسلسل للصانع؛  `4`

  معلومات عن االعتماد  )ج(
  ؛    رمز التعبئة لألمم املتحدة  `1`

عبوة، صهريج نقال أو حاوية غازات      ال يستخدم هذا الرمز ألي غرض آخر غري إثبات أن           
   3- 6 أو   2- 6 أو   1- 6متعددة العناصر متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف الفصل          

  ؛7- 6أو  6- 6أو  5- 6أو 
  بلد االعتماد؛  `2`
  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم؛  `3`
  رقم اعتماد التصميم؛  `4`
  ؛)2- 1- 7- 6انظر (، إذا اعتمد التصميم مبوجب ترتيبات بديلة "AA"احلرفان   `5`

  الضغط  )د(
  ؛)2()بوحدات بار أو كيلو باسكال(ضغط االختبار   `1`

                                                      

 .الوحدة املستخدمةتبني   )2(  
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  ؛)الشهر والسنة(األويل تاريخ اختبار الضغط   `2`
  عالمة حتديد هوية شاهد اختبار الضغط األويل؛  `3`

  درجات احلرارة  )ه(
  ؛)º()2س(النطاق التصميمي لدرجات احلرارة   `1`

  السعة/املواد  )و(
  عدد العناصر؛  `1`
  ؛)2 ()لتر(س 20ºالسعة املائية للصهريج عند   `2`

  الفحوص واالختبارات الدورية  )ح(
   سنوات أو استثنائي؛5 سنة، 2.5(اختبار دوري نوع أحدث   `1`
  ؛)الشهر والسنة(تاريخ أحدث اختبار دوري   `2`
  .عالمة حتديد هوية اهليئة املختصة اليت اضطلعت بأحدث اختبار أو شاهدته  `3`

   أمثلة لعالمات لوحة حتديد اهلوية-  1- 13- 5- 7- 6الشكل 

  رقم تسجيل املالك
 معلومات عن الصنع

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  اسم الصانع
  الرقم املسلسل للصانع
 معلومات عن االعتماد

  بلد االعتماد
  اهليئة املرخصة باعتماد التصميم

  
  
 عند االنطباق" AA"احلرفان   رقم اعتماد التصميم 
 الضغط

 بار اختبار الضغط
  :ختم املشاهدة )الشهر والسنة( :تاريخ اختبار الضغط األويل

 رجات احلرارةد
 ºس إىل ºس النطاق التصميمي لدرجات احلرارة

 السعة/املواد
  عدد العناصر

  لتر س20ºالسعة املائية للصهريج عند 
 الفحوص واالختبارات الدورية

نوع 
نوع  ختم املشاهدة تاريخ االختبار االختبار

 ختم املشاهدة تاريخ االختبار االختبار

   )ر والسنةالشه(    )الشهر والسنة( 
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  1- 7الفصل 

  : يكون نصه كما يلي3- 1- 1- 7يدرج قسم فرعي جديد   3- 1- 1- 7

  قبول الناقل للبضائع اخلطرة  3- 1- 1- 7"

  :ال يقبل الناقل البضائع اخلطرة لنقلها إال إذا  1- 3- 1- 1- 7"

من الوثائق أو املعلومات املطلوبة قدمت نسخة من وثيقة نقل البضائع اخلطرة أو غريها   )أ(
  مبوجب هذه الالئحة؛ أو

  .قدمت املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة يف شكل إلكتروين  )ب(

. ترسل املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة بصحبة هذه البضائع حىت مقصدها النـهائي       2- 3- 1- 1- 7
وتقدم هـذه املعلومـات إىل      . ئع اخلطرة أو يف وثيقة أخرى     وميكن أن تدرج هذه املعلومات يف وثيقة نقل البضا        

  .املرسل إليه عند تسليمه البضائع اخلطرة

عندما تقدم املعلومات املنطبقة على البضائع اخلطرة إىل الناقل يف شكل إلكتروين، جيب أن                3- 3- 1- 1- 7
 تتوفر امكانية تقدميها بدون تأخري      وجيب أن . تكون املعلومات متاحة للناقل طوال فترة النقل حىت املقصد النهائي         

  .".يف وثيقة مطبوعة

 4- 1- 1- 7 لذلك إىل     تبعاً 9- 1- 1- 7 إىل   3- 1- 1- 7ة  ـرات احلالي ـم الفق ـاد ترقي ـيع
  .10- 1- 1- 7إىل 

  :يف النهاية، تضاف املالحظة اجلديدة التالية  3- 2- 3- 1- 7

، ونترات الليثيوم   )1451األمم املتحدة   رقم   (السيزيوم القلوية على نترات     يةنترات الفلز التشمل    :مالحظة"
تشمل  و .)1498(، ونترات الصوديوم    )1477(، ونترات الروبيديوم    )1486(، ونترات البوتاسيوم    )2722(
، ونترات الكالسيوم   )2464(، ونترات البرييليوم    )1466( نترات الباريوم    على األرضية القلوية    يةنترات الفلز ال
  ".).1507 (االسترونشيوم ونترات) 1474(، ونترات املغنسيوم )1545(

  :تعديالت تبعية

  :، يضاف البند اجلديد التايللفبائييف الترتيب األ

  ".1477  1- 5  نترات الروبيديوم، انظر"

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  2- 8- 1- 7
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  .ال ينطبق التعديل على النص العريب 2- 8- 1- 7اجلدول 

  :ن نصه كما يلي يكو10- 1- 7يضاف قسم جديد   10- 1- 7

  االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة  10- 1- 7"

حيتفظ الناقل بنسخة من وثيقة نقل البضائع اخلطرة واملعلومات اإلضافية والوثائق حسبما هو   1- 10- 1- 7
  .حمدد يف هذه الالئحة، لفترة ثالثة أشهر كحد أدىن

ظام حاسويب، جيب أن يكون بوسع الناقل       عندما حتفظ الوثائق يف صورة إلكترونية أو على ن          2- 10- 1- 7
  .".استنساخها يف شكل مطبوع

 - - - - -  

  


