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توصيابت بشأن نقل البضابلن اخل
يف التوصية " 18نقل املواد املشعة" ،يستعاض يف آخر النص عن عبارة ""معايري األمان
األساسية الدولية للوقاي ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية" ،سلسلة معايري
األمان رقم  ،115الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ( ")1996بعبارة "الوقاية من ار ـ ـ ـ ـ ـ ــعا
وأمان املريــادر ار ــعاعيةا معايري األمان األســاســية الدولية" ،ســلســلة معايري األمان الريــادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  ،GSR Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا (.")2014

الفصل 1-1
 1-1ال ينطبق التعديل على املالحظة .1
(2-1-1-1أ) ال ينطبق التعديل األول .ويف املالحظة  ،3يستعاض عن عبارة "وسائل النقل"
بعبارة "مع ّداا النقل".
2-1-1-1

تضاف املالحظة  4اجلديدة ويكون نريها كاآليتا

"مالح ة  :4يف حالة البض ـ ــائة املطرة املركبة يف معداا قيد االس ـ ــت دا أو يعتز اس ـ ــت دامها
أثناء النقل ،انظر ."4-5-5

الفصل 2-1
1 -2 - 1

درج التعريفان التاليان حسب الرتتيب األجبديا
يُ َ

"معدل اجلرعة يعين مكافئ اجلرعة احمليط أو مكافئ اجلرعة االجتاهي ،حس ـ ـ ــب االقتض ـ ـ ــاء ،لكل
وحدة زمنية ،مقيسا عند نقطة االهتما ".
"درجة حرارة التحلل الذايت التسار ( )SADTتعين أدىن درجة حرارة ميكن أن حيدث عندها حتلل
ذايت التسار ملادة يف العبواا أو احلاوايا الوسيطة للسوائب أو الريهاريج الن ّقالة املست دمة يف
النقل .وحتدَّد درجة حرارة التحلل الذايت التس ــار وفقا رجراءاا االختبار الواردة يف القس ــم 28
من اجلزء الثاين من دليل االختباراا واملعايري.
وتعدَّل التعاريف الواردة أدانه على النحو التايلا
مستوى ار عا ا

ُحيذف هذا البند.

درجة حرارة التماثر الذايت التسار ()SAPTا تُدرج عبارة "الذايت التس ـ ـ ـ ـ ـ ــار " بعد كلمة
"التماثر (البلمرة)".
م" ر النقل )(TIا يف اجلملة األوىل ،تضاف عبارة "أو  "SCO-IIIبعد "."SCO-1

الفصل 4-1
اجلدول  1-4-1يضاف الرقمان اجلديدان " "0512و" "0513ليريبح نص اجلدول كما يليا
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"الرتبة  ،1الشعبة  4-1أرقا األمم املتحدة  0104و 0237و 0255و0267
و 0289و 0361و 0365و 0366و 0440و 0441و 0455و0456
و 0500و 0512و."0513
يضاف الريف اجلديد التايل بعد "الرتبة  ،1الشعبة "5-1ا
"الرتبة  ،1الشعبة  6-1متفجراا"
يعدَّل البند املدرج ضمن "الشعبة  "2-6ليكون نريه كما يليا
"الشعبة  2-6مواد معدية من الفئة ‘ألف‘ (رقما األمم املتحدة  2814و)2900
ونفاايا طبية من الفئة ‘ألف‘ (رقم األمم املتحدة .")3549
 3-2-3-4-1يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـاض عن عبـارة "احلمـايـة املـاديـة للمواد النوويـة وللمرافق النوويـة" بعبـارة
"توصـ ـ ـ ــياا األمن النووي بش ـ ـ ـ ـ ن احلماية املادية للمواد النووية وللمرافق النووية" .ويسـ ـ ـ ــتعاض يف
احلــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة  2عن ") ،INFCIRC/225/Rev.4 (Correctedالوكــالــة الــدوليــة للطــاقــة الــذريــة ،فيينــا
( ")1999بـ " ،INFCIRC/225/Rev.5الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا (.")2011

الفصل 5-1
 1-1-5-1يف اجلملــة األوىل ،ال ينطبق التعــديــل .ويعــدَّل نص اجلملتني الثــانيــة والثــالثــة
ليري ـ ـ ـ ـ ـ ــبح كاآليتا "وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند هذه الالئحة لىل "الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن
للمواد املشـ ــعة (طبعة  ،")2018سـ ــلسـ ــلة معايري األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الريـ ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،SSR-6 (Rev.1), IAEAفيينا ( .)2018وميكن االطال على املواد التفسريية يف
الوثيقة املعنونة "املواد ارر ـ ـ ــادية لالئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املش ـ ـ ــعة
(طبعة  ،")2018سلسلة معايري األمان رقم  ،SSG-26 (Rev.1), IAEAفيينا (.".)2019
 2-1-5-1يف اجلملة األوىل ،ال ينطبق التعديل األول ،ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "من آ ر
ار عاعاا أثناء نقل" بعبارة "من اآل ر الضارة لإل عاعاا امل"ينة أثناء نقل".
يف الفقرة الفرعية (ب) ،يستعاض عن عبارة "مستوايا ار عا " بعبارة "معدل اجلرعة".
يف اجلملة األخرية يس ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "وختاما" بعبارة "و لثا" ،ويض ـ ـ ـ ــاف نص اجلملة اجلديدة
الت ــاليـ ـة يف آخر الفقرةا ""وخت ــام ــا ،يوفَّر املزي ــد من احلم ــاي ــة با ــاذ ترتيب ــاا لت طيط ولع ــداد
استجابا حلاالا الطوارئ من أجل محاية األ اص واملمتلكاا والبيئة.".
بعد " "7-1-2-5تض ـ ــاف "و(1-7-5-1-4-5و)‘ ‘1و‘‘2
(1-5-1-5-1أ)
و ،"‘1‘1-7-5-1-4-5وبعد " "1-3-8-1-7تضاف "و."3-4-8-1-7
ُ 2-5-1-5-1حتذف اجلملة الثانية.
 4-2-5-1يف اجلملة األخرية يس ـ ــتعاض عن عبارة "رص ـ ــد لصفراد أو رص ـ ــد ملكان العمل"
بعبارة "رصد ملكان العمل أو رصد لصفراد".
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 5-2-5-1يف اجلملة األوىل ،يسـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "يف حالة احلوادث أو العوارض" بعبارة
"يف حاالا الطوارئ النووية أو ار عاعية" وعن عبارة "أحكا الطوارئ ،على النحو الذي تنص
عليه" بعبارة "األحكا اليت تنص عليها".
تعدَّل اجلملة الثانية ليري ـ ـ ـ ـ ـ ــبح نري ـ ـ ـ ـ ـ ــها كاآليتا "ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ذل ما يُت ذ من ترتيباا الت هب
واالس ــتجابة وفقا للمتطلباا الوطنية و/أو الدولية وبطريقة متس ــقة ومنس ــقة مة ترتيباا الطوارئ
املت ذة على الريعيد الوطين و/أو الدويل ملواجهة حاالا الطوارئ".
6 -2 -5 - 1

يُعدَّل النص ليريبح كما يليا

" 6-2-5-1جيب أن تس ـ ـ ـ ــتند ترتيباا الت هب واالس ـ ـ ـ ــتجابة لىل ج تدرجيي وأن أتخذ يف
احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــبان امل اطر احملدَّدة وآ رها احملتملة ،ا يف ذل تكوين مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج
عن التفاعل بني حمتوايا الش ــحنة والبيئة يف حالة الطوارئ النووية أو ار ــعاعية .وت إرد لر ــاداا
بش ـ ن وضــة مثل هذه الرتتيباا يف الو ئق التاليةا "الت هب واالســتجابة حلاالا الطوارئ النووية
أو ار ـ ـ ــعاعية" ،س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة معايري األمان الري ـ ـ ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GSR Part 7,
 ،IAEAفيينا ()2015؛ و"معايري موجهة لالس ــت دا يف الت هب واالس ــتجابة حلاالا الطوارئ النووية
وار ــعاعية" ،ســلســلة معايري األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  GSG-2, IAEAفيينا
()2011؛ و"ترتيباا الت هب حلاالا الطوارئ النووية أو ار ـ ــعاعية" ،س ـ ــلس ـ ــلة معايري األمان
الري ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم  ،GS-G-2.1, IAEAفيينا ()2007؛ و"ترتيباا
ل اء حالة الطوارئ النووية أو ار ـ ــعاعية" ،س ـ ــلس ـ ــلة معايري األمان الري ـ ــادرة عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية رقم  ،GSG-11, IAEAفيينا (".)2018
 2-4-5-1يف اجلملة الثانية ،يس ـ ـ ــتعاض عن عبارة "من خالل وس ـ ـ ــائل بديلة" بعبارة "من
خالل وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل بديلة عن األحكا األخرى من هذه الالئحة" .والتعديل الثاين ال ينطبق .ويف
آخر اجلملة الثالثة تضاف عبارة "يف هذه الالئحة" بعد عبارة "اال رتاطاا املنطبقة".
 1-6-5-1يس ــتعاض يف اجلملة االس ــتهاللية عن عبارة "مس ــتوى ار ــعا " بعبارة "معدل
إ
املرسل
اجلرعة" .ويف الفقرة الفرعية (ب) يستعاض يف بداية النص عن عبارة "الناقل أو املرسل أو َ
لليه" بعبارة "املرإس ـ ـ ـ ـل أو الناقل أو املر َس ـ ـ ـ ـل لليه" .ويف (ب)‘ ،‘3يسـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "الظروف
املماثلة" بعبارة "األسباب والظروف املماثلة" .ويف (ب)‘ ‘4ال ينطبق التعديل.

الفصل 0-2
 4-5-0-2تض ـ ــاف يف آخر النص اجلملة اجلديدة التاليةا "ومة ذل  ،ينطبق هذا القس ـ ــم
على السلة اليت حتتوي على متفجراا غري مدرجة يف الرتبة  1وفقا لـ .".4-6-3-1-2

الفصل 1-2
 1-3-3-1-2يف اجلملة الثانية ُحتذف "((1-1-1-2ج))".
 2-5-3-1-2يف اجلملة األوىل ،تُدرج بعد "أو  "0336عبارة "وميكن أن تري ـ ـ ـ ـ ـ ــنّف يف رقم
ـلة اليت تُســت د ألغراض لحداث أتثرياا اســتعراضــية وتندرج ضــمن
األمم املتحدة  0431السـ ُ
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نطاق أحد تعاريف نو السلعة واملواصفاا  4-1زاي من جدول الترينيف االفرتاضي لصلعاب
النارية الوارد يف الفقرة ."5-5-3-1-2

(4-6-3-1-2ب) يف املالحظ ــةُ ،حت ـ ـذف عب ــارة "على النحو املبني يف معي ــار املنظم ــة
الدولية للتوحيد القياسي  ،"ISO 12097-3ويضاف نص اجلملة الثانية اجلديدة التاليةا
"وي إرد بيــان طريقــة االختبــار هــذه يف معيــار املنظمــة الــدوليــة للتوحيــد القيــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــيISO 14451-2
بست دا معدل تس ني مقداره  80كلفن/دقيقة".

الفصل 2-2
 3-1-2-2يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة "املعبـ ة ب ــاز ،واأليروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوالا" بعبــارة "املعبـ ة ب ــاز،
واأليروسوالا واملواد الكيميائية حتت الض ط".
1 -2 -2 - 2

يُعدَّل نص املالحظة ليريبح كما يليا

فيما خيص األيروسـ ـ ـ ـ ـ ــوالا احملددة برقم األمم املتحدة  ،1950انظر أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا
" مالح ةا
املعايري املذكورة يف احلكم املاص  .63وفيما خيص املواد الكيميائية حتت الض ـ ـ ـ ـ ط احملددة رقا
األمم املتحدة من  3500لىل  ،3505انظر أيض ـ ـ ـ ــا احلكم املاص  .362وفيما خيص األوعية
الري ـ ـ ـ ـ ـ رية اليت حتتوي على ال از (خرطو ـ ـ ـ ـ ــاا ال از) احملددة برقم األمم املتحدة  ،2037انظر
أيضا احلكم املاص ."303
يف (أ)‘ ،‘2يستعاض عن "معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ")10156:2010ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "معيار
املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي  ،"10156:2017ويف املالحظة الواردة حتت (ب) ' '3يس ــتعاض
عن " "ISO 10156:2010بـ "."ISO 10156:2017
يف (أ) يس ـ ــتعاض عن "معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ـ ــي "10156:2010
3 -2 - 2
بـ ـ ـ ـ ـ "معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  "10156:2017ويف (د) ،يستعاض عن ""ISO 10156:2010
ب ـ "."ISO 10156:2017

الفصل 4-2
1 -3 -2 -3 -4 - 2

يف املالحظة ُحتذف العبارة " ،بستثناء النو زاي."،

الفصل 5-2
 4-2-3-5-2يف اجلدول ،يس ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن "ق  "7يف العمود "طريقة التعبئة" املاص ـ ـ ـ ـ ــة بـ
"فوق أكسـي ين كربونـاا ثنائـي ( -4بوتيـل سيكلوهكسيل لثي)" ،الرتكيز "( 42 يف كل
عجينة)" ،بـ "ق  ،"8ويف العمود "الرقم (البند النوعي)" يستعاض عن " "3116بـ "."3118

الفصل 6-2
(1-6-2ب) حتذف عبارة "والريكتسيّاا"
 1-1-3-6-2حتذف عبارة "والريكتسياا".
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 6-1-3-6-2يُعدَّل النص ليريـ ــبح كما يليا "النفاايا الطبية أو نفاايا املسـ ــتش ــفياا هي
نفاايا مسـ ـ ـ ـ ــتمدة من املعاجلة البيطرية للحيواانا أو من املعاجلة الطبية للبشـ ـ ـ ـ ــر أو من البحوث
احليوية".
 1-2-3-6-2يستعاض عن "أو  "3373ب ـ "أو  3373أو ."3549
1 -2 -2 -3 -6 - 2
الريكتسيَّاا".

يف املالحظ ـ ــة ُ 3حت ـ ـذف عب ـ ــارة " أو املفطوراا (ميكوبالزم ـ ــا) أو

(9-3-2-3-6-2أ) يعدَّل النص الوارد بني القوسني ليريبح كما يليا "رقما األمم املتحدة
 3291و."3549
 1-5-3-6-2يُعدَّل النص ليريبح كما يليا

" 1 -5 -3 -6 -2

النفاايا الطبية أو نفاايا املستشفياا اليت حتتوي علىا

مواد معــديــة من الفئــة ألف تــدرج حتــت رقم األمم املتحــدة 2814
(أ)
أو  2900أو  ،3549حسب االقتضاء .أما النفاايا الطبية الريلبة اليت حتتوي على
مواد معدية من الفئة ألف انمجة عن املعاجلة الطبية للبشر أو املعاجلة البيطرية للحيواانا
فيجوز لدراجهــا حتــت رقم األمم املتحــدة  .3549وال يُس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ــد رقم األمم املتحــدة
 3549يف حالة النفاايا املت تية من البحوث احليوية أو النفاايا السائلة؛
(ب)

مواد معدية من الفئة بء تُدرج حتت رقم األمم املتحدة ".3291

الفصل 7-2
 1-1-2-7-2يستعاض عن " "2-4-2-7-2ب ـ "."4-2-7-2
اجلدول  1-1-2-7-2فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،2913يسـ ـ ــتعاض يف عمود "االسـ ـ ــم
الرمسي للنقل والوصف" عن " SCO-Iأو  "SCO-IIب ـ " SCO-Iأو  SCO-IIأو ."SCO-III
اجلدول  1-2-2-7-2تضاف الريفوف التالية بلرتتيب املناسبا
1 × 106

1 × 102

6 × 10–1

2 × 101

1 × 106

101

100

100

×1

×1

Ge-69

1 × 107

1 × 104

4 × 100

4 × 101

Ir-193m

1 × 106

1 × 101

6 × 10–1

6 × 10–1

Ni-57

1 × 106

1 × 101

1 × 100

1 × 100

Sr-83

1 × 106

1 × 101

8 × 10–1

8 × 10–1

Tb-149

1 × 106

103

10-1

101

Tb-161

×1

×1

Ba-135m

×7

×3

يف امللحوظة (ب) على اجلدول ،تض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف يف آخر اجلملة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهاللية عبارة "(وال ي"خذ يف
احلس ــبان لال نش ــاة النويدة األ )" .وتُدرج بعد " "Th-natو" "U-natل ــارة لىل حا ــية .ويكون
نص احلا ــية كاآليتا "يف حالة الثوريو الطبيعي ،تكون النويدة األ (النتوجة) هي  ،Th-232ويف

حالة اليورانيو الطبيعي ،تكون النويدة األ هي .".U-2383
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 2-2-2-7-2يف (أ) يســتعاض عن عبارة "معايري األمان األســاســية الدولية للوقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ار ــعاعاا امل"ينة وألمان املريــادر ار ــعاعية ،ســلســلة معايري األمان رقم  ،115الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،فيينا ( ")1996بعبارة ""الوقاية من ار ـ ــعا وأمان املري ـ ــادر ار ـ ــعاعيةا معايري
األمان األساسية الدولية" ،سلسلة معايري األمان رقم  ،GSR Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
فيينا (.")2014
يف الفقرة الفرعية (ب) يس ـ ـ ـ ــتعاض يف آخر النص عن عبارة "معايري األمان األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية الدولية
للوقاي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية ،سلسلة معايري األمان رقم ،115
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ( ")1996بعبارة "."GSR Part 3
يستعاض عن عبارة "نويدة وليدة" بعبارة "ساللة نويدة" (مرتني) ،ويف
3-2-2-7-2
آخر نص الفقرة يستعاض عن عبارة "وهذه النويداا الوليدة" بعبارة "وسالالا النويداا هذه".
(2-1-3-2-7-2ج) ُحتذف عبارة "اليت تس ـ ـ ــتويف اال ـ ـ ـ ـرتاطاا احملددة يف -3-2-7-2
3-1؛" .وُحتذف الفقرة الفرعية ' '2ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية ' '3لتريبح الفقرة الفرعية '.'2
3-1-3-2-7-2

ُحتذف الفقرة ويضاف ما يليا " 3-1-3-2-7-2حُذفت".

يف اجلملة االسـ ـ ــتهاللية الواردة قبل الفقرة الفرعية (أ) ،يسـ ـ ــتعاض عن
2-3-2-7-2
عبارة "جمموعتني" بعبارة "ثالث جمموعاا".
ويضاف نص الفقرة الفرعية اجلديدة (ج) التاليةا
"(ج) SCO-IIIا جسـ ــم صـ ــلب ض ـ ـ م يتعذر نقله ،حبكم حجمه ،يف نو من أنوا
الطرود املبينة يف هذه الالئحة ،ويتسم ا يليا
' '1تكون مجية فتحاته خمتومة ملنة انبعاث املواد املش ـ ـ ـ ــعة يف الظروف املبينة
يف (4-2-9-1-4ه)؛
' '2يكون داخلُه جافًّا بلقدر املمكن عمليًّا؛
' '3ال يتجاوز متوس ـ ــط التلوث غري الثابت على األس ـ ــطح املارجية احلدود
املبينة يف .2-1-9-1-4
' '4ال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت زائد التلوث الثابت على السطح
غري املتيسر احملسوب على  300سم 510 × 8 2بكريل/سم 2بلنسبة
4
لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املن فض ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــمية ،أو 10 x 8
بلنسبة جلمية بواعث ألفا األخرى".
(5-3-3-2-7-2ب) ال ينطبق التعديل.
(5-3-3-2-7-2ج) ال ينطبق التعديل.
 7-3-3-2-7-2يف الفقرة الفرعيــة (ب) ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة "مة العيّنــة" بعبــارة
"والعيّنة" .ويف الفقرة الفرعية (ه) ،يستعاض عن عبارة "مة العيّنة" بعبارة "والعيّنة".
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(8-3-3-2-7-2أ)‘ ‘2يس ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "يس ـ ـ ـ ـ ـ ن املاء والعيّنة" بعبارة "يس ـ ـ ـ ـ ـ ن املاء
والعيّنة بعد ذل ".
(1-4-3-2-7-2أ) يستعاض عن عبارة "مستوى ار عا " بعبارة "معدل اجلرعة".

(5-3-2-7-2هـ)
يف".

يســتعاض عن عبارة "للحدود الواردة يف" بعبارة "لال ـرتاطاا احملددة

6 -3 -2 -7 - 2

ال ينطبق التعديل.

 3-1-4-2-7-2ال ينطبق التعديل األول .ويف آخر الفقرة الفرعية (د) ،يس ـ ــتعاض عن
النقطة بفاصلة منقوطة .وتضاف فقراتن فرعيتان (ه) و (و) نريهما كاآليتا
"(ه)

حمجوزة؛

(و) لذا كان الطرد حيتوي على مواد انشـ ـ ـ ـ ــطارية ،ينطبق أحد أحكا
(5-3-2-7-2أ) لىل (و)".
 4-1-4-2-7-2ال ينطبق التعديل األول .ويف آخر الفقرة الفرعية (ب)‘ ‘2يس ــتعاض
عن " ".بـ "؛" .وتضاف فقرة فرعية (ج) نريها كاآليتا
"(ج) لذا كان الطرد حيتوي على مواد انشــطارية ،ينطبق أحد أحكا
(5-3-2-7-2أ) لىل (و)".
7 -1 -4 -2 -7 - 2

تضاف فقرة فرعية (ه) نريها كاآليتا
"(ه) لذا كــان ـت العبوة حتتوي على مواد انشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـاريــة ،ينطبق أحــد
أحكــا (5-3-2-7-2أ) لىل (و) أو أحــد أحكــا االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــاء
الواردة يف ."3-1-7-2

الفصل 8-2
1 -1 -8 - 2

يستعاض عن عبارة "ملركباا النقل" بعبارة "ملع ّداا النقل".

 2-3-8-2يف اجلملــة الثــانيــة ،ال ينطبق التعــديــل األول .ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة "للمبــدأ
 )1(404أو املبدأ  )2(435من املبادئ التوجيهيـ ــة الختباراا منظمـ ــة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتري ـ ـ ـ ــادي" بعبارة "للمبادئ التوجيهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الختباراا منظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتريادي(.")4( ،)3( ،)2( ،)1
يف اجلملة الثالثة يس ـ ـ ــتعاض عن عبارة " للمبدأ  )3(430أو املبدأ  )4(431من املبادئ التوجيهية
الختباراا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتريادي" بعبارة "للمبادئ التوجيهيـ ــة الختباراا
منظمـة التعاون والتنمية يف امليدان االقتريادي(.")4( ،)3( ،)2( ،)1
حتذف احلا ـ ــية  4ويعاد ترقيم احلا ـ ــية  3لتريـ ــبح احلا ـ ــية  .4ويف احلا ـ ــية اليت أعيد ترقيمها،
تضـ ـ ـ ـاف لفظة " "Methodبني " "Testو"( .")TERوتض ـ ـ ــاف حا ـ ـ ــية جديدة  3يكون نري ـ ـ ــها
ك ـ ـ ــاآليتا "(OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 “In vitro skin )3

."corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method” 2016
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يف آخر الفقرة ،تضـ ـ ـ ــاف اجلملة اجلديدة التاليةا "لذا كشـ ـ ـ ــفت نتائج االختبار امل تربي أن املادة
أكالة ومل تري ـ ـ ـ ـنَّف يف جمموعة التعبئة ‘ ‘1أو أن امل لوة أكال ومل يري ـ ـ ـ ـنَّف يف جمموعة التعبئة ‘،‘1
ولكن طريقة االختبار ال تتيح التمييز بني جمموعيت التعبئة ‘ ‘2و‘ ،‘3اعتُربا املادة أو امل لوة
مندرجني ضمن جمموعة التعبئة ‘.".‘2

الفصل 9-2
حتت البند "املواد أو الس ـ ــلة األخرى اليت تش ـ ــكل خطرا خالل النقل "...تض ـ ــاف بعد "3359
وحداا نقل بضائة مدخنة" العبارة " 3363بضائة خطرة يف سلة أو"
(4-9-2ز) بعد عبارة "مري ـ ـ ــنّعو املالاي أو البطارايا" تض ـ ـ ــاف عبارة "املري ـ ـ ــنعة بعد 30
حزيران/يونيه ."2003

الفصل  2-3قابلمة البضابلن اخل
تضاف البنود اجلديدة التالية وفق الرتتيب املناسبا
)(7a

)(7b

)(8

)(1
0511

مفجراا للنسف للكرتونية قابلة للربجمة †

1-1ب

0

E0

P131

0512

مفجراا للنسف للكرتونية قابلة للربجمة †

4-1ب

0

E0

P131

0513

مفجراا للنسف للكرتونية قابلة للربجمة †

4-1ق

347

0

E0

P131

نفاايا طبية ص ــلبة من الفئة ألف تري ــيب ارنس ــان أو
نفاايا طبية صلبة من الفئة ألف ترييب احليوان فقط

2-6

395

0

E0

3549

)(2

A,

CATEGORY

WASTE,

)(3

)(5) (4

)(6

)(9

)(11) (10

P622
LP622

MEDICAL

AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL
 0005و 0007و 0012و 0014و 0033و0037
فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة
WASTE, CATEGORY A, AFFECTING
 0167ANIMALSو 0180و 0238و 0240و 0242و 0279و 0291و0294
 0136only,و
 solidو
و 0295و 0324و 0326و 0327و 0330و 0338و 0339و 0348و0369
و 0371و 0413و 0414و 0417و 0426و 0427و 0453و 0457و0458
و 0459و ،0460يضاف الرمز " "LP101يف العمود ( )8حتت الرمز "."P130

فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة  0340و 0341و 0342و ،0343يُـدرج " "393يف العمود
(.)6
فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة  1002و 1006و 1013و 1046و 1056و1058
و 1065و 1066و 1080و 1952و 1956و 2036و 3070و 3163و3297
و 3298و ،3299يُدرج " "392يف العمود (.)6
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فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة  1092و 1098و 1143و 1163و 1238و1239
و 1244و 1595و 1695و 1752و 1809و 2334و 2337و 2646و،3023
ُحيذف الرمز " "TP35يف العمود (.)11
فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة  1135و 1182و 1251و 1541و 1580و1605
و 1670و 1810و 1834و 1838و 1892و 2232و 2382و 2474و2477
و 2481و 2482و 2483و 2484و 2485و 2486و 2487و 2488و2521
و 2605و 2606و 2644و 2668و 3079وُ ،3246حي ـ ـ ـذف الرمز " "TP37يف العمود
(.)11
فيم ــا خيص أرق ــا األمم املتح ــدة  1372و 1387و 1856و 1857و ،3360يف العمود
(ُ ،)6حيذف " "117ويُدرج "."123
يف العمود ( )6يضــاف " ."327ويف العمود ()8
فيما خيص رقم األمم املتحدة 2037
يضاف الرمز " ."LP200ويف العمود ( )9يضاف الرمز " "PP96مقابال ل ـ ـ " "P003ويضاف الرمز
" "L2مقابال لـ "."LP200
فيما خيص رقم األمم املتحدة 2381

يف العمود ( )11حيذف الرمز "."TP39

فيما خيص رقم األمم املتحدة 2383

يف العمود (ُ )6حيذف "."386

فيما خيص رقم األمم املتحدة 2522
ويضاف " "386يف العمود (.)6

يف العمود ( )2تض ـ ـ ــاف لفظة "مثبَّت" يف النهاية،

فيما خيص أرقا األمم املتحدة  2555و 2556و 2557و 3380يُدرج " "394يف العمود
(.)6
فيما خيص رقمي األمم املتحدة  3091و ،3481يُدرج " "390يف العمود (.)6

فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3148يف العمود ( )11حيذف الرمز "."TP38

فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3164يف العمود ( )9يضاف الرمز " "PP32مقابال لـ "."P003
فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3291يف العمود ( )5حتذف "."II
فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3363يف العمود ( )2يف بداية الوص ــف تض ــاف عبارة "بض ــائة
خطرة يف سلة أو"
فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3500يف العمود ( )9يُدرج الرمز " "PP97مقابال لـ "."P206

فيما خيص رقم األمم املتحدة  ،3529يف العمود ( )6يُدرج "."356

الفصل 3-3
احلكم املاص ( 172د) يسـ ــتعاض عن عبارة "الرتبة أو الشـ ــعبة الفرعية" بعبارة "رتبة أو ـ ــعبة
مريدر املطورة الفرعي".
احلكم املاص 239
10
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احلكم املاص 274

يف آخر الفقرة ،تضاف الفقراا اجلديدة التاليةا

"يف حالة رقمي األمم املتحدة  3077و 3082فقط ،جيوز أن يكون االســم التقين امسا حبروف
كبرية يف العمود  2من قائمة البض ــائة املطرة ،ـريطة أال يتض ــمن هذا االس ــم ار ــارة "غ أ"
يعني احلكم املاص  .274وجيب أن يُست د االسم الذي يريف املادة أو امل لوة أنسب
وأال َّ
ٍ
وصف ،على سبيل املثالا
رقم األمم املتحدة  ،3082مادة خطرة بيئيا ،سائلة ،غ أ (طالء)
رقم األمم املتحدة  ،3082مادة خطرة بيئيا ،سائلة ،غ أ (منتجاا عطرية)"
يف اجلملة األوىل ،يس ـ ـ ــتعاض عن عبارة "ينطبق هذا احلكم فقط على
احلكم املاص 301
اآلالا أو األجهزة" بعبــارة "ينطبق هــذا احلكم فقط على س ـ ـ ـ ـ ـ ــلة من قبيــل اآلالا أو األجهزة
أو األدواا" .ويف اجلملة األوىل والثانية والثالثة والرابعة واملامس ـ ــة واألخرية ،يس ـ ــتعاض عن عبارة
"اآلالا أو األجهزة" أو "اآلالا واألجهزة" بلفظة "السلة".
يف الفقرة األخرية ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة " جتتــاز هــذه املواد بنجــا
احلكم املاص 309
االختباراا ( 8أ) و(ب) و(ج)" بعبارة "تسـتويف هذه املواد معايري التريـنيف كمسـتحلب لنرتاا
األمونيو ".
يف اجلملــة األوىل ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة "نفــاايا األيروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوالا
احلكم املاص 327
املشـ ــحونة" بعبارة "نفاايا األيروسـ ــوالا ونفاايا خراطيا ال از املشـ ــحونة" وعن عبارة "نقلها
وجب هذا البند ألغراض" بعبارة "نقلها حتت رقم األمم املتحدة  1950أو رقم األمم املتحدة
 ،2037حسب االقتضاء ،ألغراض".
بعد اجلملة الثالثة يضاف نص اجلملة اجلديدة التاليةا "أما نفاايا خراطيا ال از ،غري تل اليت
هبا تسربا أو تشوهاا ديدة ،فتعب وفقا لتوجيه التعبئة  P003وحكمي التعبئة املاصني PP17
و ،PP96أو توجيه التعبئة  LP200وحكم التعبئة املاص ."L2
يف اجلملة التالية ،يس ــتعاض عن عبارة "أما نفاايا األيروس ــوالا اليت هبا تس ــربا أو تش ــوهاا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدة فتنقل يف عبواا لنقاذ" بعبارة "أما نفاايا األيروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوالا وخراطيا ال از اليت هبا
تسربا أو تشوهاا ديدة فتنقل يف أوعية ض ط احتياطية أو يف عبواا لنقاذ".
ويف اجلملة األخرية ،يسـ ـ ــتعاض عن عبارة "وجيب أال تنقل نفاايا األيروسـ ـ ــوالا" بعبارة "وجيب
أال تنقل نفاايا األيروســوالا ونفاايا خراطيا ال از" .ويضــاف نص الفقرة اجلديدة التالية يف
آخر النصا
"وال اض ـ ــة الذه الالئحة نفاايا خراطيا ال از املعب ة بل ازاا املدرجة يف الش ـ ــعبة  2.2واليت
تعرتيها ثقوب".
بعد عبارة "يف مركباا أو سفن" تضاف عبارة "أو آالا أو حمركاا"
احلكم املاص 356
(مرتني) .ويستعاض عن لفظة "طائراا" بلفظة "طائرة" (مرتني).
احلكم املاص 360
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"وتريـ ـ ــنف بطارايا الليثيو املركبة يف وحداا نقل ـ ـ ــاحنة واملريـ ـ ــممة فقط لتزويد وحدة النقل
بطـاقـة خـارجيـة حتـت رقم األمم املتحـدة  3536بطـاريـة من بطـارايا الليثيو مركبـة يف وحـداا
نقل احنة".
احلكم املاص (363ي) يف الفقرة األخرية ،يسـ ـ ــتعاض عن عبارة "وفقا للفقرة "2-1-1-3-5
بعبارة " .وجيب أن تقابل لوحاا ارعالن املارجية الرتبة املبينة يف العمود  3من قائمة البضـ ـ ــائة
املطرة الواردة يف الفريل  2-3وأن تكون مطابقة للمواصفاا املبينة يف الفقرة ."1-2-1-3-5
احلكم املاص ( 363ك) يف الفقرة األخريةُ ،حت ـ ـذف العب ــارة "وفق ــا للفقرة "2-1-1-3-5
ويض ـ ـ ــاف نص اجلملة اجلديدة التالية يف آخر الفقرةا "وجيب أن تقابل لوحاا ارعالن املارجية
الرتبة املبينة يف العمود  3من قائمة البض ـ ـ ـ ـ ــائة املطرة الواردة يف الفري ـ ـ ـ ـ ــل  2-3وجيب أن تكون
مطابقة للمواصفاا املبينة يف الفقرة ."1-2-1-3-5
تعدَّل اجلملة األوىل ليري ـ ـ ــبح نري ـ ـ ــها كما يليا "ال ينطبق هذا احلكم
احلكم املاص 370
لال على نرتاا األمونيو اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ــتويف أحد املعيارين التالينيا" ويف بداية ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـرطة ( )-الثانية،
يستعاض عن احلرف "و" بحلرف "أو".
تضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية ،بعد الشَّرطتنيا
"وجيب أال يُســت د هذا احلكم بشـ ن نرتاا األمونيو اليت يوجد الا بلفعل اســم رمسي للنقل يف
قائمة البضـ ـ ـ ــائة املطرة الواردة يف الفريـ ـ ـ ــل  2-3ا يف ذل مزيج نرتاا األمونيو وزيت الوقود
أو أي من األنوا التجارية من نرتاا األمونيو ".
احلكم املاص 376

تُعدَّل املالحظة ليريبح نريها كما يليا "

"مالح ااةا من أجــل تقييم مــدى لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــة خليــة أو بطــاريــة بتلف أو عيــب ،جيــب لجراء تقييم
أو تقدير اس ــتنادا لىل معايري الس ــالمة املقدمة من مريـ ـنّة امللية أو البطارية أو املنتج أو من خبري
تقين ملم خبريــائص األمان املاصــة بمللية أو البطارية .وميكن أن يشــمل التقييم أو التقدير ،على
سبيل املثال ال احلرير ،املعايري التاليةا
(أ)
ارلكرتوليت؛

مريادر املطورة احلادة ،مثل تسرب ال از أو نشوب حريق أو تسرب

(ب) أو استعمال أو لساءة استعمال امللية أو البطارية؛
(ج) أو وجود عالماا على التعرض ألض ـ ـ ـ ـرار مادية ،مثل تش ـ ـ ـ ــوه غالف
امللية أو البطارية ،أو وجود ألوان على ال الف؛
(د) أو الوقـايـة من داراا القري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املـارجيـة والـداخليـة ،من قبيـل تـدابري
درجة الفولطية أو العزل؛
(ه)

أو حالة خريائص األمان املاصة بمللية أو البطارية؛

(و)

أو تلف أي من عناصر السالمة الداخلية ،مثل نظا لدارة البطارية".

يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "املعيار  "ISO 11114-1:2012بعبارة
احلكم املاص (379د)‘‘1
"املعيار ."ISO 11114-1:2012 + A1:2017
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احلكم املاص 388

يضاف نص اجلملة التالية يف آخر الفقرة السابعةا

"وتُـدرج بطــارايا أيوانا الليثيو أو بطــارايا فلز الليثيو املركبــة يف وحــداا نقــل البض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائة
واملريممة فقط لتزويد وحدة نقل البضائة بطاقة خارجية حتت رقم األمم املتحدة  3536بطارية
من بطارايا ليثيو مركبة يف وحداا نقل ـ ـ ــاحنة بطارايا أيوانا الليثيو أو بطارايا من فلز
الليثيو ".
تضاف األحكا املاصة اجلديدة التاليةا
" 390لذا كــان الطرد حيتوي على جمموعــة بطــارايا ليثيو مركبــة يف معــداا وبطــارايا ليثيو
معب ة مة معداا ،يطبق اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاطان التاليان ألغراض وض ـ ـ ـ ـ ـ ــة العالماا على الطرود ولعداد
املستندااا
جي ــب أن توض ـ ـ ـ ـ ـ ــة على الطرد عالم ــة "رقم األمم املتح ــدة 3091
(أ)
بطــارايا من فلز الليثيو املعبـ ة مة معــداا" أو "رقم األمم املتحــدة  3481بطــارايا
أيوانا الليثيو املعب ة مة معداا" ،حس ــب االقتض ــاء .ولذا كان الطرد حيتوي على كل
من بطـ ــارايا أيوانا الليثيو وبطـ ــارايا فلز الليثيو املعب ـ ـ ة مة معـ ــداا واملركب ـ ـة يف
معداا ،جيب أن توض ـ ـ ـ ـ ـ ــة على الطرد عالمة على النحو املطلوب لكل نو من نوعي
البطارايا .ومة ذل  ،ال يتعني أن ت"خذ يف االعتبار بطارايا خالاي األزرار الكهربئية
املركبة يف معداا ( ا يف ذل لوحاا الدوائر الكهربئية).
(ب) جيب أن يشري مستند النقل لىل "رقم األمم املتحدة  3091بطارايا
من فلز الليثيو املعب ـ ة مة معــداا" أو "رقم األمم املتحــدة  3481بطــارايا أيوانا
الليثيو املعب ة مة معداا" ،حس ـ ـ ـ ـ ــب االقتض ـ ـ ـ ـ ــاء .ولذا كان الطرد حيتوي على كل من
بطـارايا فلز الليثيو وبطـارايا أيوانا الليثيو املعبـ ة مة معـداا واملركبـة يف معـداا،
جيب أن يش ـ ــري مس ـ ــتند النقل لىل كل من "رقم األمم املتحدة  3091بطارايا من فلز
الليثيو املعب ـ ـ ة مة مع ــداا" و"رقم األمم املتح ــدة  3481بط ــارايا أيوانا الليثيو
املعب ة مة معداا" ،حسب االقتضاء.
" 393جيب أن يس ـ ـ ـ ــتويف النرتوس ـ ـ ـ ــليلوز معايري اختبار برغمان  -جان أو اختبار بنفس ـ ـ ـ ــجي
امليثيل الوارد يف التذييل  10من دليل االختباراا واملعايري .وليس من الض ــروري تطبيق اختباراا
النو (3ج).
" 394جيب أن يس ـ ـ ـ ــتويف النرتوس ـ ـ ـ ــليلوز معايري اختبار برغمان  -جان أو اختبار بنفس ـ ـ ـ ــجي
امليثيل الوارد يف التذييل  10من دليل االختباراا واملعايري".
" 395ال يُس ـ ـ ـ ــت د هذا احلكم لال بشـ ـ ـ ـ ـ ن النفاايا الطبية الري ـ ـ ـ ــلبة من الفئة ألف ،اليت تُنقل
ب رض الت لص منها.

التذييل ألف
يف اجلدول ،ضمن الشعبة  ،2-6حتت "بنود حمددة" ،يضاف البندان اجلديدان التاليانا
2-6
2-6
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نفاايا طبية ،من الفئة ألف ،ترييب ارنسان ،صلبة
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التذييل ء
يف تعريف "مفجراا  ،"DETONATORSيس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "مفجراا للنس ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،كهربئية
أو غري كهربئية" بعبارة "مفجراا للنسف ،كهربئية وغري كهربئية وللكرتونية قابلة للربجمة".
"مفجراا للنس ـ ـ ــف ،للكرتونية قابلة للربجمة
يض ـ ـ ــاف التعريف اجلديد التايلا ّ
"ELECTRONIC programmable for blastingا

مفجّ ات للنسف إلكرت نية قاببلة للربجمة

DETONATORS,

DETONATORS, ELECTRONIC programmable

for blasting

معززة للس ـ ــالمة واألمن ،تس ـ ــت د مكوانا للكرتونية ررس ـ ــال ل ـ ــارة
مفجراا مزودة بس ـ ــماا َّ
لطالق ذاا قيــادة متحقق منهــا واتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالا آمنــة .وال ميكن تفعيــل املفجراا من هــذا النو
بوسائل أخرى".

الدليل األجبدي
تضاف البنود اجلديدة التالية وفق الرتتيب األجبديا
بضائة خطرة يف السلة
نفاايا طبية ،من الفئة ألف ،ترييب ارنسان ،صلبة
نفاايا طبية ،من الفئة ألف ،ترييب احليواانا فقط ،صلبة

9
2-6
2-6

3363
3549
3549

فيما خيص البند "ميثاكريالا ثنائي مثيل أمينوأثيل" تض ـ ــاف يف اية عمود "االس ـ ــم والوص ـ ــف"
لفظة "مثبّتة".

الفصل 1-4
يف املالحظة ،يس ــتعاض عن عبارة "(الش ــعبة  ")2-6بعبارة "(الش ــعبة ،2-6
1 -1 - 4
رقم األمم املتح ــدة  2814ورقم األمم املتح ــدة  .")2900ويع ــدَّل نص آخر اجلمل ــة ليكون
كــاآليتا ( P201و P207و LP02للرتبــة  2و P620و P621و P622و IBC620و LP621وLP622
للشعبة .")2-6
تضاف فقرة جديدة  1-3-1-1-4يكون نريها كاآليتا

3 -1 -1 - 4

" 1-3-1-1-4ميكن أن تكون العبواا ،ا فيها احلاوايا الوس ـ ــيطة للسـ ـ ـوائب والعبواا
الكبرية ،مطابقة لنموذج تري ـ ـ ــميمي واحد أو أكثر من النماذج التري ـ ـ ــميمية اليت اختُربا بنجا ،
وجيوز أن حتمل أكثر من عالمة واحدة".
 P003 1-4-1-4فيما خيص توجيه التعبئة  ،PP32تض ـ ـ ــاف بعد " "3358عبارة "والس ـ ـ ــلة
املتينة املرينفة حتت رقم األمم املتحدة ."3164
1 -4 -1 - 4
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يف ح ــال ــة رقم األمم املتح ــدة  2037نف ــاايا خراطيا ال ــاز املنقول ــة طبق ــا
"PP96
للحكم املــاص  ،327جيــب أن توفر للعبواا يويــة كــافيــة ملنة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّكـل أجواء خطرية وتراكم
الض ط".
 P200 ،1-4-1-4يف (()3ج) ،يف اجلملة األوىلُ ،حتذف عبارة "(عامل امللء)".
"ISO 24431:2006

 P200 ،1-4-1-4يف ( ،)4يســتعاض عن ار ــارة يف الســطر األخري لىل
أسـ ــطواانا ال از  -أسـ ــطواانا ال ازاا املض ـ ـ وطة واملسـ ــيّلة (بسـ ــتثناء األسـ ــيتيلني)  -الفحص
وقت امللء" بعبارة " ISO 24431:2016أسطواانا ال از  -أسطواانا ال ازاا املض وطة واملسيّلة
غري امللحومة وامللحومة واملركبة (بستثناء األسيتيلني)  -الفحص وقت امللء".
ُ
،1 -4 -1 - 4
على النحو التايلا

P200

يف اجلدول  ،2يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن قيم العمود "الرتكيز القاتل مل"3 /

•

رقم األمم املتحدة  1859يستعاض عن " "450ب ـ "."922

•

رقم األمم املتحدة  2188يستعاض عن " "20ب ـ "."178

•

رقم األمم املتحدة  2202يستعاض عن " "2ب ـ "."51

•

رقم األمم املتحدة  2534يستعاض عن " "600ب ـ "."2810

•

رقم األمم املتحدة  2676يستعاض عن " "20ب ـ "."178

يف عنوان الري ـ ـ ـ ـ ـ ــف األخري من توجيه التعبئة ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة
،P206 1-4-1-4
"حكم خاص يتعلق بلتعبئة" بعبارة "حكمان خاصان يتعلقان بلتعبئة".
يضاف نص احلكم املاص اجلديد املتعلق بلتعبئة كما يليا
" PP97يف حالة مواد لمخاد احلريق املريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنفة حتت رقم األمم املتحدة  ،3500جيب أن تكون
مدة االختبار القريـ ـ ـ ــوى للفحص الدوري  10سـ ـ ـ ــنواا .وميكن نقلها يف أانبيب سـ ـ ـ ــعتها املائية
القريوى  450لرتا تستويف اال رتاطاا الواردة يف الفريل ."2-6
 P207 ،1-4-1-4يف احلكم املاص املتعلق بلتعبئة  ،PP87يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "جو
الوب" بعبارة "أجواء خطرية".
،1 -4 -1 - 4
"احتواء أويل".
،1 -4 -1 - 4

P301

يف اجلملة األخرية من ( )1و( )2يس ــتعاض عن لفظة "وحدة" بعبارة

P400

يف ( )2و()3ا

•

يف اجلملة األوىل ُحتذف الريفة "ملولبة".

•

بعد اجلملة األوىل تض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف اجلملة اجلديدة التاليةا "وجيب أن تكون العبواا
الداخلية مزودة بس ـ ــداداا ملولبة أو س ـ ــداداا تثبَّت إبحكا ي وس ـ ــيلة نة
زحزحتها أو ارااءها يف حالة الريد أو االهتزاز أثناء النقل.".

،1 -4 -1 - 4
بـ " 3391و."3393
P404
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يف ( )1حتت "العبواا الداخلية"ا
•

يف الفقرة األوىلا ُحتذف عبارة "ومزودة بسداداا ملولبة".

•

يف الفقرة الثانيةا حتذف الريفة "ملولبة".

•

تض ـ ـ ـ ــاف فقرة لثة جديدة قبل اجلملة األخرية ("للعبواا املارجية  125كغ")
يكون نريها كاآليتا
"وجيب أن تكون العبواا الداخلية مزودة بسداداا ملولبة أو سداداا
تثبَّت إبحكا ي وسيلة نة زحزحتها أو ارااءها يف حالة الريد أو
االهتزاز أثناء النقل.".

يف ( )2تُدرج " "1B2بني "أو  "1B1و"أو ."1N1
1 -4 -1 - 4

يضاف توجيه التعبئة  P622اجلديد التايلا
توجيه التعبئة

P622

P622

ينطبق هذا التوجيه على نفاايا املستشفياا املدرجة حتت رقم األمم املتحدة  3549املنقولة ب رض الت لص منها.
يرخص بست دا العبواا التالية ريطة استيفاء األحكا العامة الواردة يف  1-1-4و3-1-4ا

العبوات الداخلية
معدن
بالستي

العبوات الوسي ة
معدن
بالستي

العبوات اخلابرجية
صنابديق
فوالذ ()4A
ألومنيو )(4B
معدن آخر )(4N
خشب رقائقي )(4D
كرتون ليفي )(4G
بالستي جامد )(4H2
أس واانت
فوالذ ((1A2
ألومنيو ((1B2
معدن آخر ((1N2
خشب رقائقي )(1D
كرتون ليفي )(1G
بالستي ((1H2
تنكابت
فوالذ ()3A2
ألومنيو ()3B2
بالستي ()3H2

جيب أن تستويف العبوة املارجية مستوى أداء جمموعة التعبئة  Iللمواد الريلبة.
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توجيه التعبئة

P622

اشرتاطابت إضابفية:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

P622

جيب أن تكون السلة االشة معب ة لما يف عبوة داخلية جامدة أو يف عبوة وسيطة جامدة.
جيب أن تكون العبواا الداخلية اليت حتتوي على أ ياء حادة ،من قبيل الزجاج املكسور واربر ،جامدة وقادرة على مقاومة االنثقاب.
جتهز العبواا املارجية غري
جيب أن تكون العبواا الداخلية والعبواا الوسـ ـ ـيطة والعبواا املارجية قادرة على االحتفاظ بلسـ ـ ـوائل .وجيب أن َّ
القادرة على االحتفاظ بلسوائل حبكم تريميمها ببطانة داخلية أو تـُتَّ ذ تدابري تتيح الا االحتفاظ بلسوائل.
ميكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوسـ ـ ـ ـ ــيطة مرنة .وعندما تسـ ـ ـ ـ ــت د عبواا مرنة ،جيب أن تكون قادرة على اجتياز اختبار مقاومة
الري ــد ا ال يقل عن  165غ وفقا ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي رقم " ISO 7765-1:1988البالس ــتي  -الرقائق واأللوا -تعيني
مقاومة الري ـ ـ ـ ــد بطريقة الس ـ ـ ـ ــقوة احلر ملقذوفا اجلزء 1ا طرائق بئر الدرج" ،واختبار مقاومة التمزق ا ال يقل عن  480غ يف املس ـ ـ ـ ــتويني
املتوازي واملتعامد بلنسـبة لطول الكيس وفقا ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسـي رقم " ISO 6383-2:1983البالسـتي  -الرقائق واأللوا -
تعيني مقاومة التمزق  -اجلزء 2ا طريقة لملندورف" .وال تتجاوز الكتلة الريافية القريوى لكل عبوة داخلية مرنة  30كغ.
جيب أال تتضمن كل عبوة وسيطة مرنة لال عبوة داخلية واحدة.
ميكن تعبئة العبواا الداخلية اليت حتتوي على قدر ض ـ ـ ــئيل من الس ـ ـ ــائل الس ـ ـ ــائب يف عبوة وس ـ ـ ــيطة ـ ـ ـ ـريطة توافر ما يكفي من املادة املاص ـ ـ ــة
أو املريـلّإدة يف العبوة الداخلية أو الوسـيطة من أجل امتريـاص أو تريـليد مجية احملتوى السـائل املوجود .وجيب أن تُسـت د مواد ماصـة مناسـبة
تتحمل احلرارة واالهتزازاا اليت ميكن أن حتدث يف ظروف النقل العادية.
جيب أن تثبَّت العبواا الوسيطة يف عبواا خارجية مزودة واد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة.

،1 -4 -1 - 4

P801

يستعاض عن نص توجيه التعبئة احلايل  P801بلنص التايلا

توجيه التعبئة

P801

P801

ينطبق هذا التوجيه على أرقا األمم املتحدة  2794و 2795و.3028

يرخص بست دا العبواا التالية ،ريطة استيفاء األحكا العامة الواردة يف 3-1-4 6-1-1-4 2-1-1-4 1-1-1-4ا
العبواا املارجية الريلبة أو األقفاص املشبية املضلعة أو املنرياا النقالة.
()1
وبرضافة لىل ذل  ،جيب استيفاء الشروة التاليةا
املنضدة يف طبقاا تفريل بينها طبقة من مادة غري موصلة كهربئيا؛
(أ) جيب أن توضة البطارايا ّ
(ب) وجيب أالّ ُحت َّمل أطراف توصيل البطارية أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها؛
(ج) وجيب أن تعب البطارايا أو تثبَّت ملنة حركتها داخل العبوة عن غري قريد؛
(د) وجيب أالّ تتسـ ـ ــرب البطارايا يف ظروف النقل العادية ،أو تُـتَّ ذ تدابري مناسـ ـ ــبة للحيلولة دون تسـ ـ ــرب ارلكرتوليت من العبوة
(مثل البطارايا املعب ة مفردة أو غريها من األساليب الفعالة بلقدر ذاته)؛
(ه) وجيب أن حتمى البطارايا من حدوث قرير دارة كهربئية.
ميكن أيضا است دا الفوالذ غري القابل للريدأ أو الريناديق البالستيكية الكبرية لنقل البطارايا املستعملة.
()2
وبرضافة لىل ذل  ،جيب استيفاء الشروة التاليةا
(أ) جيب أن تكون الريناديق مقاومة لإللكرتوليت املوجود يف البطارايا؛
(ب) وجيب أالّ تعب الريناديق برتفا يتجاوز ارتفا جوانبها؛
(ج) وجيب أن يكون السطح املارجي للريناديق خاليا من بقااي ارلكرتوليت املوجود يف البطارايا؛
(د) وجيب أالّ يتسرب أي للكرتوليت من الريناديق يف ظروف النقل العادية؛
(هـ) وجيب أن تُت ذ تدابري لضمان عد فقدان الريناديق حملتواييا؛
(و) وجيب أن تُت ذ تدابري ملنة حدوث قريــر الدارة الكهربئية (مثل تفريغ البطارايا ،أو احلماية الفردية ألطراف توصــيل البطارية،
وما لىل ذل ).

،1 -4 -1 - 4
GE.19-03572
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"5
املعدااا

يف ح ــال ــة العبواا اليت حتتوي على خالاي أو بط ــارايا معب ـ ة مة املع ــداا ومركب ــة يف
يف ح ــال ــة املالاي والبط ــارايا ،عبواا ت لف املالاي أو البط ــارايا
(أ)
اما ،مة وضـعها بعد ذل مة املعداا يف عبوة تسـتويف اال ـرتاطاا الواردة يف الفقرة ()1
من توجيه التعبئة هذا؛
(ب) أو عبواا مس ـ ــتوفية للش ـ ــروة الواردة يف الفقرة ( )1من توجيه التعبئة
هذا ،مة وض ـ ــعها بعد ذل مة املعداا يف عبواا خارجية قوية تري ـ ــنة من مادة ذاا
قوة وتريــميم مالئمني يتناســبان مة ســعة العبوة ومة االســت دا املقريــود منها .وتريــنة
العبواا املارجية بطريقة حتول دون التش ـ ـ ـ يل العرض ـ ــي يف أثناء النقل ،وليس من الالز
أن تستويف اال رتاطاا الواردة يف الفقرة .3-1-1-4

وتثبَّت املعداا ملنة أية حركة داخل العبوة املارجية.
وجيوز نقل أجهزة مثل بطاقاا التعرف الراديوي والس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاا وأجهزة قيا درجاا احلرارة اليت
ليست لديها القدرة على توليد انبعاث خطري للحرارة ،وهي نشطة عن قريد ،يف عبواا خارجية
متينــة .وعنــدمــا تكون هــذه األجهزة نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة ،جيــب أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويف املعــايري احملــددة لإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــا
الكهرم نطيسي لضمان عد تسبب تش يل اجلهاز يف تداخل مة نظم تش يل الطائراا.".
 P907 ،1-4-1-4يس ـ ــتعاض عن اجلملة االس ـ ــتهاللية ا يليا "ينطبق هذا التوجيه على
السلة ،مثل اآلالا أو األجهزة أو األدواا املدرجة حتت رقم األمم املتحدة .".3363
ويف النص الــذي يلي اجلملــة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالليــة يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض يف اجلملــة األوىل عن عبــارة "اآلالا
أو األجهزة" بلفظة "الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلعة" .ويف اجلملة الثانية ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهزة"
بلفظة "ســلعة" .ويف اجلملة املامســة ،يســتعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهزة" بلفظة "الســلعة"
(مرتني) .ويف اجلملة السادسة ،يستعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهزة" بلفظة "السلعة".
 IBC520 ،2-4-1-4فيم ــا خيص رقم األمم املتح ــدة  ،3119يُـ ـدرج البن ــدان اجل ــدي ــدان
التاليان وفق الرتتيب املناسبا
فوق أكسـ ـ ـي بيفاالا أميل لثي ،برتكيز ال يتجاوز
 42يف املائة ،مشتت بت يف املاء
فوق أكســي بيفاالا بوتيل لثي ،برتكيز ال يتجاوز
 42يف املائة يف مادة افيف من النو "ألف"

31HA1

1 000

31HA1

1 000

31A

1 250

صفر°

°10+

°10+
°10+

°15+
°15+

 LP200 3-4-1-4يستعاض يف اجلملة االستهاللية عن عبارة "رقم األمم املتحدة "1950
بعبارة "رقم األمم املتحدة  1950ورقم األمم املتحدة ."2037
يف الفقرة املوالية ،يســتعاض عن عبارة "يرخص بســت دا العبواا الكبرية لصيروســوالا" بعبارة
"يرخص بست دا العبواا الكبرية لصيروسوالا وخراطيا ال از".
يف اجلملة األوىل من احلكم املاص املتعلق بلتعبئة ُ L2حتذف لفظة "األيروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوالا" بعد لفظة
"حركة" ليري ــبح نص اجلملة كاآليتا "يتم تري ــميم وتري ــنية العبواا على و مينة احلركة والتفريغ
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GE.19-03572

ST/SG/AC.10/46/Add.1

عن غري قري ـ ـ ــد يف ظروف النقل العادية" .ويعدَّل نص اجلملة األخرية ليري ـ ـ ــبح كاآليتا "يف حالة
نفاايا األيروس ـ ـ ــوالا ونفاايا خراطيا ال از اليت تُنقل وفقا للحكم املاص  ،327توفر يوية
كافية للعبواا الكبرية ملنة تكوين أجواء خطرية وتزايد الض ط.".
3-4-1-4

يضاف توجيه التعبئة  LP622اجلديد التايلا
توجيه التعبئة

LP622

LP622

ينطبق هذا التوجيه على النفاايا املدرجة حتت رقم األمم املتحدة  3549اليت تُنقل ب رض الت لص منها.
يرخص بست دا العبواا الكبرية التالية ريطة استيفاء األحكا العامة الواردة يف  1-1-4و3-1-4ا
العبوات الداخلية

العبوات الوسي ة

العبوات اخلابرجية

معدن
بالستي

معدن
بالستي

فوالذ ()50A
ألومنيو ()50B
معدن آخر غري الفوالذ أو
األلومنيو ()50N
خشب رقائقي ()50D
كرتون ليفي صلب ()50G
بالستي جامد ()50H

وجيب أن تكون العبواا املارجية مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة  Iفيما يتعلق بملواد الريلبة.
اشرتاطابت إضابفية:
 -1جيب أن تعب السلة االشة لما يف عبوة داخلية جامدة أو عبوة وسيطة جامدة.
 -2جيب أن تكون العبواا الكبرية اليت حتتوي على أ ياء حادة مثل الزجاج املكسور واربر جامدة وغري قابلة لالنثقاب.
 -3جيب أن تكون العبواا الداخلية والعبواا الوسـ ــيطة والعبواا املارجية قادرة على االحتفاظ بلس ـ ـوائل .أما العبواا املارجية اليت
فتزود ببطانة أو تُت ذ تدابري مناسبة تتيح الا االحتفاظ بلسوائل.
ال ميكنها االحتفاظ بلسوائل حبكم تريميمها َّ
 -4ميكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطة مرنة .وعندما تس ـ ـ ـ ـ ـ ــت د العبواا املرنة ،جيب أن تكون قادرة على اجتياز
اختبار مقاومة الري ــد ا ال يقل عن  165غ وفقا ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي رقم " ISO 7765-1:1988البالس ــتي
 الرقائق واأللوا  -تعيني مقاومة الري ـ ــد بطريقة الس ـ ــقوة احلر ملقذوفا اجلزء 1ا طرائق بئر الدرج" واختبار مقاومة التمزق اال يقل عن  480غ يف املس ــتويني املتوازي واملتعامد بلنس ــبة لطول الكيس وفقا ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي رقم ISO
" 6383-2:1983البالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـ  -الرقـائق واأللوا  -تعيني مقــاومـة التمزق  -اجلزء 2ا طريقــة لملنــدورف" .وجيـب أال تزيـد الكتلــة
الريافية القريوى لكل عبوة داخلية مرنة على  30كغ.
 -5جيب أال حتتوي كل عبوة وسيطة مرنة لال على عبوة داخلية واحدة فقط.
 -6ميكن تعبئة العبواا الداخلية اليت حتتوي على قدر ض ــئيل من الس ــائل الس ــائب يف عبوة وس ــيطة ـ ـريطة وجود ما يكفي من املواد
املاصة أو املريلّإدة يف العبوة الداخلية أو الوسيطة ملص أو تريليد مجية حمتوى السائل املوجود .وتُست د مواد ماصة مناسبة قادرة
على حتمل درجاا احلرارة واالهتزازاا اليت قد حتدث يف ظروف النقل العادية.
 -7جيب تثيبت العبواا الوسيطة يف عبواا خارجية بست دا مواد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة.

 2-1-6-1-4يستعاض عن " "ISO 11114-1:2012بـ "."ISO 11114-1:2012 + A1:2017
 8-1-6-1-4يف اجلملــة الثــانيــة من الفقرة مــا قبــل األخرية يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــاراا "جيــب
اس ــتيفاء ا ـ ـرتاطاا امللحق ألف عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي ،رقم ISO 10297:2006
أو امللحق ألف عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســي ،رقم  ".ISO 10297:2014بعباراا "جيب
اس ــتيفاء ا ـ ـرتاطاا امللحق ألف عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ــي ،رقم ISO 10297:2006
أو امللحق ألف عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسـ ـ ـ ـ ــي ،رقم  ISO 10297:2014أو امللحق ألف
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عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياس ـ ــي ،رقم  .ISO 10297 + A1:2017ويف حالة أوعية الضـ ـ ـ ط
املزودة بري ــماماا ذاتية ارغالق حتتوي على نظا محاية ،جيب اس ــتيفاء ا ـ ـرتاطاا امللحق ألف
عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،رقم ."ISO 17879:2017
 4-1-9-1-4تضـ ــاف يف آخر النص اجلملة اجلديدة التاليةا "وال ينطبق هذا اال ـ ـرتاة على
حمملة أ فارغة".
السطو الداخلية حلاوايا الشحن املست دمة ثابة عبواا ،سواء كانت َّ
 8-1-9-1-4تضاف فقرة فرعية لضافية (ه) يكون نريها كاآليتا
"(ه) يف حالة الطرود املزمة است دامها ألغراض الشحن بعد الت زين ،يلز الت كد من
ضـ ـ ـ ـبت خالل الت زين على و يس ـ ـ ــتويف
أن مجية مكوانا العبوة واحملتوايا املش ـ ـ ــعة ُو ّ
مجية اال رتاطاا املبينة يف األحكا ذاا الريلة من هذه الالئحة ويف هاداا املوافقة
املنطبقة".
 4-1-9-2-4يستعاض يف اجلملة االستهاللية عن " "SCO-Iب ـ ـ ـ ـ ـ "  SCO-Iو ."SCO-IIIويف
آخر الفقرة الفرعية (د) يستعاض عن " ".بـ "؛" .وتضاف الفقرة الفرعية اجلديدة (ه) التاليةا
"(ه)

يف حالة األجسا من اجملموعة SCO-IIIا
' '1يتم النقل وجب االست دا احلريري عرب الطرق أو السك احلديدية
أو اجملاري املائية الداخلية أو البحر.
سمح بلتنضيد.
' '2ال يُ َ

تبني خطة للنقل مجية األنشــطة املرتبطة بلشــحن ،ا يف ذل
' '3جيب أن إّ
الوقاية من ار ـ ـ ــعا  ،واالس ـ ـ ــتجابة حلاالا الطوارئ وأي تدابري وقائية
خاصـ ــة أو ض ـ ـوابط لدارية أو تش ـ ـ يلية خاصـ ــة يلز اااذها أثناء النقل.
وجيب أن تُـثبت خطة النقل أن املسـ ـ ـ ــتوى العا لصمان يف النقل معادل
على األقل للمس ـ ــتوى الذي ميكن توافره فيما لو اس ـ ــتوفيت ا ـ ـرتاطاا
( 6-4-7-14فقط ألغراض االختبار احملدد يف  ،6-15-4-6والذي
يسبقه لجراء االختباراا احملددة يف  2-15-4-6و.)3-15-4-6

' '4جيب أن تسـ ـ ـ ــتوت ا ـ ـ ـ ـرتاطاا  1-5-4-6و 2-5-4-6املاصـ ـ ـ ــة
بلطرود من النو  ،IP-2بستثناء أن العطب األكرب املشار لليه يف -6
 4-15-4ميكن حتديده اسـ ــتنادا لىل األحكا الواردة يف خطة النقل،
وأن ا رتاطاا  5-15-4-6ال تنطبق.
مبني يف
' '5ويثبَّت اجلس ـ ــم وأي مادة تدرية على وس ـ ــيلة النقل وفقا ملا هو َّ
.6-4-2-1
' '6اضة الشحنة للموافقة متعددة األطراف".

الفصل 2-4
تضاف الفقرة اجلديدة  ،3-7-3-2-4ويكون نريها كاآليتا
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"3-7-3-2-4
.")5-4-1-5-13
،4-2-5-3

TP19

يدون يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند النقل اتريال انتهاء زمن االحتبا الفعلي (انظر
َّ
يُعدَّل النص ليريبح كما يليا

" TP19يزاد مس اجلدار األدىن احملدد وفقا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4-3-7-6قدار  3مم عند الرينة بعتباره
هامشــا للت كل .ويُتحقق من مس االيكل بملوجاا فوق الريــوتية يف منتريــف الفرتاا الفاصــلة
بني كل اختبارين هيدروليني ،وال ميكن مطلقا أن يقل عن مس اجلدار األدىن احملدد وفقا ل ـ ـ -6
."7-3-4
ُحتذف التوجيهاا املاص ـ ــة بلري ـ ــهاريج النقالة

3-5-2-4
وتضاف لفظة "حُذف".

 TP35و TP37و TP38وTP39

الفصل 1-5
 2-1-5-1-5ال ينطبق التعديل األول على النص العريب .وتض ـ ـ ـ ــاف فقرة فرعية جديدة (ه)
نريها كاآليتا
"(ه) و حن األجسا امللوثة السطح (.")SCO-III
(4-1-5-1-5ب)

ال ينطبق التعديل على النص العريب.

 1-3-5-1-5يستعاض يف اجلملة االستهاللية عن "( ")SCO-Iبـ ـ ـ ـ "( SCO-Iأو .")SCO-III
ويف الفقرة الفرعية (أ) يس ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "مس ـ ـ ـ ـ ــتوى ل ـ ـ ـ ـ ــعا " بعبارة "معدل جرعة" (مرتني)
ويستعاض عن "( ")SCO-Iب ـ ـ ـ ـ ـ ـ "( SCO-Iأو  .")SCO-IIIويف الفقرة الفرعية (ب) يستعاض عن
"( ")SCO-Iب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "( SCO-Iو .")SCO-IIIويف آخر الفقرة الفرعية (ج) ،تضاف العبارة "وحاصل
العدد هو قيمة م" ر النقل".
اجلدول  1-3-5-1-5تضاف يف آخر العنوان "( SCO-Iو.")SCO-III
 2-3-5-1-5يعدَّل النص ليريبح كما يليا
"حيدد م" ـ ــر النقل لكل عبوة ص ـ ــلبة أو حاوية ـ ــحن أو وس ـ ــيلة نقل بعتباره جممو م" ـ ـراا
النقل جلمية الطرود املوجودة فيها .ويف حالة ـ ـ ـ ــحنة مرسـ ـ ـ ــلة من مرسـ ـ ـ ــل وحيد ،ميكن أن حي ّإدد
املرسل م" ر النقل بلقيا املبا ر ملعدل اجلرعة.
أما م" ــر النقل للعبواا الشــاملة غري الريــلبة فال حيدَّد لال بعتباره جممو م" ـراا النقل جلمية
الطرود املوجودة داخل العبوة الشاملة".
 5-1-5-3-4ال ينطبق التعديل على النص العريب.

الفصل 2-5
 1-1-2-5يعدَّل نص آخر اجلملة الثانية ليري ـ ــبح كاآليتا "واألس ـ ــطواانا اليت ال تتجاوز
ســعتها املائية  60لرتا ،حيث جيب أال يقل االرتفا عن  6مم ،وبســتثناء الطرود اليت ال تتجاوز
سعتها  5لرتاا أو أقل أو كتلتها الريافية القريوى  5كغ ،حيث تكون ذاا حجم مناسب".
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 6-5-1-2-5تض ـ ــاف اجلملة التالية يف آخر النصا "وتُنز أو تُ طى أية عالمة توض ـ ــة على
الطرد وفقا لال ـ ـ ـ ـرتاطاا الواردة يف (4-5-1-2-5أ) و(ب) و(5-5-1-2-5ج) املتعلقة
بنو الطرد ،لكنها ال تتريـ ـ ـ ـ ـ ــل برقم األمم املتحدة وبالسـ ـ ـ ـ ـ ــم الرمسي املسـ ـ ـ ـ ـ ــت د يف النقل املعني
للشحنة".
يف الشكل  5-2-5يستعاض عن " 120مم" ب ـ ـ ـ ـ " 100مم" وعن " 110مم" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "100
مم".
يف الفقرة األخريةا
•

يس ـ ـ ــتعاض يف اجلملة األوىل عن عبارة "مس ـ ـ ــتطيلة الش ـ ـ ــكل" بعبارة "مس ـ ـ ــتطيلة
الشكل أو مربعة الشكل".

•

يف اجلملة الثانية يس ــتعاض عن عبارة "وال يقل عرض ــها عن  120مم وارتفاعها
عن  110مم" بعبارة "وال يقل عرض ـ ـ ـ ـ ـ ــها عن  100مم وارتفاعها عن 110
مم".

•

يف اجلملة املامسـ ــةا ال ينطبق التعديل األول .ويسـ ــتعاض عن عبارة " 105مم
للعرض و 74مم لالرتفا " بعبارة " 100مم للعرض و 70مم لالرتفا ".

 2-12-1-2-2-5يف الفقرة الفرعية (د) يســتعاض عن عبارة "(ال يلز بيان م" ــر للنقل
يف حالة الفئة  )I-WHITEبعبارة "(بستثناء الفئة .")I-WHITE
 2-1-1-2-2-2-5يعدَّل النص ليريبح كما يليا
" 2-1-1-2-2-2-5تكون بطاقاا الوسـ ـ ــم على ـ ـ ــكل مربة مرسـ ـ ــو بزاوية ( °45على
ــكل معني) ال تقل أبعاده عن  100مم ×  100مم .ويكون داخل احلافة خط مواز يشــكل
املعني على مسافة تناهز  5مم من خارج ذل املط لىل حافة الوسم".

الفصل 3-5
 1-5-1-1-3-5تض ـ ــاف بعد عبارة "حاوايا الش ـ ــحن الكبرية اليت تنقل" عبارة "مواد
من فض ـ ــة النش ـ ــاة النوعي ( )LSA-Iغري معب ة أو أجس ـ ــاما ملوثة الس ـ ــطح ( )SCO-Iغري معب ة
أو".
 1-1-2-3-5يس ـ ــتعاض عن عبارة "واملواد غري املعب ة املن فض ـ ــة النش ـ ــاة النوعي ()LSA-1
أو األجسـ ـ ـ ــا امللوثة السـ ـ ـ ــطح ( ")SCO-1بعبارة "واملواد غري املعب ة املن فضـ ـ ـ ــة النشـ ـ ـ ــاة النوعي
( )LSA-Iأو األجسا امللوثة السطح ( SCO-Iأو .")SCO-III

الفصل 4-5
 1-5-1-4-5ال ينطبق التعديل.
1-7-5-1-4-5
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"(د) وفئة الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن ،كما هي حمدَّدة وفقا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -5
 ،1-5-3-4أي I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW؛
(ه) وم" ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقــل على النحو احملــدد يف  1-3-5-1-5و2-3-5-1-5
(بستثناء الفئة ")I-WHITE؛
يف الفقرة الفرعية (ي) يس ــتعاض عن عبارة "واألجس ــا امللوثة الس ــطح
 "IIبعبارة "واألجسا امللوثة السطح  SCO-Iو SCO-IIو."SCO-III

 SCO-IوSCO-

تضاف الفقرة اجلديدة  13-5-1-4-5ويكون نريها كاآليتا
"13-5-1-4-5

زمن االحتبا الفعلي

يف حالة الريهاريج النقالة اليت حتمل غازاا مسيلة مربدة ،جيب أن يُد إرج املرسل يف مستند النقل
اتريال انتهاء زمن االحتبا الفعلي ،بلريي ة التاليةا
"انتهاء زمن االحتبا ا ( ..........اليو /الشهر/السنة)"".
2-2-4-5

يف آخر اجلملة الثانيةُ ،حتذف اللفظتان "لحدى" و"بألخرى".

الفصل 5-5
 3-5-5يف آخر الفقرة ،يف النص الوارد بني القوسني تضاف بعد "(رقم األمم املتحدة ")1951
عبارة "أو النرتوجني".
تضاف املالحظة اجلديدة التاليةا

"مالح ة :يف سياق هذا القسم ،ميكن أن يُست د مريطلح "تكييف" يف نطاق أوسة ،ويشملُ
احلماية".
 2-6-3-5-5يف الش ـ ــكل  ،2-5-5يعدَّل نص العنوان ليري ـ ــبح كما يليا "عالمة التحذير
من االختناق يف وحداا النقل الشاحنة".
حتذف ار ـ ــارة لىل املالحظة الال واملالحظة املقابلة .ويف بداية املالحظة ال ،يس ـ ــتعاض عن عبارة
"ملادة التربيد/التكييف" بعبارة "أو اسـ ـ ــم ال از املانق املسـ ـ ــت د كمادة تربيد/تكييف" .ويف آخر
املالحظة ال ،تضـ ـ ـ ــاف عبارة "وجيوز لدراج معلوماا لضـ ـ ـ ــافية من قبيل"كمادة تربيد" أو "كمادة
تكييف" .ويف آخر ُ ،2-6-3-5-5حتذف املالحظة.
4-5-5
"4-5-5
النقل

يضاف قسم جديد  4-5-5نريه كما يليا
البض ا ااابلن اخل

ا املعدات قيد االس ا اات دا أ املزمن اس ا اات دامهاب أ نابء

 1-4-5-5ال اضـ ـ ــة البضـ ـ ــائة املطرة (مثل بطارايا الليثيو وخراطيا املالاي الوقودية)
املركبــة يف املعــداا مثــل أجهزة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيــل البيــاانا وأجهزة تعقــب البض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائة ،املرفقــة بلطرود
أو املوضـ ـ ــوعة ضـ ـ ــمنها ،أو العبواا الشـ ـ ــاملة أو احلاوايا أو ُحجراا التحميل ألي من أحكا
هذه الالئحة ما عدا ما يليا
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النقل؛

(أ)

جيب أن تكون املعداا قيد االسـ ـ ـ ــت دا أو يعتز اسـ ـ ـ ــت دامها أثناء

(ب) وجيب أن تس ـ ــتويف البض ـ ــائة املطرة (مثل بطارايا الليثيو وخراطيا
املالاي الوقودية) ما ينطبق من ا رتاطاا الرينة واالختبار احملدَّدة يف هذه الالئحة؛
(ج) وجيــب أن تكون املعــداا قــادرة على حتمــل الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمــاا وعمليــاا
التحميل اليت حتدث عادة أثناء النقل.
 2-4-5-5عند نقل املعداا اليت حتتوي على بض ـ ــائة خطرة بعتبارها ـ ــحنة ،يُس ـ ــت د
البند ذو الريلة من قائمة البضائة املطرة الواردة يف الفريل  2-3وتنطبق مجية األحكا املنطبقة
من هذه الالئحة"".

الفصل 1-6
(1-1-1-6ه) يف آخر الفقرة تضاف العبارة "بستثناء رقم األمم املتحدة ."3549
1-3-1-6

ي َّ
عدل نص اجلملة الثالثة حبيث يريبح كما يليا

"وال يقل ارتفا احلروف واألرقا والرموز عن  12مم ،بس ـ ــتثناء العبواا اليت ال تتجاوز س ـ ــعتها 30
لرتا أو كتلتها الري ـ ـ ــافية القري ـ ـ ــوى  30كغ ،حيث جيب أال يقل ارتفاعها عن  6مم ،وبس ـ ـ ــتثناء
العبواا اليت ال تتجاوز س ــعتها  5لرتاا أو كتلتها الري ــافية القري ــوى  5كغ ،حيث تكون حبجم
مناسب".
(1-3-1-6ه) يف نص املالحظة اليت توضح العالمة النجمية ،بعد رمز الساعة ،يستعاض عن
نص اجلملة الثانية ا يليا "ويف هذه احلالة ،وعندما تكون الس ـ ــاعة موض ـ ــوعة لىل جانب عالمة
النموذج التريــميمي املســتويف لشــروة األمم املتحدة ،ميكن االســت ناء عن بيان الســنة يف العالمة.
ويف املقابل ،عندما ال تكون الس ـ ــاعة موض ـ ــوعة لىل جانب عالمة النموذج التري ـ ــميمي املس ـ ــتويف
لش ــروة األمم املتحدة ،جيب أن يكون الرقمان اللذان يشـ ـريان لىل الس ــنة يف العالمة ويف الس ــاعة
متطابقني".
تضاف الفقرة اجلديدة  13-3-1-6وفيما يلي نريهاا
" 13-3-1-6عنــدمــا تكون العبوة مطــابقــة لنموذج تري ـ ـ ـ ـ ـ ــميمي واحــد أو أكثر من النمــاذج
التريــميمية امل تربة للعبواا ،ا يف ذل منوذج تريــميمي واحد أو أكثر من النماذج التريــميمية
امل تربة للعبواا الوس ـ ـ ـ ــيطة للس ـ ـ ـ ـوائب أو العبواا الكبرية ،جيوز أن حتمل العبوة أكثر من عالمة
تبني ما اس ــتويف من ا ـ ـرتاطاا اختبار األداء ذاا الري ــلة .وعندما تكون أكثر من عالمة ظاهرة
على العبوة ،جيب أن تظهر العالماا على مقربة من بعضـ ـها ،وجيب أن تكون كل عالمة ظاهرة
بكاملها".
تضاف الفقرة اجلديدة  6-2-4-1-6وفيما يلي نريهاا
لذا مل تكن املواد املس ـ ــت دمة يف ص ـ ــنة األجس ـ ــا واألغطية ووس ـ ــائل
"6-2-4-1-6
ارغالق ولواز الرتكيب متوافقة مة احملتوايا املطلوب نقلها ،ت طى السطو الداخلية لصسطوانة
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بطالء واق مناسـ ـ ـ ــب أو تعان معاجلة مناسـ ـ ـ ــبة .وحيتفخب الطالء أو املعاجلة خبواص ـ ـ ـ ـهما الواقية يف
ظروف النقل العادية".
يعاد ترقيم  6-2-4-1-6و 7-2-4-1-6لتريبحا  7-2-4-1-6و.8-2-4-1-6
تض ـ ـ ــاف الفقرة اجلديدة  6-3-4-1-6وفيما يلي نري ـ ـ ــهاا "لذا مل تكن املواد املس ـ ـ ــت دمة يف
ص ــنة األجس ــا واألغطية ووس ــائل ارغالق ولواز الرتكيب متوافقة مة احملتوايا املطلوب نقلها،
ت طى السـطو الداخلية لصسـطوانة بطالء واق مناسـب أو تعان معاجلة مناسـبة .وحيتفخب الطالء
أو املعاجلة خبواصهما الواقية يف ظروف النقل العادية".
يعاد ترقيم  6-3-4-1-6و 7-3-4-1-6لتري ـ ـ ـ ــبحا  7-3-4-1-6و -3-4-1-6
.8

الفصل 2-6
" "ISO 9809-2:2000و" ISO

 1-1-2-2-6يف اجلدول ،يف الري ـ ـ ـ ـ ــفني املاصـ ـ ـ ـ ـ ـني بملرجعني
 "11119-3:2013تضاف املالحظة اجلديدة التايل نريها يف العمود الثاينا

"مالح ة :ال ينطبق هذا املعيار على األس ـ ـ ـ ـ ـ ــطواانا غري املزودة ببطانة ،املري ـ ـ ـ ـ ـ ــنوعة من جزأين
ملحومني".
 1-1-2-2-6يف اجلدول بعد " ،"ISO 11119-3:2013يضاف صف جديد كما يليا
ISO 11119-4: 2016

أسطواانا ال از  -أسطواانا ال از املركبة القابلة رعادة امللء  -التريميم والبناء حىت ل عار آخر
واالختبار – اجلزء 4ا أسطواانا ال از املركبة امللفوفة بلكامل واملقواة بكرتون ليفي
وحبجم أقل من  150لرتا مة بطاانا معدنية ملحومة تتقاسم احلمل

 2-1-2-2-6يف اجلدول يف الريف املاص بملرجة " ،"ISO 11119-3:2013تضاف املالحظة
اجلديدة التالية يف العمود الثاينا
"مالح ااة :ال ينطبق ه ــذا املعي ــار على األانبي ــب غري املزودة ببط ــان ــة ،املري ـ ـ ـ ـ ـ ــنوع ــة من جزأين
ملحومني".
 3-1-2-2-6يضاف يف آخر اجلدول حتت "غالف األسطوانة" الريفان اجلديدان التاليانا
امل جن

العنوان

ISO 4706: 2008

ISO 7866:2012 +
Cor 1:2014

ميكن ت بيقه ا الصنابعة

أسطواانا ال از  -األسطواانا املرينوعة من فوالذ ملحو القابلة رعادة امللء  -ض ط حىت ل عار آخر
االختبار  60بر وما دون
أسطواانا ال از -أسطواانا ال از املرينوعة من سبائ
رعادة امللء  -التريميم والبناء واالختبار

األلومنيو غري امللحو القابلة حىت ل عار آخر

مالح ة :جيب أالّ تُست د سبيكة األملنيو  6351Aأو ما يعادالا.

 3-1-2-2-6يعدَّل نص عنوان اجلدول الثاين ليريبح كاآليتا
"أسطواانا نقل األستيلني ،ا يف ذل املادة املسامية"
2-2-2-6
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 3-2-2-6يف اجلدول األول ،يف العمود "ميكن تطبيقه يف الريـ ـ ــناعة" املاص بملرجة
 10297:2014يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ــاض عن عب ــارة "حىت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــار آخر" بعب ــارة "حىت  31ك ــانون األول/
ديسمرب  ."2022وبعد الريف املاص بملرجة  ISO 10297:2014يدرج الريف اجلديد التايلا
ISO

أسطواانا ال از  -صماماا األسطواانا  -املواصفاا حىت ل عار آخر
واختبار النو

ISO 10297:2014 + A1:2017

 3-2-2-6يف اجلدول األول ،يس ـ ـ ـ ــتعاض فيما يتعلق بملرجة  ISO 14246:2014عن عبارة
ويدرج الري ـ ـ ــف اجلديد
"حىت ل ـ ـ ــعار آخر" بعبارة "حىت  31كانون األول/ديس ـ ـ ــمرب َ ."2024
التايل بعد املرجة ISO 14246:2014ا
ISO 14246:2014 + A1:2017

3-2-2-6
ISO 17879:2017

أسطواانا ال از  -صماماا األسطواانا  -اختباراا حىت ل عار آخر
الترينية والفحص

يدرج الريف اجلديد التايل بعد املرجة  ISO 14246:2014ا
يف اجلدول األولَ ،

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــطواانا ال از  -ص ـ ـ ـ ـ ـ ــماماا األس ـ ـ ـ ـ ـ ــطواانا ذاتية ارغالق  -حىت ل عار آخر
املواصفاا واختبار النو

مالح ةا ال ينطبق هذا املعيار على ص ـ ـ ـ ـ ـ ــماماا أس ـ ـ ـ ـ ـ ــطواانا نقل
األستيلني ذاتية ارغالق.

4-2-2-6

حيذف الريف املاص بملرجة .ISO 10462:2005

يضاف صف جديد يف آخر اجلدول األول مبا رة بعد الريف املاص بملرجة
كما يليا

ISO 22434:2006

أسطواانا ال از  -حز األسطواانا  -الفحص واالختبار الدوراين حىت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــار
آخر

ISO 20475:2018

(2-7-2-2-6ج)

تضاف املالحظة التاليةا

"مالح ةا ألغراض هذه العالمة يُقري ـ ــد ببلد االعتماد بلد الس ـ ــلطة امل تري ـ ــة اليت أذنت إبجراء
الفحص واالختبار األوليني لفرادى األوعية وقت الرينة".
(2-9-2-2-6ج)

تضاف املالحظة التاليةا

"مالح ةا ألغراض هذه العالمة يُقري ـ ــد ببلد االعتماد بلد الس ـ ــلطة امل تري ـ ــة اليت أذنت إبجراء
الفحص واالختبار األوليني لفرادى املعداا عند الترينية".

الفصل 3-6
تض ـ ـ ـ ـ ــاف يف آخر عنوان الفري ـ ـ ـ ـ ــل  3-6عبارة "(رقم األمم املتحدة  2814ورقم األمم املتحدة
.")2900
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"وال يقل ارتفا احلروف واألرقا والرموز عن  12مم ،بس ـ ــتثناء العبواا اليت ال تتجاوز س ـ ــعتها 30
لرتا أو كتلتها الري ـ ـ ــافية القري ـ ـ ــوى  30كغ ،حيث جيب أال يقل ارتفاعها عن  6مم ،وبس ـ ـ ــتثناء
العبواا اليت ال تتجاوز س ــعتها  5لرتاا أو كتلتها الري ــافية القري ــوى  5كغ ،حيث تكون حبجم
مناسب".
 2-2-5-3-6يف "توض ـ ـ ــيح الس ـ ـ ــت دا اجلدول" ُحتذف من آخر الفقرة األوىل عبارة "مخس
مراا بعد التكييف".
 1-3-5-3-6يضاف العنوان اجلديد التايل لىل هذه الفقرةا "ارتفا السقوة واالدف".
 2-3-5-3-6يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف نص العنوان اجلديد التايل لىل هذه الفقرةا "عدد عيناا االختبار
واجتاه السقوة" .ويعاد ترقيم النص الوارد حتت هذه الفقرة ليريبح "."1-2-3-5-3-6
 3-3-5-3-6يعاد ترقيم الفقرة ليريبح .2-2-5-3-6
يع ـ ــاد ترقيم الفقراا  4-3-5-3-6و 5-3-5-3-6و 6-3-5-3-6و-3-5-3-6
 6-1و 2-6-3-5-3-6و 3-6-3-5-3-6ليري ـ ـ ـ ـ ــبح  3-3-5-3-6و-5-3-6
 3-4و 5-3-5-3-6و 1-5-3-5-3-6و 2-5-3-5-3-6و-5-3-5-3-6
 ،3على التوايل .وتكيَّف ارحاالا املرجعية تبعا لذل كما يليا
يف اجلدول الوارد يف  ،2-2-5-3-6حتت "توض ــيح الس ــت دا اجلدول" يس ــتعاض عن "-6
 3-5-3-6-1و" "2-6-3-5-3-6و" "3-6-3-5-3-6بـ ""1-5-3-5-3-6
و" "2-5-3-5-3-6و" ،"3-5-3-5-3-6على التوايل.
يف  ،3-6-3-5-3-6اليت أعيد ترقيمها لتري ــبح  ،3-5-3-5-3-6يس ــتعاض عن "-6
 "3-5-3-6-1و" "2-6-3-5-3-6بـ ـ ـ ـ ـ " "1-5-3-5-3-6و"-5-3-5-3-6
 ،"2على التوايل .ويف آخر النص ،يستعاض عن "يف  "2-3-5-3-6ب ـ ـ ـ "يف -3-5-3-6
 2-1أو يف  ،2-2-3-5-3-6حسب االقتضاء؛".

الفصل 4-6
4-2-4-6

ُحيذف التعبري "وتريقل".

8-2-4-6

يدرج نص الفقرة اجلديدة التاليةا

"8-2-4-6

ت"خذ يف االعتبار لدى تريميم الطرد عوامل التقاد .".

يف  ،2-4-6يعاد ترقيم الفقراا الالحقة تبعا لذل .
يعــدَّل نص اجلملــة الواردة بعــد العنوان ليري ـ ـ ـ ـ ـ ــبح كمــا يليا "تري ـ ـ ـ ـ ـ ــمم الطرود
4-4-6
املسـ ـ ـ ــتثناة على النحو الذي يسـ ـ ـ ــتويف اال ـ ـ ـ ـرتاطاا املبينة يف  1-2-4-6لىل 12-2-4-6
برض ــافة لىل اال ـرتاطاا املبينة يف  2-7-4-6لذا كانت حتتوي على مادة انش ــطارية يُس ــمح
هبا وجب أحد أحكا ( 5-3-2-7-2أ) لىل (و) واال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاطاا املبينة يف  3-4-6فيما
لو حنت جوا".
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ُ 3-4-5-4-6حتذف عبارة "السـ ـ ـ ـ ـ ـوائل وال ازاا" الواردة يف اجلملة األوىل .ويس ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن
عبارة "اجلدول  "4-2-9-1-4بعبارة "اجلدول ."5-2-9-1-4
2-6-4-6

ال ينطبق التعديل على النص العريب.

9-7-4-6
قابلة".

يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "جيب أن تكون قابلة"بعبارة " جيب أن تكون املنظومة

 17-7-4-6يُعدَّل النص ليري ـ ـ ـ ـ ــبح كما يليا "جيب أن يكون الطرد من النو  Aاملري ـ ـ ـ ـ ــمم
الحتواء ال ازاا ذا قدرة على منة فقدان احملتوى املش ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو تش ـ ـ ـ ـ ـ ــتته فيما لو أُخض ـ ـ ـ ـ ـ ــة الطرد
لالختباراا املبينة يف  ،16-4-6بس ـ ــتثناء الطرود من النو  Aاملري ـ ــممة الحتواء غاز الرتيتيو
أو ال ازاا املاملة".
2-8-4-6

ال ينطبق التعديل على النص العريب.

 8-8-4-6يف النقطة األوىل (•) بعد الفقرتني الفرعيتني ،يستعاض عن "مستوى ار عا "
بـ "معدل اجلرعة" .وتضاف عبارة "غري الثابت" بعد عبارة "حدود التلوث املارجي".
1-9-4-6

ُحتذف "مة ذل  "،الواردة يف بداية اجلملة الثانية.

 2-11-4-6يف الفقرة الفرعيــة (ج)‘ ،‘4يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن عبــارة "كتلــة النويــداا" بعبــارة
"الكتلة ارمجالية للنويداا".
يف الفقرة الفرعية (د) يستعاض عن "تركيزها الكلي" بعبارة "الرتكيز الكلي الذه املواد".
(8-11-4-6ب)‘ ‘1بعد عبارة "بني الري ــما " تض ــاف عبارة "أو الس ــدادة" ،وتض ــاف يف
آخر الفقرة الفرعية عبارة "والسدادة" بعد لفظة "الريماماا".
(11-11-4-6ب)

يعدَّل نص الفقرة الفرعية ليكون كما يليا

"(ب) يف التقييم املذكور يف  ،10-11-4-6يُسـ ـ ــمح بسـ ـ ــت دا العناصـ ـ ــر املاصـ ـ ــة
الواردة يف  8-11-4-6بش ــرة منة تس ــرب املاء لىل املس ــاحاا الفارغة أو منها عند
لجراء االختباراا املتعلقة بلطرود من النو ( )Cاملبينة يف  1-20-4-6على الطرد،
مث اختبار تسرب املاء املبني يف ."3-19-4-6
يف بداية النصُ ،حتذف عبارة "املواد ذاا النش ـ ـ ـ ــاة النوعي املن ف
(1-12-4-6أ)
من اجملموعة الثالثة  ،LSA-IIIأو".
13-4-6

تعدَّل اجلملة االستهاللية ليريبح نريها كما يليا

"تُت ذ ارجراءاا التالية بعد كل اختبار أو جمموعة اختباراا أو س ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ــلة من االختباراا
املنطبقة ،حسب االقتضاء ،كما هي حمددة يف  15-4-6لىل 21-4-6ا".
(4-15-4-6أ)

ال ينطبق التعديالن على النص العريب.

ال ينطبق التعديل األول على النص العريب .وتضـ ـ ـ ـ ـ ــاف فاصـ ـ ـ ـ ـ ــلة قبل
(4-15-4-6ب)
عبارة "لذا قيس" وبعد عبارة "للعينة".
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(2-17-4-6ب)
عرضي".

يف اجلمل ــة الث ــالث ــة ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ــاض عن لفظ ــة "مقطة" بعب ــارة "مقطة

(3-17-4-6ب)
أجزاء العينة".

يستعاض عن عبارة "تتناقص يف كل موضة" بعبارة "تتناقص يف مجية

 2-23-4-6تضاف فقرة جديدة  1-2-23-4-6نريها كما يليا
"1-2-23-4-6
 IIIعلى ما يليا

يشــتمل طلب املوافقة على ــحناا األجســا امللوثة الســطح

SCO-

بيان اجلوانب اليت تُعترب فيها الش ـ ـ ــحنة من األجس ـ ـ ــا امللوثة الس ـ ـ ــطح
(أ)
 SCO-IIIوأسباب ذل ؛
(ب)
''1

مربراا اختيار األجسا امللوثة السطح  SCO-IIIإبثباا ما يليا
عد وجود عبوة مناسبة حاليا؛

' '2تريــميم و/أو تريــنية العبوة أو جتزئة اجلســم خيار غري ممكن من الناحية
العملية أو التقنية أو االقتريادية؛
' '3عد وجود بديل آخر ٍ
جمد؛
(ج) وص ــف تفري ــيلي للمحتوايا املش ــعة املقرتحة مة ار ــارة لىل حالتها
الفيزايئية والكيميائية وطبيعة ار عا املنبعث منها؛
(د) بيان تفرييلي بتريميم األجسا امللوثة السطح  ،SCO-IIIا يف ذل
الرسوماا االندسية الكاملة واجلداول البيانية للمواد وطرائق الترينية؛
(ه) مجية املعلوماا الض ــرورية رقنا الس ــلطة امل تري ــة ن اال ـ ـرتاطاا
الواردة يف (4-2-9-1-4ه) واال ـ ـ ـ ـرتاطاا الواردة يف  ،2-8-1-7لذا انطبقت،
قد استوفيت؛
(و)

خطة نقل؛

(ز)

مواصفة نظا اردارة املنطبق وفقا لال رتاطاا احملددة يف ."1-3-5-1

درج فقرة فرعية لضافية (و) يكون نريها كاآليتا
 4-23-4-6تُ َ

"(و) وتربير االعتباراا املتعلقة بعوامل التقاد الواردة يف حتليل األمان ويف تعليماا
التش يل والرييانة املقرتحة ،لذا كان الطرد سيُست د ألغراض الشحن بعد الت زين؛"
يعاد ترقيم الفقراا الفرعية التالية وفقا لذل .

يف آخر الفقرة الفرعية اجلديدة (ي) (يف الريي ة احلالية (ة)) ،يستعاض عن " ".بـ "؛".
تضاف فقرة فرعية جديدة (ك) يكون نريها كما يليا
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"(ك) يف حالة الطرود اليت يُعتز اس ـ ـ ــت دامها ألغراض الش ـ ـ ــحن بعد الت زين ،برانمج لتحليل
يبني ارجراءاا املنهجية رجراء تقييم دوري للت رياا احلاصـ ـ ـ ــلة يف النظا ويف املعارف
الفجواا إّ
التقنية ويف حالة تريميم الطرد أثناء الت زين".
(8-23-4-6ج)

يستعاض عن عبارة "طرائق حسابية" بلفظة "حسابا".

 ) (10-23-4-6يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــاض عن "معــايري األمــان األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة الــدوليــة للوقــايــة من
ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية" ،سلسلة معايري األمان رقم  ،115الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،فيينا ( ")1996بعبارة "الوقاية من ار ـ ـ ــعا وأمان املريـ ـ ــادر ار ـ ـ ــعاعيةا معايري
األمان األسـ ــاسـ ــية الدولية ،سـ ــلسـ ــلة معايري األمان الريـ ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم
 ،GSR Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا (.")2014
11-23-4-6

ُحتذف الفقرة الفرعية (د).

يستعاض عن "(11-23-4-6أ) و(ب) و(ج) و (د)" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ "-6
(12-23-4-6أ)
وحتذف العبارة " ا يف ذل الرمز " "96-لذا كان منطبقا"."،
(4-23-11أ) و(ب) و(ج)" ُ
ويف آخر اجلملة األوىل من (أ) ،يسـ ـ ـ ــتعاض عن عبارة "عالماا حتديد نو الطرد" بعبارة "عالمة
حتديد نو الطرد".
 15-23-4-6يف الفقرة الفرعية (ك) ' '3يستعاض عن لفظة "املكوانا" بلفظة "الطرد".
 17-23-4-6يف الفقرة الفرعية (ن) ' ،'4يستعاض عن لفظة "احملتوايا" بلفظة "الطرد".
تدرج فقرة فرعية جديدة ( ) بعد  ) ( 17-23-4-6ويعاد ترقيم الفقراا الفرعية الالحقة
تبعا لذل ا
"( ) يف حالة تري ـ ــاميم الطرود املاض ـ ــعة ألحكا َّ ،2-24-4-6
يقد بيان حيدد ا ـ ـ ـرتاطاا
هذه الالئحة اليت ال يستوفيها الطرد"؛
يعدَّل نص العنوان قبل  1-24-4-6ليكون كاآليتا "الطرود اليت ال يشرتة
24-4-6
اعتماد السـ ـ ـ ـ ــلطة امل تريـ ـ ـ ـ ــة لتريـ ـ ـ ـ ــميمها وجب طبعاا  1985و( 1985بريـ ـ ـ ـ ــي تها املعدلة يف
 )1990و 1996و( 1996ص ـ ـ ـ ـ ـ ــي ــة منقحــة) و( 1996بري ـ ـ ـ ـ ـ ــي تهــا املعــدلــة يف )2003
و 2005و 2009من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الساد
" "IAEASafety Series No. 6و 2012من سـ ــلسـ ــلة معايري األمان الريـ ــادرة عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية رقم ".""IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 SSR-6
 1-24-4-6يُعدَّل نص الفقرة ليريبح كما يليا

"تستويف الطرود اليت ال يشرتة اعتماد السلطة امل ترية لتريميمها (الطرود املستثناة واألنوا
 1و IP-2و IP-3من الطرود وطرود النو ) )(Aا رتاطاا هذه الالئحة كاملة ،بستثناءا

IP-

أن الطرود اليت تفي بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاطـ ــاا املبينـ ــة يف طبعيت  1985أو
(أ)
( 1985بريــي تها املعدلة يف  )1990من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،العدد الساد ا
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''1

جيوز مواص ــلة نقلها ـ ـريطة أن تكون قد أُعدا للنقل قبل  31كانون
األول/ديسـمرب  ،2003واضـة لال ـرتاطاا املبينة يف ،4-24-4-6
حسبما ينطبق؛

' '2أو جيوز مواصلة است دامها ريطة استيفاء مجية الشروة التاليةا
•

أال تكون مريممة الحتواء ساد فلوريد اليورانيو ؛

•

وأن تسـ ــتوت الشـ ــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  1-3-5-1من
هذه الالئحة؛

•

وأن تطبق حدود النش ــاة ار ــعاعي وعناص ــر التري ــنيف الواردة
يف الفريل  7-2من هذه الالئحة؛

•

وأن تطبق ا ـ ـ ـرتاطاا وض ـ ـ ـوابط النقل الواردة يف األجزاء  1و3
و 4و 5و 7من هذه الالئحة؛

•

وأال يتم تريـنية العبوة أو تعديلها بعد  31كانون األول/ديسـمرب
2003؛

(ب) وأن الطرود اليت تفي بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاط ــاا املبين ــة يف طبع ـ ـة  1996أو
( 1996ص ـ ـ ـ ــي ة منقحة) أو ( 1996بري ـ ـ ـ ــي تها املنقحة يف  )2003أو  2005أو
 2009من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الســاد ،
أو  2012من سلسلة معايري األم ـ ـ ـ ـ ــان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رق ـ ـ ـ ـ ــم
SSR-6, IAEAا
''1

جيوز مواص ــلة نقلها ـ ـريطة أن تكون قد أُعدا للنقل قبل  31كانون
األول/ديسـ ــمرب  ،2025واضـ ــة لال ـ ـرتاطاا املبينة يف -24-4-6
 ،4حسبما ينطبق؛

' '2أو جيوز مواصلة است دامها ريطة استيفاء مجية الشروة التاليةا
•

أن تسـ ـ ــتوت الشـ ـ ــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  1-3-5-1من
هذه الالئحة؛

•

وأن تطبق حدود النش ــاة ار ــعاعي وعناص ــر التري ــنيف الواردة
يف الفريل  7-2من هذه الالئحة؛

•

وأن تطبق ا ـ ـ ـرتاطاا وض ـ ـ ـوابط النقل الواردة يف األجزاء  1و3
و 4و 5و 7من هذه الالئحة؛

•

وأال يتم تريـنية العبوة أو تعديلها بعد  31كانون األول/ديسـمرب
."2025

يعـ َّـدل نص العنوان قبــل  2-24-4-6ليكون كمــا يليا "تري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميم الطرود املعتمــدة وجــب
طبعاا  1985و( 1985بري ــي تها املعدلة يف  )1990و 1996و( 1996ص ــي ة منقحة)
و( 1996بري ــي تها املعدلة يف  )2003و 2005و 2009من س ــلس ــلة األمان الري ــادرة عن
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الساد " "IAEASafety Series No. 6و 2012من سلسلة
معايري األمان الري ـ ـ ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم "IAEA Safety Standards SSR-6
.""Series No. SSR-6
 2-24-4-6يعدَّل نص الفقرة ليريبح كما يليا
"تســتويف الطرود اليت يشــرتة اعتماد الســلطة امل تريــة لتريــميمها ا ـرتاطاا هذه الالئحة كاملة
بستثناء ما يليا
جيوز مواص ــلة نقل العبواا اليت ص ــنإّعت طبقا لتري ــميم الطرد املعتمد من
(أ)

السلطة امل ترية وجب أحكا طبعيت  1985أو ( 1985بريي تها املعدلة يف )1990
من س ــلس ــلة األمان الري ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الس ــاد  ،بش ــرة
استيفاء مجية الشروة التاليةا
''1

أن يستويف تريميم الطرد املوافقة املتعددة األطراف؛

' '2أن تسـ ـ ـ ـ ــتوت الشـ ـ ـ ـ ــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  1-3-5-1من هذه
الالئحة؛
' '3أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر الترينيف الواردة يف الفريل
 2-7من هذه الالئحة؛
' '4أن تطبق ا ـ ـرتاطاا وض ـ ـوابط النقل الواردة يف األجزاء  1و 3و 4و5
و 7من هذه الالئحة؛
' '5أن يس ـ ـ ـ ـ ــتوت الش ـ ـ ـ ـ ــرة املبني يف  11-11-4-6يف حالة الطرود اليت
حتتوي على مواد انشطارية وتُن َقل جوا؛

ص ـ ـ ـنعت طبقا لتريـ ـ ــميم الطرد
(ب) جيوز مواصـ ـ ــلة اسـ ـ ــت دا العبواا اليت ُ
املعتمد من السلطة امل ترية وجب طبعة  1996أو ( 1996صي ة معدلة) أو 1996
(بريــي تها املعدلة يف  )2003أو  2005أو  2009من ســلســلة األمان الريــادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد السـ ــاد  ،6أو طبعة  2012من سـ ــلسـ ــلة معايري
األمـان رقـم  ،SSR-6, IAEAريطة استيفاء مجية الشروة التاليةا
''1

أن يس ـ ـ ـ ـ ــتويف تري ـ ـ ـ ـ ــميم الطرد املوافقة املتعددة األطراف بعد  31كانون
األول/ديسمرب 2025؛

' '2أن تسـ ـ ـ ـ ــتوت الشـ ـ ـ ـ ــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  1-3-5-1من هذه
الالئحة؛
' '3أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر الترينيف الواردة يف الفريل
 2-7من هذه الالئحة؛
' '4أن تطبق ا ـ ـرتاطاا وض ـ ـوابط النقل الواردة يف األجزاء  1و 3و 4و5
و 7من هذه الالئحة".
 4-24-4-6يضاف نص الفقرة اجلديدة التاليةا
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" 4-24-4-6ال يُس ـ ـ ــمح بلبدء يف تري ـ ـ ــنية العبواا من جديد طبقا لتري ـ ـ ــميم الطرد املعتمد
الذي يستويف أحكا طبعة  1996أو طبعة ( 1996بريي تها املعدلة يف  )2003أو 2005
أو  2009من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الساد  ،6أو طبعة
 2012من سلسلة معايري األمـان رقـم  SSR-6, IAEAبعد  31كانون األول/ديسمرب ."2028
يعاد ترقيم  4-24-4-6و 5-24-4-6لتريبحا  5-24-4-6و.6-24-4-6
( 6-24-4-6يف الريـ ـ ــي ة السـ ـ ــابقة  )5-24-4-6يعدَّل نص العنوان ليريـ ـ ــبح كما يليا
"املواد املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة ذاا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل املـاص املعتمـدة وجـب أحكـا طبعـاا  1985أو 1985
(بري ـ ــي تها املعدلة يف  )1990أو  1996أو ( 1996ص ـ ــي ة منقحة) أو ( 1996بري ـ ــي تها
املعدلة يف  )2003أو  2005أو  2009من س ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ــلة األمان الري ـ ـ ـ ــادرة عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،العدد الس ــاد  ،6أو طبعة  2012من س ــلس ــلة معايري األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الري ــادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـم ."SSR-6, IAEA
( 6-24-4-6يف الريي ة السابقة  )5-24-4-6يُعدَّل نريها ليريبح كما يليا

" 6-24-4-6جيوز مواص ـ ـ ــلة اس ـ ـ ــت دا املواد املش ـ ـ ــعة ذاا الش ـ ـ ــكل املاص املري ـ ـ ــنوعة وفقا
لتريميم اعتمدته السلطة امل ترية من طرف واحد وجب طبعاا  1985و( 1985بريي تها
املعدلة يف  )1990و 1996و(1996صـي ة منقحة) و(1996بريـي تها املعدلة يف )2003
و 2005و 2009من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الساد ،6
و 2012من سلسلة معايري األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم SSR-6,
 ،IAEAلذا كانت مســتوفية لربانمج ضــمان اجلودة ارلزامي وفقا للشــروة املنطبقة يف .1-3-5-1
وال جيوز الس ــما ببدء ص ــنة جديد لتل املواد املش ــعة ذاا الش ــكل املاص وفقا لتري ــميم اعتمدته
الســلطة امل تريــة من طرف واحد وجب طبعة  1985أو ( 1985بريــي تها املعدلة يف )1990
من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد الســاد  .وال جيوز الســما
ببدء ص ــنة جديد للمواد املش ــعة ذاا الش ــكل املاص املري ــنوعة وفقا لتري ــميم اعتمدته الس ــلطة
امل تري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من طرف واحــد وجــب طبع ـاا  1996و( 1996ص ـ ـ ـ ـ ـ ــي ــة منقحــة) و1996
(بري ـ ـ ــي تها املعدلة يف  )2003و 2005و 2009من س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة األمان الري ـ ـ ــادرة عن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،العدد الس ــاد  ،6و 2012من س ــلس ــلة معايري األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الري ــادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـم  ،SSR-6, IAEAبعد  31كانون األول/ديسمرب ."2025

الفصل 5-6
تضاف الفقرة اجلديدة  3-1-2-5-6التاليةا
" 3-1-2-5-6عندما تكون احلاوية الوسـ ـ ــيطة للس ـ ـ ـوائب مطابقة لنموذج تريـ ـ ــميمي واحد
أو أكثر من النماذج التريــميمية امل تربة للحاوايا الوســيطة ،ا يف ذل منوذج تريــميمي واحد
أو أكثر من النمــاذج التري ـ ـ ـ ـ ـ ــميميــة امل تربة للعبواا أو العبواا الكبرية ،جيوز أن حتمــل احلــاويــة
الوسيطة أكثر من عالمة تبني ما استويف من ا رتاطاا اختبار األداء ذاا الريلة .وعندما تكون
أكثر من عالمة ظاهرة على العبوة ،جيب أن تظهر العالماا على مقربة من بعضـ ـ ـ ـها ،وجيب أن
تكون كل عالمة ظاهرة بكاملها".
GE.19-03572
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ُ 1-2-2-5-6حيذف الريــف األخري من اجلدول (احلد األقريــى حلمل التنضــيد املســمو به)
واحلا يىة املقابلة (ب).
 2-2-2-5-6يف اجلمل ــة األوىل ُحت ـ ـذف العب ــارة "عن ــدم ــا تكون احل ــاوي ــة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ــة قي ــد
االست دا ".
 4-2-2-5-6يُعدَّل نص اجلملة األخرية من الفقرة األوىل ليريبح كاآليتا

"وتكون العالماا دائمة ،ومقروءة ويف موضــة يسـ إّـهل الوصــول لليها لفحريــها بعد تركيب الوعاء
الداخلي يف ال الف املارجي .وعندما يتعذر الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول لىل العالماا املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة على الوعاء
الداخلي لفحريــها حبكم تريــميم ال الف املارجي ،توضــة على ال الف املارجي نس ـ ة مكررة
من العالماا اليت يلز وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعها على الوعاء الداخلي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــبوقة بعبارة "وعاء داخلي" .وتكون
يسهل الوصول لليها لفحريها".
النسال املكررة دائمة ومقروءة ويف موضة إّ
يف الفقرة الثانية ،يعدَّل نص اجلملة الثانية ليريبح كما يليا "ويف هذه احلالة ،جيوز االست ناء عن
التاريال يف بقية العالماا".

 6-1-5-5-6تُدرج مجلة استهاللية جديدة نريها كما يليا

"تستويف احلاوايا الوسيطة املعدنية اليت تتجاوز سعتها  1500لرت اال رتاة التايل للحد األدىن
لسم اجلدارا"

يعدَّل اجلدول حتت (أ) ليريبح نريه كما يليا
مسك اجلدار

األنواع

""T

11A, 11B, 11N

غري حممي
T=C/2000 + 1.5

ملليمرتات (مم)

األنواع

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

حممي

غري حممي

حممي

T=C/2000 + 1.0

T=C/1000 + 1.0

T=C/2000 + 1.5

الفصل 6-6
 -3-3-6-6يف اجلملـ ـ ــة األوىلُ ،حت ـ ـ ـذف العبـ ـ ــارة "عنـ ـ ــدمـ ـ ــا تكون العبواا الكبرية قيـ ـ ــد
االست دا ".
تضاف الفقرة اجلديدة  4-3-6-6التاليةا
" 4-3-6-6عنــدمــا تكون العبوة الكبرية مطــابقــة لنموذج تري ـ ـ ـ ـ ـ ــميمي واحــد أو أكثر من
النماذج التري ـ ـ ـ ـ ــميمية امل تربة للعبواا الكبرية ،ا يف ذل منوذج تري ـ ـ ـ ـ ــميمي واحد أو أكثر من
النماذج التريـ ـ ـ ـ ــميمية امل تربة للعبواا أو احلاوايا الوسـ ـ ـ ـ ــيطة للس ـ ـ ـ ـ ـوائب ،جيوز أن حتمل العبوة
الكبرية أكثر من عالمة تبني ما اســتويف من ا ـرتاطاا اختبار األداء ذاا الريــلة .وعندما تكون
أكثر من عالمة ظاهرة على العبوة الكبرية ،جيب أن تظهر العالماا على مقربة من بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها،
وجيب أن تكون كل عالمة ظاهرة بكاملها".
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الفصل 7-6
ُ 16-2-2-7-6حتذف عبارة "والوارد يف ."،3-5-2-4
 8-4-2-7-6ال ينطبق التعديل على النص العريب.
 1-2-12-2-7-6و1-1-8-3-7-6
كما يليا

يُعدَّل تعريف العامل " "Uليري ـ ـ ــبح نري ـ ـ ــه

" = Uمعامل االنتقال احلراري للمادة العازلة ،بوحداا كيلوواا 2- /كلفن 1-عند ." º38
"6-19-2-7-6

يضاف نص الفقرة اجلديدة  1-6-19-2-7-6التاليةا

" 1-6-19-2-7-6بس ــتثناء ما نري ــت عليه الفقرة  ،6-19-2-7-6ال جيوز أن تعبّ
الري ـ ــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار الزمين املقرر لفحري ـ ــها واختبارها الدوريني كل  5س ـ ــنواا
أو ســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل لال لذا أجري فحص واختبار دوراين جديدان ملمس ســنواا
وفقا ألحكا الفقرة ."4-19-2-7-6
 1-4-3-7-6بعد الفقرة الفرعية (ب) ،تضاف الفقرة اجلديدة التاليةا
"وبرض ــافة لىل ذل  ،يراعى أي حكم خاص ذي ص ــلة يتعلق بلري ــهاريج النقالة يرد يف العمود
 11من قائمة البضائة املطرة ويف ."3-5-2-4
 5-4-3-7-6ال ينطبق التعديل على النص العريب.
 5-5-3-7-6ال ينطبق التعديل على النص العريب.
6-15-3-7-6

يضاف نص الفقرة اجلديدة التاليةا

" 1-6-15-3-7-6بس ــتثناء ما نري ــت عليه الفقرة  ،6-15-3-7-6ال جيوز أن تعب
الري ـ ــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار الزمين املقرر لفحري ـ ــها واختبارها الدوريني كل  5س ـ ــنواا
أو ســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل لال لذا أجري فحص واختبار دوراين جديدان ملمس ســنواا
وفقا ألحكا الفقرة ."4-15-3-7-6
 7-4-4-7-6ال ينطبق التعديل على النص العريب.
6-14-4-7-6

يضاف نص الفقرة اجلديدة التاليةا

" 1-6-14-4-7-6بس ــتثناء ما نري ــت عليه الفقرة  ،6-14-4-7-6ال جيوز أن تعبّ
الري ـ ــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار الزمين املقرر لفحري ـ ــها واختبارها الدوريني كل  5س ـ ــنواا
أو ســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل لال لذا أجري فحص واختبار دوراين جديدان ملمس ســنواا
وفقا ألحكا الفقرة ."4-14-4-7-6
 3-2-5-7-6يف اجلملة األوىل ،تُدرج عبارة "أو التري ـ ـ ـ ـ ـ ــميم املركب" بعد عبارة ""الفوالذ غري
امللحو ".
(4-2-5-7-6أ)
."A1:2017
GE.19-03572

يسـ ــتعاض عن " "ISO 11114-1:2012ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

" ISO 11114-1:2012 +
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الفصل 1-7
2-8-1-7

يضاف نص اجلملة اجلديدة التالية بعد اجلملة األوىلا

"ويف حالة األجس ــا امللوثة الس ــطح  ،SCO-IIIجيوز جتاوز احلدود الواردة يف اجلدول -8-1-7
 2ريطة أن تتضمن خطة النقل تدابري وقائية تُعتمد خالل النقل للحريول على مستوى لمجايل
لصمان يعادل على األقل املستوى الذي ميكن توافره لذا اعتُمدا تل احلدود".
 3-3-8-1-7يعدَّل نص الفقرة الفرعية (ب) ليريبح كما يليا
"يراعى أال يتجاوز معدل اجلرعة يف ظل ظروف النقل العادية  2ملي سـ ـ ـ ــيفرا/سـ ـ ـ ــاعة
عن ــد أيــة نقط ــة على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــطح املــارجي للمركب ــة أو حــاويــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ،و 0.1ملي
س ــيفرا/س ــاعة على مس ــافة  2من هذا الس ــطح ،بس ــتثناء الش ــحناا اليت تنقل يف
نطاق االسـ ــت دا احلريـ ــري بلشـ ــاحناا أو السـ ــك احلديدية ،ويف تل احلالة تكون
حدود النش ـ ـ ــاة ار ـ ـ ــعاعي حول املركبة حس ـ ـ ــبما هو مبني يف ( 2-1-3-2-7ب)
و(ج)"؛
 5-5-8-1-7يف بداية النص ُحتذف عبارة "أو صهريج ،أو حاوية وسيطة للسوائب."،

الفصل 2-7
 1-1-3-2-7يسـ ـ ــتعاض يف اجلملة االسـ ـ ــتهاللية عن عبارة " ـ ـ ــحناا يف لطار االسـ ـ ــت دا
احلريــري" بعبارة "مواد من فضــة النشــاة النوعي ( )LSA-1غري معب ة أو أجســاما ملوثة الســطح
 SCO-Iأو ."SCO-III
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