
 

 

  
  

 اجلزء األول

 األحكام العامة،
  والتعاريف، والتدريب،

  ومعايري األمان
  



 

 

 

  



 

-21- 

  ١- ١الفصل 
  األحكام العامة
  ملحوظات متهيدية

ملتعلقة باالختبارات واملعايري، اليت يشار إليها يف بعض أحكام هذه الالئحـة، يف شـكل    نشرت التوصيات ا    :١مالحظة 
). Amend.1 و ST/SG/AC.10/11/Rev.5( "توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       "دليل مستقل بعنوان    

  :ويتضمن الدليل األجزاء التالية
  .١االختبار واملعايري املتصلة مبتفجرات الرتبة إجراءات التصنيف وطرق   :اجلزء األول
إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة باملواد الذاتية التفاعل املدرجـة يف               :اجلزء الثاين

  .٢-٥ واألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة ١-٤الشعبـة 
 ٢ املتصلة باملواد والسلع املدرجة يف الرتبـة         إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري      :اجلزء الثالث

  .٩ والرتبة ٨ والرتبة ١-٥ والشعبة ٤ والرتبة ٣والرتبة 
  .طرق االختبار املعنية مبعدات النقل  :اجلزء الرابع
معلومات مشتركة تتعلق بعدد من األنواع املختلفة من االختبارات ومراكز االتـصال               :التذييالت

  .يل االختباراتالوطنية للحصول على تفاص
يتضمن اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري بعض إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري اليت ترد   :٢مالحظة 

 .أيضاً يف هذه الالئحة التنظيمية

 النطاق والتطبيق  ١-١-١

وباستثناء ما ُينص عليه خالف . حتدد هذه الالئحة اشتراطات مفصلة جيب تطبيقها على نقل البضائع اخلطرة          ١-١-١-١
ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز ألي شخص أن يقّدم أو يقبل بضائع خطرة للنقل ما مل يتم بطريقة سـليمة تـصنيف هـذه                         
البضائع وتعبئتها ووضع العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجي عليها، ووصفها والتصديق عليها يف مستند               

  . مستوفية لشروط النقل املنصوص عليها يف هذه الالئحة من مجيع اجلوانب األخرىالنقل، وما مل تكن
  :ال تنطبق هذه الالئحة على نقل ما يلي  ٢-١-١-١

مثـل  (البضائع اخلطرة املطلوبة لتسيري وسائل النقل أو تشغيل معدات النقل املتخصصة أثناء النقل       )أ(
  ؛)مثل أجهزة إطفاء احلريق(شغيل أو املطلوبة وفقاً للوائح الت) وحدات التربيد

 .والبضائع اخلطرة، املعبأة للبيع بالتجزئة، اليت حيملها األفراد الستعماهلم اخلاص  )ب(

ميكن االطالع يف الالئحة التنظيمية اخلاصة بوسائل النقل على أحكام حمددة لوسائل نقل بعينها تـستخدم                  :١مالحظة 
 .ناءات من االشتراطات العامةلنقل البضائع اخلطرة، وكذلك على االستث

  . أيضاً املواد والسلع اليت ال ختضع هلذه الالئحة٣-٣تبني أحكام خاصة معّينة يف الفصل    :٢مالحظة 
يف أجزاء معّينة من هذه الالئحة، ُينص على اختاذ إجراء معّين، لكن مسؤولية تنفيذ هذا اإلجراء ال توكـل                     ٣-١-١-١

ختتلف هذه املسؤولية تبعاً لقوانني وعادات البلدان املختلفة واالتفاقيات الدولية اليت تدخل            وقد  . بالتحديد ألي شخص بعينه   
ويظل األمـر   . وألغراض هذه الالئحة، ال يلزم النص على هذا التحديد، وإمنا يلزم فقط بيان اإلجراء نفسه              . فيها هذه البلدان  

 .متروكاً لكل حكومة لتحديد هذه املسؤولية
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وتتحقق . المتثال هلذه الالئحة سالمة األشخاص ومحاية املمتلكات والبيئة أثناء نقل البضائع اخلطرة           يضمن ا   ٤-١-١-١
 .الثقة يف هذا الصدد عن طريق تنفيذ برامج لضمان اجلودة وضمان االمتثال لالئحة

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

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

  نقل البضائع اخلطرة بالربيد  ٦-١-١-١

  دوليـاً وفقاً التفاقية احتاد الربيد العاملي، ال يسمح بنقل البضائع اخلطرة بتعريفها الوارد يف هـذه الالئحـة       
 االلتزام باألحكام املتعلقة بنقل البضائع  املناسبةسلطات الوطنيةالوينبغي أن تكفل  . واسطة الربيد، باستثناء البضائع املبينة أدناه     ب

  :املالئمةسلطات الوطنية ال رهناً بأحكام  الدويلوجيوز قبول نقل البضائع اخلطرة التالية بالربيد.  دولياًاخلطرة

 وثاين أكسيد الكربـون     فقط،) ٣٣٧٣رقم األمم املتحدة    ) (B(درجة يف الفئة باء     ، امل املواد املعدية   )أ(
  ؛ ٣٣٧٣ املخصص هلا رقم األمم املتحدة عند استخدامه لتربيد املواد املعدية) اجلليد اجلاف(الصلب 

، وال يزيـد    ٥-١-٥-١واملواد املشعة يف طرد مستثىن يستويف االشتراطات املذكورة يف الفقرة             )ب(
 .٢-١-٤-٢-٧-٢ه على ُعشر القيمة املبينة يف اجلدول نشاط

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

حمللي للبـضائع   فالنقل ا . ال تنطبق إجراءات احتاد الربيد العاملي على النقل الداخلي للبضائع اخلطرة بالربيد              :مالحظة
  .اخلطرة بالربيد خيضع ألحكام السلطات الوطنية املالئمة

  تطبيق املعايري  ٧-١-١-١

  . حيثما يلزم تطبيق أحد املعايري ويكون هناك تعارض بني املعيار وهذه الالئحة، تكون األسبقية هلذه الالئحة    

  نقل البضائع اخلطرة املستخدمة كمادة تربيد أو تكييف  ٨-١-١-١

إال ) أي اليت ختفّف أو حتلّ حملّ األكسجني املوجود عادة يف اجلوّ          (بضائع اخلطرة، اليت ال تسبب االختناق       ال    
 .   ٣-٥-٥عند استخدامها يف وحدات نقل البضائع ألغراض التربيد أو التكييف، ال ختضع إال ألحكام الفقرة 

 البضائع اخلطرة احملظور نقلها  ٢-١-١

  :الف ذلك يف هذه الالئحة، حيظر نقل ما يليما مل ينص على خ  ١-٢-١-١

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

  التعاريف  ١-٢-١

وتقدم يف الفصول ذات الـصلة  . يقدم هذا الفصل تعاريف قابلة للتطبيق عموماً تستخدم يف هذه الالئحة بأكملها         :مالحظة
  ).قالةمثل املصطلحات املتصلة ببناء احلاويات الوسيطة للسوائب أو الصهاريج الن(تعاريف إضافية ذات طابع حمدد بدرجة كبرية 

  :ألغراض هذه الالئحة  
   هي أوعية ال يعاد ملؤها، تستويف االشتراطات الواردة يف الفقرةوموزعات األيروسوالت) احلالالت اهلوائية(األيروسوالت 

، وحتتوي على غاز مضغوط أو مسيَّل أو مـذاب بتـأثري            )بالستيك(، وتصنع من معدن أو زجاج أو مادة لدائنية          ٤-٢-٦
زة بصمام إعتاق يسمح بطرد احملتويات كجسيمات       أو معجون أو مسحوق أو بدون أّي منها، وتكون جمهّ         الضغط مع سائل    

  صلبة أو سائلة معلّقة يف الغاز على شكل رغوة أو معجون أو مسحوق، أو يف احلالة السائلة أو احلالة الغازية؛
  طائرة 

  ع أو ممتلكات؛ يقصد هبا أي طائرة، عدا طائرة الركاب، تنقل بضائطائرة الشحن
 يقصد هبا طائرة حتمل أي شخص ليس من أفراد الطاقم وليس موظفاً يف الـشركة الناقلـة           طائرة الركاب 

  راكباً بصفته الرمسية أو ممثالً مفوضاً عن سلطة وطنية ذات صلة أو شخصاً مرافقاً لبضاعة أو محولة أخرى؛
ة بصهاريج نقالة أو حاويات غاز متعددة العناصر، مت تصميمها أو            يقصد به موافقة من السلطة املختصة متعلق       الترتيب البديل 

انظر مـثالً   (بناؤها أو اختبارها وفقاً ملتطلبات تقنية أو أساليب اختبارية غري تلك احملددة يف هذه الالئحة التنظيمية النموذجية                  
  ؛)١-١١-٥-٧-٦

  احليوانية؛ الغذائية جاتاملنت أو احليوانية اجلسم وأجزاء الذبائح تعين احليوانية املواد
 االعتماد

 لبلـد  الصلة ذات املختصة الوطنية السلطة موافقة ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض، يعين األطراف املتعدد االعتماد

 الـسلطة  موافقة آخر، بلد إىل أو عرب الشحنة عند نقل وكذلك، االقتضاء، حسب الشحنة، أو التصميم منشأ

 البلد؛ لذلك املختصة

 منشأ لبلد املختصة السلطة تقدمه أن جيب تصميم اعتماد ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، األحادي داالعتما

 فقط؛ التصميم

 ,ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700( اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد ASTMُيقصد باملختصر 

West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America(؛  
   هي عبوات مرنة مصنوعة من الورق أو رقائق البالستيك أو النسيج أو املواد املنسوجة أو مواد مناسبة أخرى؛األكياس
 هي عبوات ذات جوانب مستطيلة كاملة أو متعددة األضالع، مصنوعة من املعدن أو اخلشب، أو اخلشب الرقائقي،         الصناديق

ويسمح بوجود ثقوب صـغرية     . أو البالستيك أو مادة مناسبة أخرى     ) الكرتون(وينه، أو األلواح الليفية     أو اخلشب املعاد تك   
  مثالً لتسهيل املناولة أو الفتح، أو الستيفاء اشتراطات التصنيف، ما دامت ال تضر بسالمة العبوة أثناء النقل؛
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لنقل املواد الصلبة اليت تتصل اتـصاالً مباشـراً بنظـام           )  أي بطانة أو تغليف    مبا يف ذلك   (احتواء هي نظم    حاويات السوائب 
  .وال تشمل الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب والطرود الكبرية والصهاريج النقالة. االحتواء

  :تكونحاويات السوائب 
  ذات طابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛  -
  لتسهيل نقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل بدون إعادة حتميل وسيطة؛مصمَّمة بشكل خاص   -
  مزوَّدة بوسائل تتيح مناولتها بشكل فوري؛  -
  .٣ م١ذات سعة ال تقلّ عن   -

حاويات الشحن وحاويات السوائب البحرية والقواديس وصـناديق        : ومن األمثلة على حاويات السوائب        
واحلاويات احلوضية الشكل واحلاويات األسطوانية الدّوارة وحجريات التحميل يف املركبـات           السوائب وحاويات الشاحنات    

  وحاويات السوائب املرنة؛
 هي جمّمعات أسطوانات مثبتة على حنو متصل باستخدام وصالت ذات فتحات جانبية لربط كـل منـها                  ُحزم األسطوانات 

بيد أن احلزم املخصصة لنقل الغازات      .  لتر ٣ ٠٠٠املائية اإلمجالية   ويشترط أال تتجاوز سعتها     . باألخرى ويتم نقلها كوحدة   
   لتر؛١ ٠٠٠ يشترط أال تتجاوز سعتها املائية ٣-٢املدرجة يف الشعبة 
 تعين صهريج نقل بري أو مركبة شحن أو صهريج نقل بالسكك احلديدية أو عربة شحن أو حاوية شحن                   وحدة نقل البضائع  

  ال أو حاويات غاز متعددة العناصر؛متعددة الوسائط أو صهريج نق
ويشمل املصطلح الناقلني . يعين من يضطلع بنقل بضائع خطرة بأي واسطة نقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة الناقل

فني املعـرو (والنـاقلني حلـساهبم     ) املعروفني بالناقلني العموميني أو بالتعاقد يف بعض البلدان       (باإلجيار أو مبكافأة على السواء      
  ؛)بالناقلني اخلاصني يف بعض البلدان

 CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United(رابطة الغـاز املـضغوط    CGAُيقصد باملختصر 

States of America(؛  
 بأسـطح كاملـة      هي وحدة نقل بضائع مطوقة بالكامل على احملتويات بواسطة هياكل دائمة مزودة            وحدة نقل بضائع مغلقة   

  وال تعترب وحدات نقل البضائع اليت تكون جوانبها أو أغطيتها من النسيج وحدات نقل بضائع مغلقة؛. وصلبة
   هي وسائل تغلق فتحة يف وعاء؛وسائل اإلغالق
ضمها عبوة   هي جمموعة من العبوات اجملمعة ألغراض النقل، تتكون من واحدة أو أكثر من العبوات الداخلية ت                العبوات اجملّمعة 

  ؛٥-١-١-٤خارجية وفقاً للفقرة 
  الالئحة؛ ذهبه يتصل غرض ألي الصفة، هبذه ذلك خبالف هبا يعترف أو تسمى سلطة، أو هيئة أي تعين املختصة السلطة

  يعين برناجماً منهجياً لتدابري تطبقها سلطة خمتصة هبدف ضمان استيفاء أحكام هذه الالئحة عملياً؛ ضمان االمتثال
 هي عبوات تتكون من عبوة خارجية ووعاء داخلي، يتم تركيبها حبيث يشكل الوعـاء الـداخلي والعبـوة                    املركبة العبوات

  ومىت مت جتميعها بقيت وحدة وحيدة متكاملة؛ وهي تعبأ وختزن وتنقل وتفرغ بشكلها هذا؛. اخلارجية عبوة متكاملة
 املـصمم  حيـددها  اليت العبوة االنشطارية ومكونات املواد من ملكونة، اجملموعة ا٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، االحتباس نظام

  احلرجية؛ أمان احلالة على احملافظة أجل من املختصة السلطة عليها وتوافق
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   يعين من هو مؤهل الستالم شحنة مرسلة سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛املرَسل إليه
  ولة بضائع خطرة، يقدمها ُمرسل أو شاحن لنقلها؛تعين أي طرد أو طرود، أو مح )الشحنة(الرسالة 
  للنقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛) شحنة( يعين من يعّد رسالة املرِسل
  النقل؛ أثناء املشعة املادة الحتواء املصمم حيددها اليت العبوة مكونات جمموعة ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، االحتواء نظام

  :هيوسيلة النقل 
  أي مركبة يف حالة النقل بالطرق الربية أو السكك احلديدية؛  )أ(
  وأي سفينة أو عنرب أو حجرية، أو مساحة حمددة على ظهر السفينة، يف حالة النقل املائي؛  )ب(
  وأي طائرة يف حالة النقل بطريق اجلو؛  )ج(

   هي عبوات خارجية غري كاملة األسطح؛صناديق الشحن
، يعين  ٧احملدد لطرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن حتتوي على مواد انشطارية، ألغراض نقل مواد الرتبة                 ة  مؤشر أمان احلالة احلرجي   

  رقماً يستخدم للتمكني من مراقبة جتّمع الطرود أو العبوات الشاملة أو حاويات الشحن اليت حتتوي على مواد انشطارية؛
   جتاوزها استحالة بقاء املادة يف احلالة السائلة؛ هي درجة احلرارة اليت يترتب علىدرجة احلرارة احلرجة

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

   لتراً؛١٥٠ هي أوعية ضغط نقّالة يشترط أالَّ تتجاوز سعتها املائية األسطوانات
تعين مساحة الظهر املكشوف للسفينة، أو ظهر السفينة املخصص للمركبات على سـفينة             املساحة احملددة على ظهر السفينة      

  للمناولة األفقية أو عبَّارة، ختصص لتستيف البضائع اخلطرة؛
 الطرد أو املنخفض للتشتت شعة القابلةامل املواد أو املشعة للمواد اخلاص الشكل وصف ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، التصميم

 تظهر اليت والتقارير اهلندسية والرسوم اخلصائص الوصف يتضمن وجيوز أن .كامالً تعريفاً الصنف تعريف من متكن اليت العبوة، أو

  الصلة؛ ذات الوثائق من وغريها القانونية، لالشتراطات االمتثال
، أو )الكرتون(سطحة أو حمدبة الطرف، مصنوعة من املعدن، أو األلواح الليفية      هي عبوات أسطوانية م    )الرباميل( األسطوانات

ويشمل التعريف أيضاً عبوات ذات أشكال أخرى مثـل العبـوات           . البالستيك، أو اخلشب الرقائقي، أو مواد مناسبة أخرى       
  يل اخلشبية أو التنكات؛وال يشمل هذا التعريف الربام. املستديرة املخروطية العنق أو العبوات الشبيهة بالدلو

  :تعين مادة منقولة أو معدَّة للنقل املادة املرتفعة درجة احلرارة
  ؛س°١٠٠ يف احلالة السائلة عند درجة حرارة ال تقل عن  -
 وتسّخن عن عمد حىت درجة حرارة تزيد    س°٦٠أو يف احلالة السائلة عند نقطة وميض تزيد على            -

  على نقطة وميضها؛ 
  س؛°٢٤٠بة عند درجة حرارة ال تقل عن أو يف حالة صل  -

 (CEN – 36 rue de Stassart, B-1050  معيار أورويب تنشره اللجنة األوروبية للتوحيـد القياسـي  )معيار (ENُيقصد باملختصر 

Brussels, Belgium(؛  
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 مجيـع  فيها جتري كبرية شحن حلاوية وحيد مرسل من الوحيد االستخدام ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، احلصري االستخدام

  إليه؛ املرسل أو املرسل لتعليمات وفقاً والنهائية والوسيطة األولية والتفريغ التحميل عمليات
، حبيث ميأل املاء متاماً وعاء الـضغط        س°١٥  يقصد هبا نسبة كتلة الغاز إىل كتلة املاء، عندما تكون درجة احلرارة            نسبة امللء 

  اجملهز لالستعمال؛
 هي معدَّة نقل تتصف بطابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛ وتـصّمم                  حاوية الشحن 

أي إهنـا تـصمم     : بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بواسطة إحدى وسائط النقل، من دون احلاجة إلعادة حتميل وسيطة              
جل هذه األغراض، وتعتمد مبقتضى االتفاقية الدولية ألمان احلاويات أو سهلة املناولة، وجتهَّز بلوازم ملحقة من أ/لتكون آمنة و

غري أنه يشمل حاوية الشحن الـيت       . ال املركبة وال العبوة   " حاوية الشحن "ال يتضمن مصطلح    . ١٩٧٢بصيغتها املعدلة عام    
  . حاوية الشحن كعبوة استخدام٧اويات الشحن املخصَّصة لنقل مواد الرتبة وجيوز بالنسبة حل. تركب على هيكل معدين

 داخلي حجم ذات أو متر ١,٥ من أقل خارجي بعد ذات تكون أن إما اليت هي الصغرية الشحن وحاوية    
٣ م٣يتجاوز  ال

  ؛كبرية شحن حاوية تعترب أخرى شحن حاوية وأي .
  ائية وحرارة ومنتجات تفاعل؛ كيميائية حتّول الطاقة الكيميائية لوقود ما إىل طاقة كهرب- تعين أداة كهربائية خاليا وقودية

 هو أداة تستخدم لتزويد املعدات بالطاقة، ويتألف من خلية وقودية ومصدر الوقود اخلاص هبا، سواء كان    حمرك اخللية الوقودية  
  جزءاً متحداً مع اخللية الوقودية أو منفصالً عنها، ويشتمل على مجيع املستلزمات الثانوية الالزمة ألداء وظيفته؛

 عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها الصادر عن األمم املتحدة       املنسقالنظام  الطبعة الرابعة املنقحة من      GHSاملختصر  قصد ب ُي
  ؛ST/SG/AC.10/30/Rev.4ستند امليف 

  ؛(IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna, Austria) الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAُيقصد باملختصر 
 ,ICAO, 999 University Street) (إيكاو(منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOصر قصد باملختُي

Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada(؛  
  ؛)IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom( املنظمة البحرية الدولية IMOُيقصد باملختصر 

  قلة معتمدة من السلطة املختصة؛ يقصد هبا هيئة تفتيش واختبار مستهيئة التفتيش
  :، وتكون١-٦هي عبوات نقالة صلبة أو مرنة، خبالف العبوات احملددة يف الفصل  سوائب للاويات الوسيطةاحل

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

  ؛`٣`و` ٢`
عندما تكـون معبـأة يف      ` ١`د الصلبة يف جمموعة التعبئة       للموا ٣  م ١,٥ال تزيد على      `٢`

حاويات سوائب وسيطة مرنة أو من البالستيك الصلب، أو مركّبة، أو مـن األلـواح               
  أو اخلشب؛) الكرتون(الليفية 

عنـدما تكـون معبـأة يف    ` ١` للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة  ٣ م ٣,٠ال تزيد على      `٣`
  حاويات سوائب وسيطة معدنية؛

  ؛٧ للمواد املشعة من الرتبة ٣ م٣,٠ال تزيد على   `٤`
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  ومصممة للمناولة اآللية؛  )ب(
  ومقاومة للجهد الناتج عن املناولة والنقل، على حنو ما حتدده االختبارات؛  )ج(

  : هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة ينطبق عليها ما يلياحلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها
  تنتج على غرار منوذج األمم املتحدة من نوع ال يليب شروط األمم املتحدة؛  )أ(
  .أو يتم حتويلها من تصميم يليب شروط األمم املتحدة إىل تصميم آخر يليب شروط األمم املتحدة أيضاً  )ب(

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

 هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة يتم إصالحها نتيجـة لـصدمة أو ألي                 احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة   
، وذلك لكي تتطابق مـع      )ا مقارنة بالنموذج التصميمي   مثالً تآكل أو تقّصف أو عيب آخر يدل عليه تدهور متانته          (سبب آخر   

وألغراض هذه الالئحة، فإن اسـتبدال وعـاء مطـابق للنمـوذج            . النموذج التصميمي وتكون قادرة على الصمود الختباراته      
الـصيانة  غري أن   . التصميمي للصانع نفسه بالوعاء الداخلي الصلب حلاوية وسيطة للسوائب من النموذج املركب يعترب إصالحاً             

ال تعترب إصالحاً ألن هياكل احلاويات البالستيكية الصلبة واألوعيـة        ) انظر التعريف أدناه  (الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب     
  أما احلاويات املرنة فهي غري قابلة لإلصالح ما مل توافق عليه السلطة املختصة؛. الداخلية للحاويات املركبة غري قابلة لإلصالح

هي عمليات روتينية تتّم بالنسبة للحاويات البالستيكية أو النسيجية املرنة، الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب     الصيانة  
  :وتشمل مثالً

  التنظيف؛   )أ(
أو استبدال املكونات اليت ال تعترب جزءاً ال يتجزأ من العبوة، مثل البطانـات وأربطـة وسـائل                    )ب(

   ال يتجزأ من العبوة، مبكونات تتطابق مع مواصفات الصانع األصلية؛اإلغالق اليت ال تشكل جزءاً
شريطة أال تؤثر هذه العلميات بشكل معاكس على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب املرنة أو     

  تغري تصميمها؛
 ".ات الوسيطة الصلبة للسوائبالصيانة الروتينية للحاوي"بالنسبة للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب، انظر   :مالحظة

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

  التنظيف؛  )أ(
أو ) اق منع التسرب املرتبطـة هبـا    مبا فيها أطو  (أو نزع وسائل إغالق اهلياكل وإعادة تركيبها أو تغيريها            )ب(

  معدات الصيانة، وفقاً ملواصفات الصانع األصلية، شريطة أن يتم التحقق من منع التسرب من احلاويات؛
أو إصالح املعدات اهليكلية اليت ال تؤدي دوراً مباشراً يف احتواء بضائع خطرة أو وظيفة احتجاز                  )ج(

مثالً تقـومي الـدعامات أو      (مع النموذج التصميمي    ضغط التفريغ، ويتم إصالحها حبيث تتطابق       
  ، شريطة أالّ يؤثر ذلك على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب؛)أدوات الرفع

  .بالنسبة للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب، انظر الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب  :مالحظة
  ات يلزم لنقلها أن توضع يف عبوة خارجية؛ هي عبوالعبوات الداخلية
   هي أوعية يلزم وضعها يف عبوة خارجية ألداء وظيفتها الحتواء البضاعة؛األوعية الداخلية
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   هي عبوات توضع بني العبوات الداخلية، أو السلع، والعبوة اخلارجية؛العبوات الوسيطة
 ISO-1, ch.de la Voie-Creuse, CH-1211(دولية للتوحيد القياسـي   معيار دويل تنشره املنظمة ال)معيار (ISOُيقصد باملختصر 

Geneva 20, Switzerland(؛  
  هي عبوات من املعدن أو البالستيك هلا مقطع عرضي مستطيل أو متعدد األضالع؛التنكات 

  : هي عبوات تكون هلا عبوة خارجية حتتوي على سلع أو عبوات داخلية وتستويف ما يليالعبوات الكبرية
  أن تكون مصممة للمناولة امليكانيكية؛  )أ(
  ؛٣م٣ ال يتجاوز حجمها ولكن لتراً، ٤٥٠ كغم أو السعة ٤٠٠وأن يتجاوز الوزن الصايف فيها   )ب(

لكنه ال يشكل   ) مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية       ( يف عبوة    منفصل يوجل  هي أنبوب أو كيس      البطانة
  ا، مبا يف ذلك وسائل إغالق فتحاهتا؛جزءاً ال يتجزأ منه

وليست  س°٥٠عند درجة حرارة تعادل     )  بار ٣( كيلوباسكال   ٣٠٠ هي بضائع خطرة ال يتجاوز ضغطها البخاري         السوائل
 كيلوباسكال، وال تتجاوز نقطـة انـصهارها أو نقطـة           ١٠١,٣وضغط قدره    س٢٠ºغازية متاماً عند درجة حرارة قدرها       

واملادة اللزجة اليت يتعذر حتديد نقطـة انـصهارها جيـب    .  كيلوباسكال١٠١,٣عند ضغط قدره   س٢٠ºانصهارها األولية   
 يف ٤-٣-٢املبني يف الفـرع  ) اختبار مقياس االختراقية( أو الختبار حتديد السيولة "ASTM D 4359-90"إخضاعها لالختبار 

(ADR) بالطرق الربية املرفق ألف من االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة
  ؛)١(

توصيات بشأن نقل البضائــع اخلطرة،  "هو الطبعة اخلامسة املنقحة ملنشور األمم املتحدة املعنوندليل االختبارات واملعايري 
 .Amend.1 وST/SG/AC.10/11/Rev.5 يف الوثيقتني وصيغته املعدلة" دليل االختبارات واملعايري

   هي احلجم الداخلي األقصى لألوعية أو العبوات معرباً عنها باللترات؛٤-١-٦رة  كما وردت يف الفقالسعة القصوى
 للعبـوات الداخليـة     الكتلة اجملمعة القـصوى   حملتويات عبوة واحدة أو      القصوى ة الصافي الكتلة القصوى تعين  ة الصافي الكتلة

   بالكيلوغرامات؛اواحملتويات املوجودة فيها ويعرب عنه
، أقصى ضغط فوق الضغط اجلوي عند مستوى سطح البحـر  ٧ ألغراض نقل مواد الرتبة ادي يعين،أقصى ضغط للتشغيل الع   

يتكون يف نظام االحتواء يف فترة سنة واحدة حتت ظروف درجة احلرارة واإلشعاع الشمسي املناظرة للظروف البيئية يف حالة                   
  ل أثناء النقل؛عدم وجود تنفيس أو تربيد خارجي بواسطة نظام ثانوي، أو وسائل التشغي

 يعين نظاماً مفرداً كامالً لتخزين اهليدروجني، يشتمل على وعـاء، وهيدريـد فلـزي، وأداة                نظام ختزين اهليدريدات الغازية   
  لتخفيف الضغط، وصمام إغالق، ومعدات خدمة، ومكونات داخلية لالستخدام يف نقل اهليدروجني فقط؛

عددة األمناط من أسطوانات وأنابيب وحزم أسطوانات مثبتة بوصـالت ذات            هي جممعات مت   حاويات الغاز املتعددة العناصر   
وتشمل هذه احلاويات معدات الصيانة واملعدات اهليكليـة        . فتحات جانبية لربط كل منها باألخرى وجممعة داخل إطار معّين         

  الالزمة لنقل الغازات؛
وكثرياً ما تـستخدم عبـارات      (ة دون العبوات والصناديق إخل      الكتلة اإلمجالية للمواد املتفجر    بالكتلة املتفجرة الصافية     يقصد

  ؛).الكمية املتفجرة الصافية، أو احملتوى املتفجر الصايف، أو الوزن املتفجر الصايف، للتعبري عن املعىن نفسه

_________________  
 ).E.10.VIII.4رقم املبيع  (ECE/TRANS/215: منشور األمم املتحدة )١(
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رافق البعيدة   امل إىل سوائب مصمَّمة خصيصاً لالستعمال املتكرر لنقل البضائع اخلطرة          حاويات هي    السوائب البحرية  حاويات
وقد جرى تصميم حاويات السوائب البحرية وتصنيفها وفقاً للتوجيهات اخلاصة باعتمـاد            .  ومنها وفيما بينها   عن الشواطئ 

  ؛MSC/Circ.860 الوثيقة الدولية يف  البحريةاحلاويات البحرية املستعملة يف البحار املفتوحة، الصادرة عن املنظمة
لة املّربدة اليت حتافظ على حالتـها       أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّ         تعين   األوعية القرية املفتوحة  

  حتت الضغط اجلوي عن طريق تنفيس مستمر للغاز املسّيل املّربد؛
ى الزمـة    هي الوقاء اخلارجي لعبوات مركبة أو جمّمعة مع أي مواد ماصة أو مواد توسيد وأي مكونات أخر                 العبوة اخلارجية 

  الحتواء ومحاية األوعية الداخلية أو العبوات الداخلية؛
 هي غالف يستخدمه مرِسل بعينه الحتواء طرد أو أكثر ولتكوين وحدة واحدة لتسهيل املناولة والتستيف أثناء                 العبوة الشاملة 

  :ومن أمثلة العبوات الشاملة عدد من الطرود اليت إما. النقل
لوح حتميل، كالطبلية، وتثبت عن طريق الـربط بـاألطواق أو اللـف             أن توضع أو ُترّص على        )أ(

  االنكماشي أو اللف التمددي أو بوسيلة مناسبة أخرى؛ 
  ؛أو أن توضع يف عبوة واقية خارجية كصندوق شحن أو علبة  )ب(

   هي الناتج الكامل لعملية التعبئة، وتتكون من العبوة وحمتوياهتا املعدة للنقل؛الطرود
  ؛األمان  أو غري ذلك من وسائل األوعية وأي مكونات أو مواد الزمة للوعاء ألداء وظيفته الحتواء البضاعة هيالعبوات

  : هوالصهريج النقال
. ، صهريج نقال ُيحمل على وسائط نقل متعـددة        ٩ إىل   ٣ والرتب   ١ألغراض نقل مواد الرتبة       )أ(

  ؛لية الالزمة لنقل املواد اخلطرةويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليك
، صهريج حيمل على وسائط نقل متعـددة        ٢ألغراض نقل الغازات املسّيلة غري املّربدة من الرتبة           )ب(

ويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكليـة         .  لتراً ٤٥٠وتزيد سعته على    
  الالزمة لنقل الغازات؛

 لتـراً   ٤٥٠ّيلة املّربدة، صهريج معزول عزالً حرارياً وتزيد سعته على          ألغراض نقل الغازات املس     )ج(
  ومزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل الغازات املسيلة املربدة؛

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

وال تندرج حتـت هـذا      . على مركبة نقل أو سفينة وأن يكون مزوداً مبزحلقات وتركيبات وملحقات لتسهيل املناولة اآللية             
د الصهرجيية، والصهاريج غري املعدنيـة، وأسـطوانات الغـاز،          التعريف املركبات الصهرجيية الربية، وعربات السكك احلدي      

  واألوعية الكبرية، واحلاويات الوسيطة للسوائب؛
 لتر ١ ٠٠٠   لتراً ولكنها ال تتجاوز١٥٠ هي أوعية ضغط ملحومة نقالة، تزيد سعتها املائية على الضغط) براميل(أسطوانات 

  ؛)رات زحلقةمثالً أوعية أسطوانية جمهزة بطارات دحرجة أو ك(
 ضغط وأوعية قّرية مغلقة ونظم ختزين اهليدريـدات       ) براميل(يقصد هبا إمجاالً أسطوانات وأنابيب وأسطوانات       أوعية الضغط   

  ؛الضغط ألغراض اإلنقاذالفلزية وحزم األسطوانات وأوعية 
 ثقة كافية يف أن معيـار األمـان    يعين برناجماً منهجياً لضوابط وفحوص تطبقها أي منظمة أو هيئة هبدف توفري    ضمان اجلودة 

  املقرر يف هذه الالئحة مكفول يف التطبيق العملي؛
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  ، معدل اجلرعة املناظرة معرباً عنه بامللي سيفرت يف الساعة؛٧، ألغراض نقل مواد الرتبة مستوى اإلشعاع يعين
ة أو سائلة أو غازية ملوثة أو منشطة داخل         ، املواد املشعة مع أي مواد صلب      ٧، ألغراض نقل مواد الرتبة      احملتويات املشعة تعين  

  العبوة؛
   هي أوعية احتواء الستقبال واحتجاز املواد والسلع مبا فيها أي وسائل لإلغالق؛األوعية

  : تشمل ما يليالعبوات اجملّددة
  :الرباميل املعدنية اليت  )أ(

يع حمتوياهتا الـسابقة    مت تنظيفها متاماً حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مج             `١`
  وأي تآكل داخلي أو خارجي وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

وحلامهـا، ومت   ) إن وجدت (وأعيدت إىل شكلها وكفافها األصليني، ومت تقومي حوافها           `٢`
  تغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ال يتجزأ منها؛

مع رفض العبوات اليت يظهر عليهـا أي        ومت فحصها بعد التنظيف، ولكن قبل طالئها،          `٣`
تنقّر، أو اخنفاض كبري يف مسك املادة، أو إجهاد معدين، أو تلف يف اللوالب أو وسـائل            

  اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛ 
  :والتنكات املصنوعة من البالستيك اليت) الرباميل(أو األسطوانات   )ب(

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

  ومت تغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ال يتجزأ منها؛  `٢`
ومت فحصها بعد التنظيف مع رفض العبوات اليت يظهر عليها أي تلف من قبيل التمزقات أو                  `٣`

  لوالب أو وسائل اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛الثنايا أو الشقوق، أو تلف يف ال
.  تعين املادة املسترجعة من عبوات صناعية مستعملة مت تنظيفها ومعاجلتها لصنع عبوات جديدة منها         املواد البالستيكية املستعادة  

صائص بانتظام كجزء   وجيب ضمان اخلصائص النوعية للمواد املستعادة املستخدمة يف إنتاج العبوات اجلديدة وتسجيل هذه اخل             
ويتضمن برنامج ضمان اجلودة سجالً للفرز األويل السليم والتحقق مـن أن  . من برنامج لضمان اجلودة تقره السلطة املختصة    

كل دفعة من دفعات املادة البالستيكية املستعادة ذات خصائص مناسبة من حيث مؤشر السيولة، والكثافة، ومقاومة اخلضوع، 
ويتضمن ذلك بالضرورة معلومات عن مادة التعبئـة  . موذج التصميمي املصنوع من هذه املادة املستعادةتتفق مع خصائص الن   

اليت استخلصت منها املواد البالستيكية املستعادة، وكذلك معرفة احملتويات السابقة لتلك العبوات إذا كان من شـأن تلـك                   
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يتضمن برنامج . باستخدام تلك املادةاحملتويات السابقة أن تضعف قدرة العبوات اجلديدة املنتجة      

 ،٥-١-٦ إجراء اختبار املقاومة امليكانيكية للنموذج التصميمي، وفقاً للفرع          ٤-١-١-٦الصانع لضمان اجلودة مبوجب الفقرة      
 يف هـذا االختبـار مـن أداء         وميكن التحقق . على العبوات املصنوعة من كل دفعة من دفعـات املادة البالستيكية املستعادة          

  ؛(static load testing)التنضيد عن طريق اختبار مناسب لتأثري الضغط الدينامي بدالً من اختبار احلمل الساكن 
 توجيهات ،"البالستيكية املستعادة  املواد- اخلطرة للبضائع النقل طرود - العبوة " ISO 16103:2005يوفر املعيار  :مالحظة

  .املستعادة البالستيكية املواد استخدام إعادة اعتماد يف تتبع اليت جراءاتاإل بشأن إضافية
  ").احلاويات الوسيطة للسوائب "انظر (احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها

  : هي عبوات كبرية من املعدن أو البالستيك املقوى اليت أُنتجتالعبوات الكبرية املعاد صنعها
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  مم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛كنوع يستويف شروط األ  )أ(    
أو ُحّولت من نوع من التصميمات اليت تستويف شروط األمم املتحدة إىل نوع آخر من التصميمات           )ب(  

  .اليت تستويف شروط األمم املتحدة
ت الكبرية اجلديدة   وختضع العبوات الكبرية املعاد صنعها لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على العبوا                

  ؛)٢-١-٥-٦-٦انظر أيضاً تعريف نوع التصميم يف (من النوع نفسه 
  : تشمل ما يليالعبوات املعاد صنعها
  :األسطوانات املعدنية اليت  )أ(

  أنتجت كنوع يستويف شروط األمم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛   `١`
  ألنواع اليت تستويف شروط األمم املتحدة؛ أو ُحولت من نوع إىل نوع آخر من ا  `٢`
  ؛)مثل الغطاء العلوي غري القابل للرتع(أو مت استبدال مكونات هيكلية أصلية فيها   `٣`

  :أو األسطوانات البالستيكية اليت  )ب(
  ؛ )1H2 إىل 1H1مثال (مت حتويلها من نوع إىل آخر من أنواع تصنيف األمم املتحدة   `١`
  كوناهتا اهليكلية األصلية؛أو مت استبدال م  `٢`

   لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على األسطوانات اجلديدة اليت من النوع نفسه؛صنعهااألسطوانات املعاد وختضع 
  ؛)"احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  (احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة

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

  هلا وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتج؛
 هي عبوات يعاد ملؤها بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرهتا على اجتياز                   استخدامها العبوات املعاد 

ويشمل املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مـشاهبة هلـا                 : اختبارات األداء 
  ها مرسل املنتج؛وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف علي
  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر ( الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب

  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر (الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب 
املعيبة أو املسّربة أو غري املستوفية للشروط أو         هي عبوات خاصة توضع فيها عبوات البضائع اخلطرة التالفة أو            عبوات اإلنقاذ 

  البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسربة، وذلك بغية نقلهـا مـن أجل استرجاعها أو التخلص منها؛
لتر توضع فيه أوعية الضغط التالفة أو املعيبة         ١ ٠٠٠ هو وعاء ضغط ذو سعة مائية ال تتجاوز          وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ   

   بة أو غري املطابقة للمواصفات ألغراض النقل من أجل االسترجاع أو التخلّص؛ املسرِّأو
  ؛وانتشاري يقصد به ضغط حمتويات وعاء الضغط يف حالة توازن حراري الضغط املستقر

  من املنشأ إىل املقصد؛) شحنة( يعين احلركة احملددة لرسالة الشحن
  تويات اجلافة مبا يف ذلك املواد الصلبة الدقائقية اليت تتكون أثناء النقل؛ هي عبوات غري منفذة للمحالعبوات املانعة للتنخيل
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   هي بضائع خطرة، خبالف الغازات، ال تستويف تعريف السوائل الوارد يف هذا الفرع؛املواد الصلبة
عربـة صـهرجيية    يتضمن وعاء صهرجيياً، أو مركبة صهرجيية برية، أو         ) ١-٢-٧-٦انظر  ( يعين خزاناً قابالً للنقل      الصهريج

 لتراً الحتواء مواد صلبة أو سوائل أو غازات عند استعماله لنقل الغازات             ٤٥٠للسكك احلديدية، أو وعاء ال تقل سعته عن         
  ؛١-١-٢-٢احملددة يف 

   هو الضغط املطلوب استخدامه أثناء اختبار ضغطي لألهلية أو إلعادة التأهيل؛الضغط االختباري
، أي البلـدان    "فوق"إىل البلدان اليت تنقل فيها الشحنة ويستثىن املصطلح على وجه التحديد مفهوم              يعين عرب أو     "عرب أو إىل  "

  اليت تعرب فوقها الشحنة جواً، شريطة عدم وجود حمطة توقف مقررة يف تلك البلدان؛
 جسم  أو LSA-1 النوعي نشاطال معبأة منخفضة غري لوحدة أو الشحن حاوية أو الشاملة العبوة أو للطرد  احملدد)TI(النقل  مؤشر

 لإلشعاع؛ التعّرض ملراقبة يستخدم رقماً ،٧الرتبة  مواد نقل ألغراض يعين، SCO-1 السطح ملوث

   لتر؛٣ ٠٠٠ لتراً ولكنها ال تتجاوز ١٥٠ هي أوعية ضغط غري ملحومة نقالة تزيد سعتها املائية على األنابيب
 UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la(القتصادية ألوروبــا   جلنـة األمم املتحـدة اUNECEُيقصد باملختصر 

Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland,(؛  
، أو مركبة سكة حديد أو عربة سكة        )مبا يف ذلك العربات املفصلية، أي جمموعة من جرار ومقطورة         ( تعين عربة برية     ركبةامل

  ؛وتعترب كل عربة مقطورة مركبة مستقلة. حديد
   تعين أي سفينة حبرية أو سفينة تعمل يف مياه داخلية لنقل البضائع؛السفينة

 هي عبوات مصنوعة من اخلشب الطبيعي، ذات مقطع عرضي مستدير وجدران حمدبة، تتكون من أضـالع                 الرباميل اخلشبية 
  وغطاءين، وحمّزمة بأطواق؛

  يف وعاء ضغط ممتلئ؛ س°١٥جعية مقدارها  هو الضغط املستقر لغاز مضغوط عند درجة حرارة مرضغط التشغيل
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  أمثلة توضيحية لبعض املصطلحات املعّرفة
  .فيما يلي شروح وأمثلة اهلدف منها املساعدة يف توضيح استخدام بعض مصطلحات التعبئة املعّرفة يف هذا الفرع    
غري أن بعـض    . ة بأكملها تتفق التعاريف الواردة يف هذا الفرع مع استخدام املصطلحات املعرَّفة يف الالئح               

الـذي  " الوعاء الداخلي"ويتضح ذلك بشكل خاص فيما يتصل مبصطلح     . املصطلحات املعرَّفة تستخدم عادة بأساليب أخرى     
  .عةيف العبوة اجملّم" العبوات الداخلية"يستخدم غالباً لوصف 

والقنينـة  ". األوعية الداخلية "سمى  تسمى دائماً هبذا االسم، وال ت     " العبوة اجملّمعة "يف  " العبوات الداخلية "و    
  ".العبوات الداخلية"الزجاجية مثال هلذه 

وكمثال لـذلك، فـإن العنـصر       ". أوعية داخلية "فتسمى عادة   " العبوة اجملّمعة "يف  " العناصر الداخلية "أما      
مم عـادة ألداء وظيفـة      نظراً ألنه ال يـص    " وعاء داخلي "هو  ) مادة بالستيكية  (6HA1الداخلي يف عبوة مركبة حتمل الرمز       

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

 اخلاصية املقيسة
وحدة القياس وفقــاً للنظام 

 لوحدتنيالعالقة بني ا الوحدة البديلة املقبولة )ب()SI(الدويل للوحدات 
 --     -- )m) (متر(م  الطول
 --     -- (m2)) متر مربع (٢م املساحة
 ٣م٣-١٠=      لتر١ )ج()l(لتر  (m3)) متر مكعب (٣م احلجم

  ث٦٠=       دقيقة١ (min)دقيقة  (S) )ثانية(ث  الزمن
  ثانية٣ ٦٠٠=       ساعة١ (h)ساعة   
  ثانية٨٦ ٤٠٠=       يوم١ (d)يوم   

 كغم  ٣-١٠=       غ١ (g)) غرام(غ  (kg)) كيلوغرام(كغم  الكتلة
 كغم ٣ ١٠=       طن١ (t)طن   

 ٣م/ كغم٣ ١٠=      لتر/ كغم١ لتر/كغم ٣م/كغم الكثافة الكتلية
  كلفن٢٧٣,١٥=      سºصفر    )C°() درجة سلسيوس( سº  (k)كلفن  درجة احلرارة

  كلفن١  =    س١º  )C°() درجة سلسيوس( سº (k)كلفن  فرق درجة احلرارة
 ٢ ث/م. كغم١=       نيوتن١  - (N)نيوتن  القوة

  باسكال٥ ١٠=       بار١ (bar)بار  (Pa)باسكال  الضغط
 ٢م/ نيوتن١=       باسكال١   

  ميغاباسكال١=    ٢مم/ نيوتن١ ٢مم/نيوتن ٢م/نيوتن اإلجهاد
  ميغا جول٣,٦=   ساعة  كيلووات١ (kWh)ساعة  كيلووات   الشغل
 ثانية.  وات١=   م.  نيوتن١=  جول ١  (J) جول الطاقة

  جول١٨-١٠ x ٠,١٦٠٢=    إلكترون فولت١ eVإلكترون فولت   كمية احلرارة
 ث/م.  نيوتن١= ثانية / جول١=  وات ١ - (W)وات  القدرة

 ث/٢ م٦-١٠=   ث/٢ مم١ ث/٢مم ث/٢م )احلركية ( اللزوجة  الكينماتية
 ثانية. باسكال٣-١٠=   ثانية / ملّي باسكال١ (mPa.s)ثانية .ملّي باسكال (Pa.s)ثانية /باسكال اللزوجة  الدينامية

   (Bq)بكريل  )اإلشعاعي(النشــاط 
   (Sv)سيفرت  مكافئ اجلرعة
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  :١- ٢- ٢- ١حواشي الفقرة 
  .تنطبق األرقام املقربة التالية على حتويل الوحدات املستخدمة إىل وحدات النظام الدويل  )أ(  

  اإلجهاد          القوة
  ٢مم/ نيوتن٩,٨٠٧ = ٢مم/ كغم١     نيوتن ٩,٨٠٧=  كغم  ١

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

  الضغط
   تور٢- ١٠ × ٠,٧٥  =   ٢سم/كغم ٥- ١٠ × ١,٠٢   =   بار٥- ١٠=  ٢م/ نيوتن١  =   باسكال١
   تور٧٥٠  =  ٢سم/ كغم١,٠٢  =   باسكال٥١٠  =   بار١
   تور٧٣٦  =   بار٠,٩٨٠٧  =  باسكال ٤١٠ × ٩,٨٠٧  =  ٢سم/ كغم١
  ٢سم/كغم ٣-١٠ × ١,٣٦  =  بار ٣-١٠ × ١,٣٣  =   باسكال٢١٠ × ١,٣٣  =   تور١

  الطاقة، الشغل، كمية احلرارة
  كيلوكالوري ٣- ١٠ × ٠,٢٣٩ = كغم متر ٠,١٠٢= كيلووات ساعة  ٦- ١٠ × ٠,٢٧٨=    نيوتن متر ١=   جول١
   كيلوكالوري٨٦٠  =  غرام متـر كيلـو٣١٠ × ٣٦٧  =   جول٦١٠ × ٣,٦ =   كيلووات ساعة١
  كيلوكالوري ٣- ١٠ × ٢,٣٤=   كيلووات ساعة ٦- ١٠ × ٢,٧٢  =   جول٩,٨٠٧=    كيلوغرام متر١
   كيلوغرام متر٤٢٧  =  كيلووات ساعة ٣- ١٠ × ١,١٦  =   جول٣١٠ × ٤,١٩=      كيلوكالوري١

  )احلركية(اللزوجة الكينماتية               القدرة
   ستوك٤١٠=   ث/٢ م١  ساعة/ كيلوكالوري٠,٨٦  =  ث/غم م ك٠,١٠٢ =     وات١
  ث/٢ م٤-١٠=    ستو١  ساعة/ كيلوكالوري٨,٤٣  =   وات٩,٨٠٧=     ث/كغم م ١
  ث/ كغم م٠,١١٩  =   وات١,١٦=  ساعة/ كيلوكالوري١

  اللزوجة الدينامية
  ٢م/ كغم ث٠,١٠٢  =   بواز١٠  =  ٢م/ نيوتن ث١  =  ثانية. باسكال١

  ٢م/كغم ث ٢-١٠ × ١,٠٢  =  ٢م/ نيوتن ث٠,١  =  ةثاني/ باسكال٠,١  =   بواز١

   بواز٩٨,٠٧  =  ٢م/ نيوتن ث٩,٨٠٧  =  ثانية/ باسكال٩,٨٠٧  =  ٢م/ كغم ث١

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

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

 الرمز  السابقة العامل

 E إكزا ١٨١٠= كنتليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 P باتا ١٥١٠= كادريليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 T تريا ١٢١٠= تريليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 G جيغا ٩١٠=  بليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 M ميغا ٦١٠= مليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  
 K كيلو ٣١٠= لف أ ١ ٠٠٠  

 H هكتو ٢١٠= مائة  ١٠٠  
 Da ديكا ١١٠= عشرة  ١٠  
 D ديسي ١- ١٠= ُعشر  ٠,١  
 C سنيت ٢- ١٠= جزء من املائة  ٠,٠١  
 M ملي ٣- ١٠= جزء من األلف  ٠,٠٠١  

 Μ ميكرو ٦- ١٠= جزء من املليون  ٠,٠٠٠ ٠٠١  
 N نانو ٩- ١٠ = البليونجزء من  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 P بيكو ١٢- ١٠= جزء من التريليون  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  
 F فمتو ١٥- ١٠= جزء من الكادريليون  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

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

 ١= ٩- ١٠ومن باب القياس، فإن .  بليون هو االستخدام اجلاري باللغة اإلنكليزية يف األمم املتحدة١= ٩١٠  :مالحظة
  .من البليون

  .حذفت  ٢-٢-٢-١

وال تدخل كتلة احلاويات أو .  ما مل يذكر غري ذلكة اإلمجاليالكتلة هبا العبوة، يقصد كتلةذكر تحيثما   ٣-٢-٢-١
  .الصهاريج املستخدمة يف نقل البضائع يف الكتلة اإلمجالية

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

:  حالة خماليط املواد الصلبة أو السوائل، وكذلك يف حالة احملاليل واملواد الصلبة املرطبة بسائليف  )أ(
   للمخلوط أو احمللول أو املادة الصلبة املرطبة؛ة الكليالكتلة على أساس الكتليةالنسبة املئوية 

كنسبة مئوية من عند ملئها بالضغط، نسبة احلجم املبني : يف حالة خماليط الغازات املضغوطة  )ب(
 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلة، نسبة بالكتلةاحلجم الكلي ملخلوط الغازات، أو، عند ملئها 

  . للمخلوطةالكلي

 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلةنسبة : ويف حالة خماليط الغازات املسّيلة والغازات املذابة حتت الضغط    
  . للمخلوطةالكلي

مثل ضغط االختبار، الضغط الداخلي، ضغط فتح صمام ( الضغط املتصلة باألوعية أنواع دائماً مجيع تبني  ٥-٢-٢-١
؛ غري أن الضغط البخاري )زيادة الضغط بالنسبة إىل الضغط اجلوي(بقيم الضغط الذي يقاس بالنسبة للضغط اجلوي ) األمان

  .ةللمواد يعرب عنه دائماً بقيم الضغط املطلق
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  ٣-١الفصل 
 تدريبال

جيب أن يتدرب األشخاص الذين يعملون يف جمال نقل البضائع اخلطرة على جمال اشتراطات نقـل البـضائع                    ١-٣-١
 قبل القيـام مبـسؤولياهتم،      ٢-٣-١وجيب أن يتدرب املوظفون وفقاً ألحكام الفقرة        . اخلطرة الذي يتماشى مع مسؤولياهتم    

وجيب .  بعد على التدريب املطلوب إال حتت اإلشراف املباشر لشخص مدربوجيب أال يضطلعوا باملهام اليت مل حيصلوا بشأهنا
 .٤-١أيضاً التطّرق إىل اشتراطات التدريب اخلاصة مبعايري أمان البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل 

ـ              ٢-٣-١ ات ويتلقى األفراد الذين يقومون بتصنيف البضائع اخلطرة، وتعبئة البضائع اخلطرة، ووضع العالمـات وبطاق
التعريف على البضائع اخلطرة، وإعداد مستندات نقل البضائع اخلطرة، وعرض أو قبول البضائع اخلطرة للنقل، ومحل أو مناولة          
البضائع اخلطرة أثناء نقلها، ووضع العالمات أو لوحات اإلعالن اخلارجية على طرود البضائع اخلطرة يف مركبات النقـل أو                   

ات الشحن أو شحنها أو تفريغها، أو عدا ذلك يشتركون مباشرة يف نقل البضائع اخلطرة على عبوات البضائع السائبة أو حاوي
  : تدريباً على ما يلي ما حتدده السلطة املختصة،حنو

 :التعريف/التدريب اهلادف إىل التوعية العامة  )أ(

  ضائع اخلطرة؛جيب أن يتلقى كل شخص تدريباً اهلدف منه تعريفه باألحكام العامة لشروط نقل الب  `١`
يشمل هذا التدريب وصف رتب البضائع اخلطرة؛ واشـتراطات وضـع بطاقـات التعريـف،                 `٢`

والعالمات، ولوحات اإلعالن اخلارجية، والتعبئة، والفصل، والتوافق؛ ووصف الغرض من مستند           
 ئ؛نقل البضائع اخلطرة وبنوده؛ ووصف الوثائق املتعلقة بالتدابري اليت تتخذ يف حاالت الطوار

ُيدّرب كل شخص تدريباً مفصالً يتعلق باالشتراطات احملددة لنقل البضائع          : التدريب اخلاص بالوظيفة    )ب(
 اخلطرة اليت تنطبق على الوظيفة اليت يؤديها هذا الشخص؛

يتدرب كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعّرضه للخطـر يف حالـة             : على معايري األمان   التدريب  )ج(
 :عاً للوظائف اليت يؤديها، على ما يليالتسرب العرضي وتب

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

  واملعلومات املتاحة ملواجهة الطوارئ وكيفية استخدامها؛  `٢`
ب البضائع اخلطرة وكيفية تفادي التعّرض هلـذه        واألخطار العامة اليت تنطوي عليها خمتلف رت        `٣`

  املخاطر، مبا يف ذلك استعمال مالبس الوقاية الشخصية واملعدات عند االقتضاء؛
واإلجراءات الواجب اتباعها على الفور يف حالة تسرب بضائع خطرة عن غري قصد، مبـا يف                  `٤`

إجـراءات احلمايـة   ذلك إجراءات مواجهة الطوارئ اليت يكون الشخص مـسؤوالً عنـها و        
 .الشخصية الواجب اتباعها

جيب أن حتفظ سجالت التدريب املتلقى وفقاً هلذا الفصل لدى رب العمل وأن تكون مبتناول يد العامل أو                    ٣-٣-١
 .وجيب أن حيتفظ رب العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصة. السلطة املختصة، عند الطلب

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

  ملحوظات متهيدية
وتوجد . ة لضمان أمن البضائع اخلطرة أثناء النقل يف كافة وسائط النقليقّدم هذا الفصل االشتراطات املطلوب  :١مالحظة 

وتستطيع السلطات الوطنية وسلطات وسائط النقل تطبيق أحكام . ٢-٧أحكام معايري األمان املتعلقة بوسائط النقل يف الفصل 
  .أمان إضافية تؤخذ باالعتبار عند تقدمي البضائع اخلطرة أو نقلها

هذا الفصل تعين معايري األمان التدابري أو االحتياطات الواجب اختاذها للحّد من سـرقة البـضائع                ألغراض    :٢مالحظة 
  . اخلطرة أو إساءة استعماهلا على حنو ميكن أن يعرِّض األشخاص أو امللكية للخطر

  األحكام العامة  ١-٤-١

شتراطات األمان املتعلقة بنقل البضائع     جيب أن يراعي كل األشخاص العاملني يف جمال نقل البضائع اخلطرة ا             ١-١-٤-١
 .اخلطرة مبا يتناسب مع مسؤولياهتم

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

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

  :ال تنطبق أحكام هذا الفصل على   ٤-١-٤-١

 ؛٢٩٠٩ ورقم األمم املتحدة ٢٩٠٨الطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة   )أ (

 واليت ال يتجاوز    ٢٩١١رقم األمم املتحدة     و ٢٩١٠والطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة          )ب (
 ؛A2مستوى نشاطها القيمة 

، واألجسام امللوثـة    ٢٩١٢رقم األمم املتحدة     اليت حتمل    LSA-Iواملواد املنخفضة النشاط النوعي       )ج (
  .٢٩١٣مم املتحدة ألاليت حتمل رقم ا SCO-Iالسطح 

 التدريب على معايري األمان  ٢-٤-١

  .عناصر التوعية املتعلقة مبعايري األمان) ج(و أ) ب(و أ) أ (٢-٣-١ الفقراتص باألفراد يف يتضمن التدريب اخلا  ١-٢-٤-١
والتعّرف إىل هذه املخاطر، والطرق الكفيلة مبواجهة        املخاطر األمنية    التدريب على التوعية باألمان طبيعةَ    ناول  يت  ٢-٢-٤-١

ويتضمن التدريب توعيـة    .  يف حال حصول خرق ملعايري األمان      مثل هذه املخاطر والتخفيف منها، واإلجراءات الواجب اختاذها       
  . تتماشى مع مسؤوليات األفراد ومع دورهم يف إجناز اخلطط املتعلقة مبعايري األمان)عند االقتضاء(خلطط األمان 

ع اخلطـرة   من احلصول عليه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقل البضائ          ُيَتحقَّق  يعطى مثل هذا التدريب أو        ٣-٢-٤-١
  .وُيستكمل بصورة دورية بدورات إعادة التدريب

جيب أن حتفظ سجالت مجيع أعمال التدريب املتلقى بشأن األمن لدى رب العمل وأن تكون مبتناول يـد                    ٤-٢-٤-١
  .وجيب أن حيتفظ رب العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصة. العامل أو السلطة املختصة، عند الطلب
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  األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ٣-٤-١
 تعريف البضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ١-٣-٤-١

البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هي البضائع اليت ميكن أن تشكّل خطراً من جّراء سوء استعماهلا يف حادث       ١-١-٣-٤-١
ل سقوط أعداد كبرية من الضحايا وحصول تدمري واسـع، أو، يف            إرهايب وميكن أن تسّبب، نتيجة لذلك، عواقب وخيمة مث        

  .  اقتصادي شامل– على وجه التحديد، اختالل اجتماعي ٧حالة الرتبة 
يدة العواقـب يف الرتـب والـُشعب        قائمة إرشادية بالبضائع اخلطرة الشد     أدناه   ١-٤-١وترد يف اجلدول      ٢-١-٣-٤-١
  .٧خرى غري الرتبة األ

   مة دليلية للبضائع اخلطرة الشديدة العواقبقائ: ١-٤-١اجلدول 

  متفجرات     ١-١، الشعبة ١الرتبة 
  متفجرات     ٢-١، الشعبة ١الرتبة 
  `جيم`متفجرات جمموعة التوافق     ٣-١، الشعبة ١الرتبة 
 ٠٣٦٥و ٠٣٦١ و ٠٢٨٩ و ٠٢٦٧ و ٠٢٥٥ و ٠٢٣٧ و ٠١٠٤أرقام األمـم املتحـدة        ٤-١، الشعبة ١الرتبة 

  ٠٥٠٠ و٠٤٥٦ و٠٤٥٥ و٠٤٤١ و٠٤٤٠ و٠٣٦٦و
  متفجرات     ٥-١، الشعبة ١الرتبة 

  غازات هلوبة باجلملة      ١-٢الشعبة 
  )باستثناء األيروسوالت(غازات مسيَّة       ٣-٢الشعبة 
  باجلملة، `٢`و` ١` التعبئة جمموعيتيف سوائل هلوبة         ٣الرتبة 
  متفجرات مرتوعة احلساسية     ١-٤الشعبة  و٣الرتبة 

   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف  بضائع      ٢-٤الشعبة 
   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف بضائع       ٣-٤الشعبة 
   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف سوائل مؤكِسدة       ١-٥الشعبة 
ومستحلبات أو مـستعلقات     نترات األمونيوم    وأمسدةفوق كلورات ونترات األمونيوم        ١-٥الشعبة 

  باجلملةنترات األمونيوم، 
  `١` جمموعة التعبئة يفمواد مسية،       ١-٦ الشعبة

  )٢٩٠٠ و٢٨١٤رقما األمم املتحدة (` ألف`مواد معدية من الفئة        ٢-٦الشعبة 
  باجلملة، `١`جمموعة التعبئة يف كالة أمواد         ٨الرتبة 

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

 ، فإن املادة املشعة الشديدة العواقب هي املادة اليت يكـون نـشاطها            ٧يف حالة البضائع اخلطرة من الرتبة         ٣-١-٣-٤-١
النويدات باستثناء  ) ١-٢-٢-٧-٢انظر أيضا الفقرة    ( للطرد الواحد    A2 ٣ ٠٠٠مساوياً أو أكرب من عتبة أمان النقل البالغة         

  . أدناه عتبة أمان النقل اخلاصة بكل منها٢-٤-١املشعة التالية اليت ترد يف اجلدول 
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  عتبة أمان النقل لنويدات مشعة معينة: ٢- ٤- ١اجلدول 

 ن النقلاعتبة أم النويدة املشعة العنصر 

   Americium Am-241 0.6 

Gold Au-198 2 

Cadmium Cd-109 200 

Californium Cf-252 0.2 

Curium Cm-244 0.5 

Cobalt Co-57 7 

Cobalt Co-60 0.3 

Cesium Cs-137 1 

Iron Fe-55 8000 

Germanium Ge-68 7 

Gadolinium Gd-153 10 

Iridium Ir-192 0.8 

Nickel Ni-63 600 

Paladium Pd-103 900 

Promethium Pm-147 400 

Polonium Po-210 0.6 

Plutonium Pu-238 0.6 

Plutonium Pu-239 0.6 

Radium Ra-226 0.4 

Ruthenium Ru-106 3 

Selenium Se-75 2 

Strontium Sr-90 10 

Thallium Tl-204 200 

Thulium Tm-170 200 

Yterbium Yb-169 3 

ويف حالة خماليط النويدات املشعة، ميكن حتديد ما إذا كان قد جرى بلوغ عتبة أمـان النقـل أم                     ٤- ١- ٣- ٤- ١
فإذا كان جممـوع    . جتاوزها جبمع نسب النشاط املوجودة لكل نويدة وتقسيمها على عتبة أمان النقل لتلك النويدة             

  .جتاوزها، ال يكون قد جرى بلوغ عتبة النشاط اإلشعاعي للمخلوط أو ١الكسور أقل من 

  :وميكن إجراء هذا احلساب بواسطة املعادلة التالية

  :حيث
    Ai =  املشعةالنويدةنشاط  iاملوجودة يف إحدى العبوات   
    Ti=   عتبة أمان نقل النويدة املشعةi.  

يف  عندما تنطوي مادة مشعة على املخاطر اإلضافية العائدة إىل رتب أو شعب أخرى، تؤخذ أيضاً                ٥- ١- ٣- ٤- ١
  ).١- ٥- ٥- ١انظر أيضاً  (١- ٤- ١تبار املعايري الواردة يف اجلدول االع
   الشديدة العواقب اخلطرةلبضائعلحمددة أمان  أحكام  ٢- ٣- ٤- ١
جيب على السلطات املختصة بتطبيق أحكام معايري األمان الوطنية أن تأخذ باالعتبار إنشاء برنامج لتعيني                 ١-٢-٣-٤-١

  .جمال نقل البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هبدف اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة مبعايري األماناملرسلني أو الناقلني العاملني يف 

1∑ <
i i

i

T

A
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  خطط األمان  ٢-٢-٣-٤-١
يف جمال نقل البضائع    ) مبن يف ذلك مديرو البنية التحتية     (جيب على الناقلني واملرسلني وغريهم من العاملني        ١-٢-٢-٣-٤-١

أن يعتمدوا وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل علـى األقـل علـى             ) ١-٣-٤-١دول  انظر اجل (اخلطرة الشديدة العواقب    
 .٢-٢-٢-٣-٤-١العناصر احملدَّدة يف الفقرة 

  :جيب أن تشتمل خطة األمان على العناصر التالية على األقل٢-٢-٢-٣-٤-١
عون بسلطة مالئمة   توزيع حمدَّد ملسؤوليات األمان على األشخاص املختّصني واملؤهَّلني الذين يتمتّ           )أ(

  تساعدهم يف حتّمل مسؤولياهتم؛
  وسجالت للبضائع اخلطرة أو أنواع البضائع اخلطرة املنقولة؛  )ب(
ومراجعة للعمليات اجلارية وتقدير مواطن الضعف فيها، مبا يف ذلك أنواع النقل املتداخل األمناط                )ج(

  ء؛والتخزين العبوري املؤقت واملناولة والتوزيع، حسب االقتضا
مبـا فيهـا االسـتجابة      (ونصوص واضحة للتدابري املتخذة، تتضمن التدريب والسياسات املتبعة           )د(

 ).الوظـائف اجلديـدة إخل    /للظروف اليت تشكل هتديداً عالياً، والتحقّق من املستخدمني اجلـدد         
استخدام الطرق حينما تكون معروفـة، وسـرعة        /على سبيل املثال، اختيار   (وممارسات التشغيل   

، .)وصول إىل البضائع اخلطرة يف التخزين املؤقَّت، والقرب من البنية التحتية املعرَّضة للخطر إخل             ال
  ؛املخاطر األمنيةوالتجهيزات واملواد املراد استعماهلا للتقليل من 

وإجراءات فعَّالة وحديثة للتبليغ عن التهديدات اليت تواجه األمان واخلروقات األمنية والعـوارض               )ه(
  ة باألمن، وسبل معاجلتها؛املخلَّ

  وإجراءات لتقييم واختبار خطط األمان وإجراءات للمراجعة الدورية هلذه اخلطط وحتديثها؛  )و(
  وتدابري لضمان أمان املعلومات املتعلقة بالنقل اليت تتضمنها اخلطة؛  )ز(
مثل هذه التدابري   . (كانوتدابري لضمان أن يكون توزيع املعلومات املتعلقة بالنقل حمدوداً قدر اإلم            )ح(

 من هـذه    ٤-٥ جيب أن ال تعوق أحكام توثيق املعلومات املتعلقة بالنقل الضرورية وفقاً للفصل           
  ).الالئحة التنظيمية

جيب أن يتعاون الناقلون واملرسلون واملرسل إليهم مع بعضهم البعض ومع السلطات املناسبة بغية تبادل   :مالحظة
  .يق تدابري األمان املالئمة واالستجابة للحادثات املخلَّة باألمناملعلومات عن التهديد، وتطب

 مستوفاة عندما ُتطبَّق أحكـام      ٤-٢-٧فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع             ٣-٢-٣-٤-١
اية املادية للمواد النوويـة وللمرافـق   احلم" وأحكام وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )١( النوويةللمواداتفاقية احلماية املادية    

.)٢("النووية

_________________  
)١( INFCIRC/274/Rev.1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٨٠(. 

)٢( INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٩٩(. 
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  ٥-١الفصل 
  ٧األحكام العامة املتعلقة بالرتبة 

  النطاق والتطبيق  ١-٥-١
حتدد هذه الالئحة معايري األمان اليت توفر مستوى مقبوالً ملراقبة اإلشعاع واحلالة احلرجية واألخطار احلرارية   ١-١-٥-١

وتستند هذه الالئحة إىل الئحة الوكالة الدولية للطاقة . ئة اليت ترتبط بنقل املواد اإلشعاعيةعلى األشخاص واملمتلكات والبي
وميكن ). ٢٠٠٩( ، فييناTS-R-1, IAEA، وسلسلة معايري األمـان رقـم )٢٠٠٩طبعة (الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة 
طبعة (كالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة املواد اإلرشادية لالئحة الو"االطالع على املواد التفسريية يف 

وتقع املسؤولية الرئيسية عن األمان على ). ٢٠٠٨(، فيينا TS-G-1.1 (Rev.1), IAEA، وسلسلة معايري األمان رقم ")٢٠٠٥
  .عاتق الشخص املسؤول أو املنظمة املسؤولة عن املرافق واألنشطة اليت تسبب خماطر إشعاعية

واهلدف من هذه الالئحة هو وضع اشتراطات جيب الوفاء هبا من أجل ضمان األمان ووقايـة األشـخاص                    ٢-١-٥-١
  : وتتحقق هذه الوقاية من خالل. واملمتلكات والبيئة من آثار اإلشعاعات أثناء نقل املواد املشعة

  احتواء احملتويات املشعة؛   )أ(
  ومراقبة مستويات اإلشعاع اخلارجي؛   )ب(
  نع حدوث احلالة احلرجية؛ وم  )ج(
  . ومنع األضرار النامجة عن احلرارة  )د(

وتستوىف هذه االشتراطات أوالً بتطبيق هنج تدرجيي على حدود احملتويات يف الطرود ووسائل النقل ومعايري                   
تـصميم وتـشغيل    وتستوىف ثانياً بفرض االشتراطات على      . األداء املطبقة على تصاميم الطرود حسب خطر احملتويات املشعة        

 باشتراط املراقبة اإلدارية مبا يف ذلـك،        وختاماً، تلىب .  احملتويات املشعة  الطرود وعلى صيانة العبوات، مبا يف ذلك مراعاة طبيعة        
  . حسب االقتضاء، موافقة السلطات املختصة

، مبا يف ذلك النقل الذي يكون       تنطبق هذه الالئحة على نقل املواد املشعة جبميع الوسائط براً أو حبراً أو جواً               ٣-١-٥-١
ويشمل النقل مجيع العمليات والظروف املرتبطة حبركة املواد املـشعة والداخلـة   . لـه آثار ثانوية على استخدام املواد املشعة     

فيها؛ وتشمل هذه التصميم والصنع والصيانة وإصالح العبوات واإلعداد واإلرسال والتحميل والنقل مبا يف ذلك التخزين يف                 
ويطبق النهج التدرجيي على معايري األداء يف       . لترانزيت والتفريغ واالستالم يف املقصد النهائي حلموالت املواد والطرود املشعة         ا

  : هذه الالئحة ويتصف بثالثة مستويات عامة من الصرامة
  ؛ )اخلالية من احلوادث(ظروف النقل الروتينية   )أ(    
  ؛ )صغريةاألخطاء ال(ظروف النقل العادية   )ب(    
  . ظروف وقوع حوادث أثناء النقل  )ج(    

  :ال تنطبق هذه الالئحة على   ٤-١-٥-١
  املواد املشعة اليت تكون جزءاً ال يتجزأ من وسيلة النقل؛   )أ(
  املواد املشعة املنقولة داخل مؤسسة ختضع لالئحة أمان مالئمة نافذة يف املؤسسة وحيثما   )ب(

  لعامة أو السكك احلديدية؛ ال يشمل النقل استخدام الطرق ا
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  املواد املشعة اليت تزرع أو تدخل يف جسد شخص أو حيوان حي للتشخيص أو العالج؛   )ج(
  املواد املشعة يف املنتجات االستهالكية اليت حتظى مبوافقة قانونية، بعد بيعها إىل املستخدم النهائي؛  )د(
 مشعة متواجدة يف الطبيعة إما يف حالتها الطبيعية أو املواد والركازات الطبيعية احملتوية على نويدات  )ه(

أن يكون قد جرى جتهيزها فقط ألغراض غري استخالص هذه النويدات املشعة، واليت ال يعتـزم                
جتهيزها من أجل استخدام هذه النويدات املشعة، شريطة أن ال يتجاوز التركيز النشط جلرعـات               

 ٢-٢-٢-٧-٢، أو احملسوبة وفقاً لألرقـام       )ب (١-٢-٢-٧-٢املواد عشرة أمثال القيم احملددة يف       
  ؛٦-٢-٢-٧-٢إىل 

املواد الصلبة غري املشعة اليت توجد مواد مشعة على سطحها بكميات ال تتجاوز احلد املنـصوص                  )و(
  . ٢-١-٧-٢يف " االحتواء"عليه يف تعريف 

   األحكام احملددة لنقل الطرود املستثناة  ٥-١-٥-١
طرود املستثناة اليت ميكن أن حتتوي على مواد مشعة بكميات حمدودة واألجهزة واملواد املـصنعة               ال ختضع ال    ١-٥-١-٥-١

  : ٧ إىل ٥ إال إىل األحكام التالية الواردة يف األجزاء ١-٤-٢-٧-٢والعبوات الفارغة املنصوص عليها يف 
 ٧-١-٢-٥ و ٤-٥-١-٥ و ٤-١-٥ و ٢-٣-١-٥ و ٢-١-٥الشروط املنطبقة احملـددة يف        )أ(

  ؛٢-٥-٨-١-٧و
  ؛ ٤-٤-٦واشتراطات الطرود املستثناة احملددة يف   )ب(
وإذا كانت الطرود املستثناة حتتوي على مواد انشطارية، ينطبق عليها أحد االستثناءات املبينـة يف             )ج(

  .٢-٧-٤-٦ على أن تستويف اشتراطات ٥-٣-٢-٧-٢
  .ردة يف مجيع األجزاء األخرى من هذه الالئحةختضع الطرود املستثناة إىل األحكام ذات الصلة الوا  ٢-٥-١-٥-١
  برنامج الوقاية من اإلشعاع  ٢-٥-١
خيضع نقل املواد املشعة لربنامج وقاية من اإلشعاع يتألف من ترتيبات نظامية تستهدف إيالء املراعاة املناسبة                  ١-٢-٥-١

  . لتدابري الوقاية من اإلشعاع
وجيب حتقيق الوقاية   . ا األشخاص دون حدود اجلرعات ذات الصلة      جيب أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هل        ٢-٢-٥-١

واألمان إىل أقصى حد بغية أن يكون حجم اجلرعات الفردية وعدد األشخاص املعرضني واحتمال حدوث تعّرض عنـد أدىن                
اليت يتعّرض هلـا    حد ميكن حتقيقه بصورة معقولة، واألخذ يف احلسبان العوامل االقتصادية واالجتماعية، وأن تكون اجلرعات               

ويعتمد هنج بنيوي ونظامي ويشتمل على مراعاة الوصالت البينية بني النقل           . األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة      
  . واألنشطة األخرى

وجيب أن يشمل الربنامج    . جيب أن ترتبط طبيعة ومدى التدابري املستخدمة حبجم واحتمال التعّرض لإلشعاع            ٣-٢-٥-١
وجيب أن تتاح وثائق الربنامج، بناء      . ١-١-٨-١-٧ و ٧-٢-٥-١ إىل   ٤-٢-٥-١ و ٢-٢-٥-١الواردة يف   االشتراطات  

  . على الطلب، من أجل التفتيش من قبل السلطة املختصة ذات الصلة
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  :يف حاالت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن اجلرعة الفعالة  ٤-٢-٥-١
 ملي سيفرت يف السنة، جيب أن ينفذ برنامج لتقدير اجلرعات عن        ٦ و ١تتراوح على األرجح بني       )أ(

  طريق رصد مكان العمل أو رصد األفراد؛
  .  ملي سيفرت يف السنة، جيب أن جيرى رصد لألفراد٦تتجاوز على األرجح   )ب(

  .وعندما جيرى رصد لألفراد أو رصد ملكان العمل، جيب االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة
 ملي ١ت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن ال تتجاوز اجلرعة الفعالة على األرجح يف حاال  :مالحظة

  . سيفرت يف السنة، ال يلزم وضع مناذج عمل خاصة أو رصد تفصيلي أو برامج لتقدير اجلرعات أو االحتفاظ بسجالت
 مراعاة أحكام الطوارئ، على النحـو الـذي         يف حالة احلوادث أو األعراض خالل نقل املواد املشعة، جيب           ٥-٢-٥-١

وترد توجيهات مالئمة فيما يتعلق . أو الدولية ذات الصلة حلماية األشخاص واملمتلكات والبيئة      /تنص عليه املنظمات الوطنية و    
يري األمان  ، سلسلة معا  "التخطيط واالستعداد لالستجابة الطارئة حلوادث النقل اليت تشتمل على مواد مشعة          "هبذه األحكام يف    

  ). ٢٠٠٢(، فيينا TS-G1.2 (ST-3), IAEAرقم 
جيب أن تأخذ إجراءات الطوارئ يف احلسبان تكوين مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج عن التفاعـل بـني                     ٦-٢-٥-١

  . حمتويات الشحنة والبيئة يف حالة وقوع حادثة
ملمكنة واالحتياطات الواجب مراعاهتـا بغيـة   جيب أن يدّرب العمال تدريباً مناسباً بشأن أخطار اإلشعاع ا          ٧-٢-٥-١

  . ضمان احلد من تعّرضهم هلا وتعّرض غريهم من األشخاص الذين ميكن أن يتأثروا بإجراءاهتم
   ودةضمان اجل  ٣-٥-١
جيب أن توضع برامج لضمان اجلودة تستند إىل املعايري الدولية أو الوطنية أو غريها من املعايري املقبولة لـدى        ١-٣-٥-١
سلطة املختصة وأن تنفذ فيما يتعلق بالتصميم والصنع واالختبار والوثائق واالستخدام والصيانة والتفتيش على مجيع األشكال       ال

اخلاصة للمواد املشعة واملواد والطرود املشعة املنخفضة التشتت ويف النقل ويف عمليات التخزين يف الترانزيت لضمان االمتثال                 
. وجيب أن توفر للسلطة املختصة الشهادات اليت تبني أن مواصفات التصميم منفذة متاماً  . الالئحةلألحكام ذات الصلة يف هذه      

وجيب أن يكون الصانع أو املرسل أو املستخدم على استعداد ألن يوفر التسهيالت للسلطة املختصة للقيام بـالتفتيش أثنـاء                    
  : الصنع واالستخدام وأن يظهر ألي سلطة خمتصة ذات صالحية أن

  طرائق الصنع واملواد املستخدمة مطابقة ملواصفات التصميم املعتمدة؛   )أ(
مجيع العبوات جيري التفتيش عليها بصورة دورية، وعند االقتضاء، تصلح وتصان يف حالة جيدة                )ب(

  . كيما تواصل االمتثال جلميع االشتراطات واملواصفات ذات الصلة، حىت بعد االستخدام املتكرر
م موافقة السلطة املختصة، جيب أن تأخذ هذه املوافقة يف احلسبان كفاءة برنامج ضمان اجلـودة                وحيثما تلز     

  . وأن تكون مرتبطة هبا
  الترتيبات اخلاصة   ٤-٥-١
تعين الترتيبات اخلاصة األحكام، املعتمدة من السلطة اخلاصة، اليت جيوز مبوجبها نقل الـشحنات الـيت ال                   ١-٤-٥-١

  .  هذه الالئحة املنطبقة على املواد املشعةتستويف مجيع اشتراطات
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 غري عملي إال مبوجـب      ٧ال تنقل الشحنات اليت يكون فيها االمتثال ألي حكم قابل لالنطباق على الرتبة                ٢-٤-٥-١
 من هذه الالئحة غري عملـي وأن املعـايري          ٧وشريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن االمتثال ألحكام الرتبة          . ترتيبات خاصة 

الضرورية لألمان اليت حتددها هذه الالئحة قد استوفيت من خالل وسائل بديلة، جيوز للسلطة املختصة أن تعتمـد ترتيبـات             
وجيب أن يكون مستوى األمان العـام يف        . خاصة لعمليات نقل شحنة وحيدة أو سلسلة من الشحنات املتعددة املعتزم نقلها           

وفيما يتعلق بالشحنات الدولية من هذا      . ر إذا استوفيت مجيع االشتراطات املنطبقة     النقل مكافئاً على األقل للمستوى الذي يوفّ      
  . النوع، تلزم موافقة متعددة األطراف

  املواد املشعة اليت تشتمل على خواص خطرة أخرى  ٥-٥-١
االنفجـار  باإلضافة إىل اخلواص املشعة واالنشطارية، فإن أي خطر جانيب حملتويات الطرد، مثـل إمكانيـة                  ١-٥-٥-١

واالشتعال واشتداد احلرارة والسمية الكيميائية والتآكل، جيب أن يؤخذ أيضاً يف احلسبان يف املستندات والتغليف والوسم ووضع                 
  . العالمات وامللصقات والتستيف والفصل والنقل بغية االمتثال جلميع األحكام ذات الصلة بالبضائع اخلطرة يف هذه الالئحة

  لعدم االمتثا  ٦-٥-١
يف حالة عدم االمتثال ألي حد من احلدود املنصوص عليها يف هذه الالئحة ينطبق على مستوى اإلشعاع أو                    ١-٦-٥-١

  :التلوث
  جيب إبالغ املرسل بعدم االمتثال؛   )أ(

  من قبل الناقل إذا اكتشف عدم االمتثال خالل النقل؛   `١`
  االستالم؛ أو من قبل املرسل إليه إذا اكتشف عدم االمتثال عند   `٢`

  : وجيب على الناقل أو املرِسل أو املرَسل إليه، حسب االقتضاء  )ب(
  اختاذ خطوات فورية للتخفيف من تبعات عدم االمتثال؛   `١`
  واستقصاء عدم االمتثال وأسبابه وظروفه وتبعاته؛   ` ٢`
ل ومنـع   واختاذ اإلجراءات املالئمة لعالج األسباب والظروف اليت أدت إىل عدم االمتثا            `٣`

  تكرار الظروف املماثلة اليت أدت إىل عدم االمتثال؛ 
الوطنية ذات الصلة بأسباب عدم االمتثـال وبـاإلجراءات         ) السلطات(وإبالغ السلطة     `٤`

  التصحيحية أو الوقائية اليت اختذت أو ستتخذ؛ 
لتـوايل،  الوطنية، علـى ا   ) السلطات( وجيب اإلبالغ عن عدم االمتثال إىل املرسل والسلطة           )ج(

بأسرع ما يف اإلمكان عملياً وجيب أن يكون فورياً حيثما تكون قد حدثت أو حتدث حالة                
  .تعّرض طارئة



 

 

  

  اجلزء الثاين  
  التصنيف  
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  ٠- ٢الفصل 
  مقدمة

  املسؤوليات  ٠- ٠- ٢
  ).نالشاح(تتوىل مهمة التصنيف السلطة املختصة املناسبة عندما يكون ذلك مطلوباً، أو يقوم هبا املرسل     

  الرتب والشعب وجمموعات التعبئة  ١-٠-٢
  التعاريف  ١-١-٠-٢

والسلع اليت ختضع هلذه الالئحة يف إحدى تسع رتـب وفقـاً            ) مبا يف ذلك املخاليط واحملاليل    (تصنف املواد       
  :وفيما يلي هذه الرتب والُشعب. وتقسم بعض هذه الرتب إىل ُشعب. للخطر أو للخطر الرئيسي الذي تشكله

  املتفجرات  :١ الرتبة  
  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنفجار الشامل  :١-١الشعبة   -  
خطـر   املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنتثار ولكن ليس علـى            :٢-١الشعبة   -  

  االنفجار الشامل
للعصف  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر احلريق وعلى خطر ضعيف           :٣-١الشعبة   -  

النتثار أو على كليهما، ولكن لـيس علـى خطـر           أو خطر ضعيف ل   
  االنفجار الشامل

  املواد والسلع اليت ال تنطوي على خطر ملحوظ  :٤-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل  ذات احلساسية الضعيفة جداً اليت تنطوي على خطراملواد  :٥-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل ي على خطرالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف اليت ال تنطو  :٦-١الشعبة   -  

  الغازات  :٢الرتبة   
  الغازات اللهوبة  :١-٢الشعبة   -  
  الغازات غري اللهوبة، غري السمية  :٢-٢الشعبة   -  
   السميةالغازات  :٣-٢الشعبة   -  

  السوائل اللهوبة  :٣الرتبة   
 لـيت تطلـق غـازات هلوبـة       املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد املعرضة لالحتراق التلقائي؛ املواد ا          :٤الرتبة   

  لدى تالمسها مع املاء  
الـصلبـة   املواد الصلبة اللهوبة واملواد الذاتية التفاعل واملتفجــرات         :١-٤الشعبة   -  

  املرتوعة احلساسية
  املواد املعرضة لالحتراق التلقائي  :٢-٤الشعبة   -  
   تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاءاليتاملواد   :٣-٤الشعبة   -  

  املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية العضوية  :٥الرتبة   
  املواد املؤكِسدة  :١-٥الشعبة   -  
  الفوقية العضويةاألكاسيد  :٢-٥الشعبة   -  
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  املواد السمية واملواد املعدية  :٦الرتبة   
  املواد السمية  :١-٦الشعبة   -  
  املواد املعدية  :٢-٦ الشعبة  -  

  املواد املشعة  :٧الرتبة   
  املواد األكالة  :٨ة الرتب  
  مواد وسلع خطرة متنوعة، مبا يف ذلك املواد اخلطرة بيئياً  :٩الرتبة   
  .وال يعين الترتيب العددي للرتب والُشعب ترتيباً لدرجات اخلطر  

  . ، بدون وضع بطاقات تعريف إضافية، خطرة بالنسبة للبيئة٩ إىل ١وتعترب مواد كثرية مصنفة يف الرتب   ٢-١-٠-٢
  .وتنقل النفايات مبوجب اشتراطات الرتبة املناسبة بناء على مراعاة خماطرها واملعايري املنصوص عليها يف هذه الالئحة  ١-٢-١-٠-٢

 النفايات اليت ال ختضع على حنو آخر هلذه الالئحة ولكنها تكون مـشمولة     ٩وميكن أن تنقل يف إطار الرتبة           
  .)١(باتفاقية بازل

 تصنيف املواد يف ثالث جمموعات للتعبئة حسب درجة خطورهتا باستثناء املواد املدرجة             ألغراض التعبئة يتم    ٣-١-٠-٢
  :١-٤ واملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة ٢-٦ و٢-٥ ويف الشعبتني ٧ و٢ و١يف الرتب 
  املواد اليت تشكل خطورة عالية؛: `١`جمموعة التعبئة     
  خطورة متوسطة؛ املواد اليت تشكل : `٢`جمموعة التعبئة     
  .املواد اليت تشكل خطورة منخفضة: `٣`جمموعة التعبئة     

  . جمموعة التعبئة اليت تدرج فيها املادة٢-٣تبني قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل   
ويتم حتديد ما إذا كانت بضاعة خطرة بعينها تنطوي على خطر واحد أو أكثر من املخاطر الـيت متثلـها                      ٤-١-٠-٢

 والُشعب اليت تضمها، وإذا كان ذلك مناسباً يتم حتديد درجة اخلطر على أساس االشتراطات املنصوص عليها                 ٩  إىل ١ الرتب
  .٩-٢ إىل ١-٢يف الفصول 

وتصنف البضائع اخلطرة اليت تنطوي على خطر رتبة وشعبة واحدة حتت هذه الرتبة والشعبة ودرجة اخلطر                  ٥-١-٠-٢
وعندما تدرج سلعة أو مادة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة           . إذا كان ذلك مناسباً   ، اليت مت حتديدها     )جمموعة التعبئة (

، فإن رتبتها أو شعبتها، وخماطرها اإلضافية، وجمموعة التعبئة اخلاصة هبا، حيثما أمكن، تسحب مـن                ٢-٣الواردة يف الفصل    
  .هذه القائمة

ددة ألكثر من رتبة وشعبة خماطر واليت مل تدرج باالسـم يف قائمـة              البضائع اخلطرة اليت تستويف املعايري احمل       ٦-١-٠-٢
  .٣-٠-٢البضائع اخلطرة، تعّين هلا رتبة وشعبة وخماطر إضافية على أساس أسبقيات املخاطر املبينة يف 

_________________  
 ).١٩٨٩(ايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النف )١(
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   أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل  ٢-٠-٢
مم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل وفقاً لتـصنيفها بنـاء علـى              تعّين للبضائع اخلطرة أرقام األ      ١-٢-٠-٢

  .املخاطر اليت متثلها وتركيبها
وحيثما ُتذكر سلعة . ٢-٣تدرج البضائع اخلطرة األكثر شيوعاً يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل              ٢-٢-٠-٢

وميكـن  . النقل باالسم الرمسي املستخدم يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرةأو مادة على وجه التحديد باالسم، فإهنا تعّرف يف         
أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى ال       ) مثل الشوائب املشتقة من عملية اإلنتاج     (أن حتتوي هذه املواد على شوائب تقنية        

ة أو مضافات للتثبيـت أو ألغـراض        غري أن املواد األخرى املذكورة باالسم وحتتوي على شوائب تقني         . تؤثر على التصنيف  
أما بالنسبة للبضائع اخلطرة اليت ال تدرج على وجـه          ). ٥-٢-٠-٢انظر  (أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطاً أو حملوالً         

لتعريف السلعة ) ٧-٢-٠-٢انظر " (غ م أ "-" غري حمددة على حنو آخر"أو بنود " نوعية"التحديد باالسم، فإهنا تعطى أمساء  
  .املادة عند النقلأو 

وتتضمن هذه القائمة أيضاً معلومـات  . لكل بند وارد يف قائمة البضائع اخلطرة" رقم األمم املتحدة "ويعطى      
، )حيثمـا حتـدد   (، وجمموعـة التعبئـة      )إن وجدت (ذات صلة فيما يتعلق بكل بند، مثل رتبة املخاطر، واملخاطر اإلضافية            

  :وفيما يلي األنواع األربعة من البنود الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة. ، إخلواشتراطات التعبئة والنقل بالصهاريج
   بنود مفردة للمواد أو السلع اجليدة التحديد مثل  )أ(    
  أسيتون  ١٠٩٠      
  حملول نتريت األثيل؛  ١١٩٤      
   مثلبنود نوعية جملموعة جيدة التحديد من املواد أو السلع  )ب(    
  املواد الالصقة  ١١٣٣      
  منتجات عطرية  ١٢٦٦      
  مبيد آفات كربامات، صلب، مسي  ٢٧٥٧      
  أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، سائل؛  ٣١٠١      
   مثلتغطي جمموعـة من املواد أو السلع هلا طبيعة كيميائية أو تقنية خاصة" غ م أ"بنود معّينة   )ج(    
  نترات، أمالح غري عضوية، غ م أ  ١٤٧٧      
  كحول، غ م أ؛  ١٩٨٧      

تغطي جمموعة من املواد أو السلع اليت تستويف معايري واحدة أو أكثر من الرتب " غ م أ"بنود عامة    )د(
   مثلأو الُشعب

  مادة صلبة هلوبة، عضوية، غ م أ  ١٣٢٥      
  .سائل هلوب، غ م أ  ١٩٩٣      

داً نوعياً وفقاً ملبادئ  حتت واحد من عشرين بن   ١-٤تصنف مجيع املواد الذاتية التفاعل اليت تندرج يف الشعبة            ٣-٢-٠-٢
  .١-٤-٢ والشكل ٣-٣-٢-٤-٢التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 

 حتت واحد من عشرين بنداً نوعياً وفقاً ٢-٥وتصنف مجيع األكاسيد الفوقية العضوية اليت تندرج يف الشعبة      ٤-٢-٠-٢
  .١-٥-٢ والشكل ٣-٣-٥-٢ملبادئ التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 
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 يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل للمادة اخلطرة السائدة يف خملـوط أو حملـول                   ٥-٢-٠-٢
 مكون من مادة خطرة واحدة سائدة مدرجة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع             ةالالئحيستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه       

أو آثار مادة أو أكثر من املواد املدرجة باالسـم          /د اليت ال ختضع هلذه الالئحة و      اخلطرة باإلضافة إىل واحدة أو أكثر من املوا       
  : يف قائمة البضائع اخلطرة، باستثناء احلاالت التاليةحتديداً

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(
ينطبقان إال   االسم يف قائمة البضائع اخلطرة إىل أهنما ال       أو أن يشري اسم ووصف املادة املذكورة ب         )ب(

  على املادة النقية؛ 
األخطار الفرعية، أو جمموعة التعبئـة، أو       /أو أن تكون رتبة أو شعبة األخطار، أو اخلطر الفرعي           )ج(

 يف  احلالة الفيزيائية للمخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرة املذكورة باالسـم              
  قائمة البضائع اخلطرة؛ 

أو أن تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما تدابري استجابة يف حاالت الطوارئ ختتلف      )د(
  .عن التدابري املطلوبة للمادة املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداً

، يعامل املخلوط أو احمللول باعتباره مادة خطرة غري         )أ(ويف تلك احلاالت األخرى، باستثناء احلالة املبينة يف             
  .مذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة

ويف حالة احمللول أو املخلوط الذي تتغري فيه رتبة املخاطر أو احلالة الفيزيائية أو جمموعة التعبئة باملقارنة مـع                     ٦-٢-٠-٢
  .غ م أ املناسب، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة بالتعبئة ووضع بطاقات التعريفاملادة املدرجة يف القائمة، فإنه يستخدم بند 

ال خيضع هلذه الالئحة أي خملوط أو حملول حيتوي على واحدة أو أكثر من املواد املذكورة باالسم يف هـذه                      ٧-٢-٠-٢
و احمللول ال تستويف معايري     الالئحة أو مصنفـة حتت بند غ م أ ومادة أخـرى أو أكثر إذا كانت خصائص خطر املخلوط أ                 

  ).مبا يف ذلك معايري التأثريات املعروفة على البشر(أي رتبة 
". غ م أ  " أو" نوعي"تصنف املواد أو السلع غري املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتت بند                 ٨-٢-٠-٢

اردة يف هذا اجلزء، وتصنف السلعة أو املادة حتـت البنـد            وتصنف املادة أو السلعة وفقاً لتعاريف الرتب ومعايري االختبار الو         
وهذا يعين أن املادة    . )٢(الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة، الذي يصف املادة أو السلعة على أنسب حنو            " غ م أ  "النوعي أو البند    

، )ب(يف بند من النـوع      ، إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها        ٢-٢-٠-٢، كما هو مبني يف      )ج(ال تصنف يف بند من النوع       
  .)٢()ج(أو ) ب(إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها يف بند من النوع ) د(ويف بند من النوع 

 ومل يعّين باالسم يف قائمـة  ةالالئحينسب املخلوط أو احمللول الذي يستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه      ٩-٢-٠-٢
البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم املستخدم يف النقل والوصف ورتبة أو شعبة      البضائع اخلطرة واملكون من اثنني أو أكثر من         

  .وجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللول) األخطار الفرعية(املخاطر واخلطر الفرعي 

_________________  
 .يف التذييل ألف" قائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل، النوعية أو غري احملددة على حنو آخر"انظر أيضاً  )٢(
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  أسبقيات خصائص املخاطر  ٣-٠-٢
 أو حملول ينطوي على أكثر من خطر، عندما ال يكون          يستخدم اجلدول التايل لتعيني رتبة أي مادة أو خملوط          ١-٣-٠-٢

وبالنسبة للبضائع اليت تنطوي على خماطر متعددة ومل تذكر         . ٢-٣مذكوراً باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل          
ة اليت حتدد ملخاطر هـذه      باالسم حتديداً يف القائمة، فإن األسبقية تعطى جملموعة التعبئة األشد صرامة من بني جمموعات التعبئ              

وال يتناول جـدول أسـبقيات   . البضائع، بصرف النظر عن ترتيب األسبقيات املبني يف جدول املخاطر الوارد يف هذا الفصل          
 أسبقيات خصائص خماطر املواد التالية املذكورة، نظراً ألن هذه اخلصائص الرئيسية تستأثر باألسبقية              ٣-٣-٠-٢املخاطر يف   

  :دائماً
  ؛١اد وسلع الرتبة مو  )أ(
  ؛٢غازات الرتبة   )ب(
   السائلة املرتوعة احلساسية؛٣متفجرات الرتبة   )ج(
  ؛١-٤املواد الذاتية التفاعل واملواد املتصلة هبا واملتفجرات املرتوعة احلساسية املدرجة يف الشعبة   )د(
  ؛٢-٤املواد التلقائية االشتعال مبّس اهلواء املدرجة يف الشعبة   )ه(
  ؛٢-٥اد الشعبة مو  )و(
  ؛)٣(`١` ذات السمية باالستنشاق اليت توجب إدراجها يف جمموعة التعبئة ١-٦مواد الشعبة   )ز(
  ؛٢-٦مواد الشعبة   )ح(
  .٧مواد الرتبة   )ط(

تصّنف ) حيث تكون األسبقية للخصائص اخلطرة األخرى(باستثناء املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة   ٢-٣-٠-٢
 ٢٩٠وينطبق احلكم اخلاص .  دائماً كما ُتحدد املخاطر اإلضافية٧عة اليت تتسم خبصائص خطرة أخرى يف الرتبة املواد املش

 . على املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة٣-٣الوارد يف الفصل 

  
  

_________________  
نطاق جمموعة  يف  ) ٥٠ت ق (والرذاذ   وهلا مسية باالستنشاق لألغربة      ٨باستثناء املواد أو املستحضرات اليت تستويف معايري الرتبة          )٣(

 .٨أو أقل فقط، وهي تصنف يف الرتبة ' ٣'، ولكن هلا مسية عن طريق التعاطي بالفم أو التالمس اجللدي فقط يف نطاق جمموعة التعبئة '١'التعبئة 
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  أسبقيات املخاطر  ٣- ٣- ٠- ٢
  لرتبة أو الشعبة ا

 وجمموعة التعبئة
  
٢-٤ 

  
٣-٤ 

١-٥  
'١' 

١-٥  
'٢' 

١-٥  
'٣' 

١'، ١-٦'  
 )جلدي(

١'، ١-٦'  
 )فموي(

١-٦  
'٢' 

١-٦  
'٣' 

١'، ٨'  
 سائل

١'، ٨'  
 صلب

٢'، ٨'  
 سائل

٢'، ٨'  
 صلب

٣'، ٨'  
 سائل

٣'، ٨'  
 صلب

 - ٣ - ٣ - ٣ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('١' ٣
 - ٣ - ٣ - ٨ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('٢' ٣
 - ٣ - ٨ - ٨ )ب(٣     ١-٦ ١-٦ ١-٦    ٣-٤  )أ('٣' ٣
 ١-٤ - ١-٤ - ٨ - ١-٤ ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٢' ١-٤
 ١-٤ - ٨ - ٨ - ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٣' ١-٤
٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٢-٤ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ٢-٤ ١-٥ ٣-٤  '٢' ٢-٤ 
٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ١-٥ ١-٥ ٣-٤  '٣' ٢-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '١' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '٢' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٣-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٣-٤ ١-٥ ١-٥   '٣' ٣-٤ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥      '١' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٦      '٢' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ١-٥ ١-٦ ١-٦ ١-٦      '٣' ١-٥ 
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          جلدي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          فموي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          استنشاق' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ١-٦ ٨          جلدي' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ٨ ٨          فموي' ٢' ١-٦
٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨          '٣' ١-٦ 

  . خبالف املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية٣ خبالف املواد الذاتية التفاعل واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية ومواد الرتبة ١- ٤د الشعبة موا  )أ(  
  . بالنسبة ملبيدات اآلفات١- ٦  )ب(  
  .تعين أن اجلمع غري ممكن" - "العالمة   -   
  .٣- ٠- ٢ بالنسبة للمخاطر غري املبينة يف هذا اجلدول، انظر  
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  نقل العّينات   ٤-٠-٢
عندما تكون رتبة خماطر مادة ما غري مؤكدة وتنقل هذه املادة إلجراء اختبارات عليها، حتدد هلا مؤقتاً رتبـة          ١-٤-٠-٢

 :خماطر واسم رمسي للنقل ورقم تعريف استناداً إىل املعلومات املقدمة مـن املرسل عـن املادة مع تطبيق ما يلي

  تصنيف احملددة يف هذه الالئحة؛ معايري ال  )أ(    
 .٣-٠-٢وأسبقيات املخاطر املبينة يف   )ب(    

 .وتستخدم جمموعة التعبئة األشد صرامة لالسم الرمسي للنقل الذي يتم اختياره    

مثال، سائل هلـوب،    " (عّينة"وحيثما يستخدم هذا احلكم، يستكمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل بكلمة                
مثالً، عّينة غاز، غري    (ويف بعض املواد، حيث يقدم اسم رمسي معّين للنقل لعّينة تعترب مستوفية ملعايري تصنيف معّينة                . )م أ، عّينة   غ

وعندما ُيستخدم بند غري حمدد على حنو آخر        . ، يستخدم ذلك االسم الرمسي للنقل     )٣١٦٧ مضغوط، هلوب، رقم األمم املتحدة    
 .٢٧٤ال االسم الرمسي املستخدم يف النقل باالسم الفين حسبما يشترطه احلكم اخلاص لنقل العّينة ال يلزم استكم) غ م أ(

تنقل عّينات املادة وفقاً لالشتراطات الواجب تطبيقها على االسم الرمسي للنقل الذي مت اختيـاره مؤقتـاً،                   ٢-٤-٠-٢
  :شريطة االعتبارات التالية

  ؛٢-١-١جب أال تكون املادة من املواد احملظور نقلها مبو  )أ(
   وأال تكون مادة معدية أو مادة مشعة؛١وأال تكون املادة مستوفية ملعايري الرتبة   )ب(
 إذا كانت مـادة     ١-٥-٢-٣-٥-٢أو  ) ب (٤-٢-٣-٢-٤-٢وأن تستويف املادة اشتراطات       )ج(

  ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي على التوايل؛
   كغم؛٢,٥اوز الوزن الصايف يف العبوة الواحدة وأن تنقل املادة يف عبوة جمّمعة وأال يتج  )د(
  .وأال تعبأ العّينة مع بضائع أخرى  )ه(
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  ١- ٢الفصل 
  املتفجرات– ١الرتبة 

  ملحوظات متهيدية  
 رتبة مقيدة، مبعىن أنه ال تقبل للنقل إال املواد والسلع املتفجرة املدرجة يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة                  ١الرتبة    :١مالحظة 

غري أن السلطات املختصة حتتفظ حبق املوافقة، باالتفاق املتبادل، على نقل املواد والسلع املتفجـرة ألغـراض                 . ٢-٣ الفصل   يف
سـلع  "و" مواد متفجرة، غري حمددة على حنو آخـر       "لذلك أُدرجت يف قائمة البضائع اخلطرة بنود باسم         . خاصة بشروط خاصة  

 .ال تستخدم هذه البنود إال عندما ال تكون هناك طريقة أخرى ممكنة للعملويقصد أ". متفجرة غري حمددة على حنو آخر

ولدى إعداد هـذه    . للسماح بنقل مواد جديدة   " متفجرات ناسفة من النوع ألف    "تستخدم بنود عامة مثل       :٢مالحظة 
 .ناقلني جتارينياملتطلبات، أُخذت الذخرية واملتفجرات احلربية يف االعتبار بالقدر الذي يرجح به نقلها بواسطة 

ويعطى هذا الوصف ألن بعـض املـصطلحات قـد          .  يف التذييل باء   ١يوصف عدد من مواد وسلع الرتبة         :٣مالحظة 
 .تكون معروفة جيداً أو قد خيتلف استعماهلا لألغراض التنظيمية ال

درجة خطر املادة وبالتايل     يف أن نوع العبوات يكون له يف كثري من احلاالت تأثري حاسم يف               ١تنفرد الرتبة     :٤مالحظة 
 .ويتم حتديد الشعبة الصحيحة باستخدام اإلجراءات املبينة يف هذا الفصل. يف تصنيفها يف شعبة بعينها

 التعاريف وأحكام عامة  ١-١-٢

  : ما يلي١تشمل الرتبة ١-١-١-٢
ا أن تكّون سـحابة      املواد اليت ال تنفجر بذاهتا، ولكن ميكنه       ١ال تدرج يف الرتبة     (املواد املتفجرة     )أ(

، باستثناء املواد األخطر من أن تنقل، أو املواد اليت تكـون            )متفجرة من الغاز أو البخار أو الغبار      
  درجة خطورهتا السائدة مناسبة إلدراجها يف رتبة أخرى؛

والسلع املتفجرة، باستثناء األدوات اليت حتتوي على مواد متفجـرة بكميـات أو ذات طبيعـة                  )ب(
ن يؤدي اشتعاهلا أو تشغيلها بطريق اخلطأ أو الصدفة أثناء النقل إىل حدوث أثر خارج   تسمح بأ  ال

  ؛)٦-٣-١-٢انظر (األداة، سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو ضوضاء عالية 
أعاله، واليت تصنع إلحداث تأثري عملي مماثل لالنفجـار      ) ب(و) أ(واملواد والسلع اليت مل ترد يف         )ج(

 .و ألغراض األلعاب الناريةأ

  .حيظر نقل املواد املتفجرة الفائقة احلساسية أو النشطة إىل حد يعرضها للتفاعل التلقائي  ٢-١-١-٢
 التعاريف  ٣-١-١-٢

  :ألغراض هذه الالئحة، تستخدم التعاريف التالية
هتا نتيجـة تفاعـل     قادرة يف حد ذا   ) أو خليط من املواد   ( هي مادة صلبة أو سائلة       املادة املتفجرة   )أ(

كيميائي على توليد غازات هلا درجة حرارة وضغط بسرعة يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة              
  وتندرج حتت هذا التعريف مواد األلعاب النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات؛. احمليطة
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ري أو ضوئي أو     هي مواد أو خماليط من مواد الغرض منها إحداث تأثري حرا           مواد األلعاب النارية    )ب(
صويت أو توليد غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية غري تفجريية                

  طاردة للحرارة وذاتية املداومة؛
  ؛ة حتتوي على مادة متفجرة أو أكثر هي سلعالسلعة املتفجرة  )ج(
قد أضيفت  ")  أو خافضة للحساسية   مادة ملطِّفة "أو  ( يعين أن مادة ما      خمفَّض احلساسية  ملطَّف أو   )د(

وجتعل املادة امللطِّفة املتفجر غري حـساس أو أقـل          . إىل متفجر لتعزيز سالمته يف املناولة والنقل      
والعوامل امللطِّفـة   . احلرارة أو االرتطام أو الصدم أو النقر أو االحتكاك        : حساسية لألفعال التالية  

) مثـل الكلوروفلوروبـوليمرات   (بـوليمرات   تشتمل، دون أن تقتصر، على الشمع والورق وال       
 ).مثل هالم البترول والربافني(والكحول والزيوت 

 الُشَعب  ٤-١-١-٢

  : إىل ست ُشعب على النحو التايل١تنقسم الرتبة     
حيدث  الـذي االنفجار الشامل هـو  (املواد والسلع اليت تتسم مبخاطر انفجار شامل          ١-١الشعبة   )أ(  

  ؛) آن واحد تقريباًيف الشحنة بأكملها يف
  املواد والسلع اليت تتسم خبطر االنتثار وليس هلا خطر االنفجار الشامل؛  ٢-١الشعبة   )ب(  
خطر انتثار   املواد والسلع اليت تتسم خبطر اشتعال النار وهلا إما خطر عصف ضئيل أو              ٣-١الشعبة   )ج(  

  ضئيل أو كالمها، ولكنها ال تتسم خبطر االنفجار الشامل
  :ل هذه الشعبة املواد والسلعوتشم      
  اليت تولّد حرارة إشعاعية كبرية؛   `١`      
  انتثار ضئيل أو اليت حتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عنها تأثري عصف أو  `٢`      

  أو كالمها؛  
 املواد والسلع اليت ال متثل خطراً كبرياً  ٤-١الشعبة   )د(  

إال خطراً ضئيالً إذا اشـتعلت أو بـدأ         تشمل هذه الشعبة املواد والسلع اليت ال متثل         
وتقتصر اآلثار إىل حد كبري على العبوة ذاهتا، وال يتوقع أن تتناثر            . تشغيلها أثناء النقل  

وجيب أال تسبب أي نـار      . منها أي قطع ذات حجم كبري أو أن تصل إىل مدى بعيد           
  خارجية انفجاراً شبه فوري لكل حمتويات العبوة تقريباً؛

 املواد والسلع اليت تندرج حتت هذه الشعبة إىل جمموعة التوافـق            تنتمي  :مالحظة
معبأة أو مصممة حبيث تنحصر أي آثار خطرية تنشأ مـن التـشغيل              إذا كانت ) ق(

تتلف العبوة بسبب النار، ويف هذه احلالة تكون أي آثار           العرضي يف العبوة ذاهتا ما مل     
 أو حتول دون مكافحة احلريق      بدرجة كبرية  عصف أو انتثار حمدودة بدرجة ال تعوق      

   .جبوار العبوة مباشرة أو أي إجراء طوارئ آخر
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  الشامل جداً واليت تنطوي على خطر االنفجاراملواد ذات احلساسية الضعيفة   ٥-١الشعبة   )ه(  
تشمل هذه الشعبة املواد اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل ولكن حساسيتها ضـعيفة             

 احتماالت اشتعاهلا أو انتقاهلا من حالة االحتراق إىل حالة حبيث تقل إىل حد كبري جداً   
  االنفجار يف ظروف النقل العادية؛

يزيد احتمال االنتقال من حالة االحتراق إىل حالة االنفجار يف حالة نقـل             : مالحظة
 .كبرية من املادة يف سفينة كميات

  الشامل نطوي على خطر االنفجارالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ال ت  ٦-١الشعبة   )و(  
تشمل هذه الشعبة السلع اليت ال حتتوي إال على مواد قليلة احلساسية للغاية واليت تقل               

  .احتماالت اشتعاهلا أو انتشارها عرضاً إىل حد ال يذكر
 . على انفجار سلعة مفردة٦-١ خطر سلع الشعبة يقتصر  :مالحظة

ية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بـد أن ينظـر أوالً يف                أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجري        ٥-١-١-٢
  : يف احلاالت التالية١وال تصنف البضائع يف الرتبة . ٣-١-٢ وفقاً لإلجراءات املبينة يف ١تصنيفها يف الرتبة 

ن عندما يكون نقل املادة املتفجرة حمظوراً بسبب فرط حساسية املادة، وبالتايل ال تنقـل إال بـإذ         )أ(
  خاص؛ 

أو عندما تندرج املادة أو السلعة يف نطاق املواد والسلع املتفجرة املستبعدة على وجه التحديد من                  )ب(
   وفقاً لتعريف هذه الرتبة؛ ١الرتبة 

 .أو عندما ال تتسم السلعة أو املادة خبصائص تفجريية  )ج(

 جمموعات التوافق  ٢-١-٢

) ٤- ١- ١- ٢انظر  (ت ُشعب، تبعاً لنوع اخلطر الذي متثله         يف واحدة من س    ١تصنف بضائع الرتبة      ١- ٢- ١- ٢
ويـبني  . ويف واحدة من ثالث عشرة جمموعة توافـق حتدد أنواع املواد والسلع املتفجـرة الـيت تعتـرب متوافقـة                  

 نظام التصنيف يف جمموعات التوافق، وشعب املخـاطر املمكنـة الـيت         ٢- ١- ٢- ١- ٢ و ١- ١- ٢- ١- ٢  اجلدوالن
  .رموز التصنيف املقابلةترتبط بكل جمموعة، و
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  رموز التصنيف ١- ١- ٢- ١- ٢
  

 وصف املادة أو السلعة املطلوب تصنيفها
 جمموعة
 التوافق

  رمز
 التصنيف

  ألف١- ١ ألف مادة متفجرة أولية
ويتضمن ذلك . سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية وال حتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

الناسفة وجمموعات املفجرات الناسفة والشعائل من نوع كبسوالت بعض السلع، مثل املفجرات 
 القدح، على الرغم من أهنا ال حتتوي على متفجرات أولية

   باء١- ١ باء
   باء٢- ١
  باء٤- ١

   جيم١- ١ جيم مادة متفجرة دافعة أو مادة أو سلعة متفجرة حارقة أخرى حتتوي على مثل هذه املادة املتفجرة
   جيم٢- ١
   جيم٣- ١
  جيم٤- ١

مادة متفجرة مفجرة ثانوية أو بارود أسود أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، ويف 
كل حالة بدون وسائل إشعال وبدون حشوة دافعة، أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية 

 وحتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

   دال١- ١ دال
   دال٢- ١
   دال٤- ١
  دال٥- ١

خبالف (توي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، بدون وسيلة إشعال، مع حشوة دافعة سلعة حت
 )حشوة حتوي سائالً أو هالماً هلوباً أو ذايت االشتعال

   هاء١- ١ هاء
   هاء٢- ١
  هاء٤- ١

خبالف (، مع حشوة دافعة لإلشعالسلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية هلا وسائلها اخلاصة 
 أو بدون حشوة دافعة) الً أو هالماً هلوباً أو سوائل ذاتية االشتعالحشوة حتوي سائ

   واو١- ١ واو
   واو٢- ١
   واو٣- ١
  واو٤- ١

مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة 
يت تنشط باملاء أو خبالف السلع ال(متفجرة ومادة مضيئة أو حارقة أو مسّيلة للدموع أو مدخنة 

السلع اليت حتتوي على الفوسفور األبيض أو الفوسفيد، أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواء، أو 
 )سائل أو هالم هلوب، أو سوائل ذاتية االشتعال

   زاي١- ١ زاي
   زاي٢- ١
   زاي٣- ١
  زاي٤- ١

   حاء٢- ١ حاء سلعة حتتوي على مادة متفجرة وفوسفور أبيض
  حاء٣- ١

   ياء١- ١ ياء حتتوي على مادة متفجرة وسائل أو هالم هلوبسلعة 
   ياء٢- ١
  ياء٣- ١

   كاف٢- ١ كاف سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومادة كيميائية مسية
  كاف٣- ١

يرجع مثالً إىل تنشيط املاء أو وجود (متفجرة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومتثل خطراً خاصاً مادة 
انظر (    حيتاج إىل عزل كل نوع) و فوسفيد أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواءسوائل ذاتية االشتعال أ

٥-١-٣-١-٧( 

   الم١- ١ الم
   الم٢- ١
  الم٣- ١

  نون٦- ١ نون سلعة حتتوي فقط على مواد قليلة احلساسية للغاية
 داخل مادة أو سلعة معبأة أو مصممة حبيث حتبس أي تأثريات خطرة تنشأ من االشتعال العرضي يف

العبوة ما مل تتلف العبوة بسبب احلريق، ويف هذه احلالة تنحصر مجيع آثار العصف أو االنتثار حبيث ال 
 تعوق بدرجة كبرية أو حتول دون مكافحة احلريق أو أي إجراء طوارئ آخر جبوار العبوة مباشرة

  قاف٤- ١ قاف
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بئتها جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا          ميكن إدخال سلع جمموعيت التوافق دال وهاء أو تع          :١مالحظة 
شريطة أن تتوفر يف هذه الوسائل وسيلتان واقيتان فعالتان على األقل هبدف منع حدوث انفجار يف حالة تشغيل وسائل بدء                    

  .وتنسب هذه السلع والعبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. اإلشعال عن غري عمد
ئة سلع جمموعيت التوافق دال وهاء جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا، اليت ال تتوفر ميكن تعب  :٢مالحظة 

فيها الوسيلتان الواقيتان الفعالتان عندما يكون من رأي السلطة املختصة لبلد املنشأ أن تشغيل وسائل بدء اإلشعال عن غري                   
  .وتنسب هذه العبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. عمد ال يسبب انفجار السلعة يف ظروف النقل العادية

 نظام تصنيف املتفجرات، وتوافيق شعبة املخاطر وجمموعة التوافق ٢- ١- ٢- ١- ٢
 جمموعة التوافق

  شعبة
 املخاطر

اجملموع الكلي  قاف نون الم كاف ياء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف
جملموعات 
 التوافق

 ٩    ل١-١   ي١-١   ز١-١  و١-١   ه١-١  د١-١  ج١-١  ب١-١  أ١-١ ١-١

 ١٠    ل٢-١  ك٢-١  ي٢-١  ح٢-١  ز٢-١  و٢-١   ه٢-١  د٢-١  ج٢-١  ب٢-١  ٢-١

 ٧    ل٣-١  ك٣-١  ي٣-١  ح٣-١  ز٣-١  و٣-١    ج٣-١   ٣-١

 ٧  ق٤-١       ز٤-١  و٤-١   ه٤-١  د٤-١  ج٤-١  ب٤-١  ٤-١

 ١           د٥-١    ٥-١

 ١   ن٦-١            ٦-١

  ٦-١ إىل ١-١
اجملموع لكل 
 جمموعات التوافق

٣٥ ١ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ١ 

 جملموعات التوافق حبيث تستبعد الواحدة منـها األخـرى،          ١-١-٢-١-٢وضعت التعاريف الواردة يف       ٢-٢-١-٢
 جمموعة التوافق قاف مبين على التجربة، فـإن         وملا كان معيار  . باستثناء املادة أو السلعة اليت تصنف يف جمموعة التوافق قاف         

 .٤-١إدراج مادة ما يف هذه اجملموعة يرتبط بالضرورة باالختبارات اليت جترى لتعيني الشعبة 

 إجراءات التصنيف  ٣-١-٢

 عموميات  ١-٣-١-٢

ظر يف تصنيفها   أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجريية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بد أن ين                   ١-١-٣-١-٢
 . شعبة مناسبة وجمموعة توافق مناسبة١وحتدد للمواد والسلع اليت تصنف يف الرتبة . ١يف الرتبة 

، ٢-٣ الفصل وفيما عدا املواد املدرجة بأمسائها الرمسية املستخدمة يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف                ٢-١-٣-١-٢
وباإلضافة إىل ذلـك  .  إال بعد إخضاعها إلجراءات التصنيف املبينة يف هذا الفرع         ١الرتبة  ال تقدم أي بضائع للنقل باعتبارها من        

ويف هذا السياق يعترب منتجاً جديداً أي منتج ترى السلطة املختصة أنـه             . جيب إجراء التصنيف قبل تقدمي أي منتج جديد للنقل        
  :ينطوي على أي مما يلي

أو خليط جديد من مواد متفجرة تعترب خمتلفـة بـشكل           مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة         )أ(
  ملحوظ عن التوليفات أو املخاليط األخرى الواردة يف التصنيف؛

 تصميم جديد لسلعة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة أو خليط جديد                 )ب(
  من مواد متفجرة؛

  اً جديداً من العبوة الداخلية؛تصميم جديد لعبوة مادة أو سلعة متفجرة تتضمن نوع  )ج(
 اخلارجية  اً نسبياً يف العبوة الداخلية أو     ميكن إغفال أمهية ذلك ما مل يتم التحقق من أن تغيرياً طفيف           : مالحظة

 .ميكن أن يكون حامساً وميكن أن حيّول خطراً ضعيفاً إىل خطر االنفجار الشامل
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 خماطر أحد املنتجات أن يقدم املعلومات الكافية بـشأن أمسـاء            على املنِتج أو مقدم الطلب من أجل تصنيف         ٣-١-٣-١-٢
ويفترض أن  . وخصائص مجيع املواد املتفجرة املوجودة يف املنتج، وعليه أن يقدم نتائج كافة االختبارات ذات الصلة اليت أجريت                

 .نتائجها قد اعتمدت بعد ذلكيكون قد مت إجراء االختبارات الصحيحة على مجيع املواد املتفجرة يف أي سلعة جديدة، وأن 

وجيب أن يتضمن التقرير . يوضع تقرير عن جمموعة االختبارات اليت أجريت طبقاً ملا تقتضيه السلطة املختصة       ٤-١-٣-١-٢
  :على وجه اخلصوص معلومات عما يلي

  تركيب املادة أو تكوين السلعة؛  )أ(
  احد؛وكمية املادة أو عدد السلع املستخدمة يف االختبار الو  )ب(
  ونوع وتركيب العبوة؛  )ج(
 ونظام االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص طبيعة وسائل التشغيل أو اإلشـعال املـستعملة               )د(

  وكميتها وترتيبها؛
ووصف خطوات سري االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص الزمن الذي مير إىل أن يقع أول                   )ه(

  تفاعل وخصائصه، وتقدير ملدى اكتمال التفاعل؛تفاعل ملحوظ للمادة أو السلعة، ومدة ال
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥حىت (وتأثري التفاعل على البيئة احمليطة مباشرة   )و(
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥أكثر من (وتأثري التفاعل على املناطق األبعد   )ز(
  .واحلالة اجلوية السائدة أثناء االختبار  )ح(

حقق من التصنيف إذا كانت املادة أو السلعة أو عبوهتا تالفة وإذا كان من شأن هذا التلف أن يؤثر                   جيب الت   ٥-١-٣-١-٢
  .يف سلوك املادة يف االختبارات

  إجراءات التصنيف  ٢-٣-١-٢
ويتم التقييم على   . ١ النظام العام لتصنيف مادة أو سلعة ينظر يف إدراجها يف الرتبة             ١-١-٢يوضح الشكل     ١-٢-٣-١-٢

أوالً، جيب التأكد من احتمال انفجار املادة أو السلعة، والتأكد من مقبولية درجة ثباهتا وحـساسيتها الكيميائيـة                  . نيمرحلت
ولتشجيع توحيد نظام التقييم بواسطة السلطات املختصة، يوصى بتحليل البيانات الناجتة من االختبارات املناسـبة              . والفيزيائية

دليـل   يف اجلزء األول مـن       ٢-١٠بارات املالئمـة باستعمال املخطط الـوارد يف الشكل        بانتظام فيما يتصل مبعايري االخت    
، يلزم بعد ذلك االنتقال إىل املرحلة الثانية لتعيني شعبة املخاطر           ١وعندما تقبل املادة أو السلعة يف الرتبة        . االختبارات واملعايري 

  .ملنشور يف نفس ا٣-١٠الصحيحة باستعمال املخطط الوارد يف الشكل 
، إىل سـبع    ١وقد قسمت اختبارات القبول، واالختبارات األخرى لتعيني الشعبة الـصحيحة يف الرتبـة                ٢-٢-٣-١-٢

بترتيب  ويرتبط ترقيم هذه اجملموعات بتتابع تقييم النتائج ال       . دليل االختبارات واملعايري  جمموعات أدرجت يف اجلزء األول من       
  .إجراء االختبارات

  ات تصنيف مادة أو سلعةإجراء  ٣-٢-٣-١-٢
تقوم السلطة املختصة اليت حتدد طريقة االختبار النهائية لكل نوع من أنواع االختبارات بتحديـد معـايري                   :١مالحظة 

وحيثما يوجد اتفاق دويل على معايري االختبار فإن التفاصيل ترد يف املطبوع املشار إليه أعـاله والـذي      . االختبارات املناسبة 
  .االختبارات السبعيصف جمموعات 

وقد يقتضي النقل   . مل تصمم طريقة التقييم إال لتصنيف املواد والسلع املعبأة وتصنيف سلع غري معبأة مفردة               :٢مالحظة 
يف حاويات الشحن والشاحنات الربية وعربات السكك احلديدية إجراء اختبارات خاصة تأخذ يف االعتبـار كميـة املـادة                   

  .وميكن أن حتدد السلطة املختصة هذه االختبارات. واحلاوية املستخدمة يف النقلونوعها ) االحتباس الذايت(
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بالنظر إىل أنه توجد حاالت حدية يف أي نظام لالختبار، ينبغي أن تكون هناك سلطة أخرية تتخذ القـرار                     :٣مالحظة 
وتوفر جلنة األمم املتحـدة     . ي اختذ فيه  وقد ال حيظى هذا القرار بالقبول الدويل، ولذلك قد يسري فقط يف البلد الذ             . النهائي

ومن أجل حتقيق االعتراف الدويل بالتصنيف، ينبغي للسلطة املختصة         . خلرباء نقل البضائع اخلطرة حمفالً ملناقشة احلاالت احلدية       
  . إدخاهلاأن تقدم تفاصيل كاملة عن مجيع االختبارات اليت أجريت، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بطبيعة أي تعديالت مت

  ١- ١- ٢الشكل 
  جراءات لتصنيف مادة أو سلعةخمطط اإل

  

  إجراءات القبول

  املنتج املطلوب تصنيفه

 يرفض
 متفجر ولكنه أخطر من أن يسمح بنقله

  ١يقبل يف الرتبة

 تعيني شعبة املخاطر

 الشعبة
 أو ٣-١ أو ٢-١ أو ١-١
  ٦-١ أو ٥-١ أو ٤-١

  رمز التصنيف

  يرفض
  ١ال ينتمي إىل الرتبة 

  يني جمموعة التوافقتع

  جمموعة التوافق
ألف أو باء أو جيم أو دال أو 
هاء أو واو أو زاي أو حاء أو 
ياء أو كاف أو الم أو نون أو 

  قاف
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 إجراءات القبول  ٣-٣-١-٢

 من أجل تقرير ما إذا كان املنتج ٤ إىل ١تستخدم نتائج االختبارات األولية ونتائج اختبارات اجملموعات من   ١-٣-٣-١-٢
، ))ج (١-١-١-٢(  تفجريية عملية أو كألعاب ناريــة     وإذا كانت املادة مصنوعة إلحداث آثار     .  أم ال  ١مقبوالً يف الرتبة    

أما إذا رفضت سلعة أو سلعة معبأة أو مادة معبأة          . عندئذ ال تكون هناك ضرورة إلجراء جمموعيت االختبارات األوىل والثانية         
  .ا مقبولة، فقد يكون من العملي إعادة تصميم السلعة أو العبوة جلعله٤أو / و٣نتيجة إلجراء جمموعة االختبارات 

وينبغي توفري حتليل نظري أو بيانات اختبار أو أدلة سالمة أخرى           . قد تشتعل بعض األدوات عرضاً أثناء النقل        :مالحظة
وينبغي أن يأخذ هذا التقيـيم يف  . للتأكد من استبعاد احتمال وقوع مثل هذا احلدث أو من أن عواقبه لن تكون ذات أمهية تذكر    

 بوسائط النقل املقترحة، والكهرباء االستاتية، واإلشعاع الكهرمغناطيسي عند مجيع التـرددات املناسـبة              االعتبار االهتزاز املتصل  
وظروف الطقس غري املواتية وتوافق املواد املتفجرة مع أنواع اللصاق والدهان ومواد التعبئـة              ) ٢- وات م  ١٠٠الكثافة القصوى   (

توي على مواد متفجرة أولية لتقدير خماطر وعواقب االشتعال العارض لألدوات           وجيب تقييم مجيع السلع اليت حت     . اليت قد تالمسها  
ويتعّين تقيـيم مجيـع   . ويلزم تقييم مدى ِعَول صمامات اإلشعال مع مراعاة عدد خصائص األمان املستقلة . املذكورة أثناء النقل  

 املثال، عدم وجود إمكانيـة لتكـّون فراغـات أو      على سبيل (السلع واملواد املعبأة للتأكد من أهنا مصممة طبقاً ألصول الصنعة           
  ).طبقات رقيقة من مادة متفجرة، وعدم وجود احتمال سحق أو قرص للمواد املتفجرة بني أسطح صلبة

 تعيني ُشعب املخاطر  ٤-٣-١-٢

بة املخاطر  وجيب أن تعّين للمادة أو السلعة شع      . يتم تقييم شعبة املخاطر عادة على أساس نتائج االختبارات          ١-٤-٣-١-٢
وقد تؤخذ يف االعتبار كذلك     . اليت تتفق مع نتائج االختبارات اليت أجريت على املادة أو السلعة بالشكل الذي تقدم فيه للنقل               

 .نتائج أي اختبارات أخرى مت إجراؤها وأي بيانات مجعت من أي حوادث وقعت من قبل

 لتقرير مـا    ٥وتستخدم جمموعة االختبارات    .  املخاطر  لتقرير شعبة  ٧ و ٦ و ٥تستخدم جمموعة االختبارات      ٢-٤-٣-١-٢
 إلدراج املـواد والـسلع يف شـعب    ٦وتستخدم جمموعة االختبارات . ٥-١إذا كان ميكن إدراج مادة ما يف شعبة املخاطر       

  .٦-١ إلدراج السلع يف شعبة املخاطر ٧وتستخدم جمموعة االختبارات . ٤-١ و٣-١ و٢-١ و١-١املخاطر 
، جيوز للسلطة املختصة التنازل عن االختبارات إذا أمكن إجراء التـصنيف            "قاف"الة جمموعة التوافق    يف ح   ٣-٤-٣-١-٢

  .بالقياس باستخدام نتائج اختبارات سلعة مماثلة
  تصنيف األلعاب النارية يف ُشعب املخاطر  ٥-٣-١-٢
 على أساس  ٤-١ و ٣-١ و ٢-١ و ١-١ الناريـة عـادة فـي ُشعــب املخاطـر       األلعـابتصنَّـف    ١-٥-٣-١-٢

ولكن ملا كان نطاق هذه السلع واسعاً جداً وكانت مرافق االختبار غري            . ٦بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات       
  .٢-٥-٣-١-٢متوافرة دائماً، فإن التصنيف يف شعب املخاطر ميكن أن يتم أيضاً وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرة 

، دون ٠٣٣٦ أو ٠٣٣٥ أو ٠٣٣٤ أو ٠٣٣٣ النارية قياساً يف أرقـام األمـم املتحـدة         األلعاب ميكن تصنيف   ٢-٥-٣-١-٢
. ٥-٥-٣-١-٢، وفقاً جلدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية يف الفقـرة           ٦احلاجة إىل االختبار مبوجب جمموعة االختبارات       

ة يف اجلدول فتصنَّف على أساس بيانات االختبار املـستمدة          أما السلع غري احملدد   . ويتم هذا التصنيف مبوافقة السلطة املختصة     
  .٦من جمموعة االختبارات 

 ٧-٥-٣-١-٢  من اجلدول الوارد يف الفقرة     ١ال ينبغي إضافة أنواع أخرى من األلعاب النارية إىل العمود             :١مالحظة 
  .ية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لكي تنظر فيهاإال على أساس بيانات اختبار كاملة مقدمة إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرع

ينبغي أن تقدَّم إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لعلمها بياناُت االختبـارات                   :٢مالحظة 
 يف   الوارد  من اجلدول  ٤يف العمود    احملددة   اليت حتصل عليها السلطات املختصة واليت تؤيد أو تعارض تصنيف األلعاب النارية           

  ).٣-٢-٣-١-٢ يف الفقرة ٣انظر أيضاً املالحظة  (٥ يف شعب املخاطر املذكورة يف العمود ٥-٥-٣-١-٢الفقرة 
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يف احلاالت اليت تعبأ فيها ألعاب نارية تنتمي إىل أكثر من شعبة خماطر يف عبوة واحدة فإهنا تـصنَّف علـى                       ٣-٥-٣-١-٢
  . على خالف ذلك٦ تدل بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات أساس شعبة املخاطر األعلى ما مل

 ال ينطبق إال على األصناف املعبأة يف صـناديق          ٥-٥-٣-١-٢التصنيف املبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة          ٤-٥-٣-١-٢
  .(4G)من األلواح الليفية 

  )١(جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية  ٥-٥-٣-١-٢
حتيل النسب املئوية الواردة يف اجلدول، ما مل ُيذكر خالف ذلـك، إىل الكتلـة الكليـة                   :١ مالحظة

مثل حمركات الصواريخ، واحلشوة الدافعـة، واحلـشوة املتفجـرة، وحـشوة            (ملكونات األلعاب النارية    
  ).املؤثرات

حوق أو مـواد ناريـة يف شـكل مـس     إىل اجلدول هذا يف" الومضي املكون" عبارة تشري  :٢مالحظة "
كوحدات نارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية، اليت تستخدم إلنتاج تأثري صويت أو تستخدم كحـشو ة                 

 ملي ثانية لكل نـصف  ٨متفجرة أو حشوة رافعة، إال إذا ثبت أن الوقت املستغرق لزيادة الضغط يتجاوز        
 دليل االختبـارات   من٧ التذييل  الوارد يفHSLغرام من مكون األلعاب النارية يف اختبار املكون الومضي          

  .واملعايري
  :تشري األبعاد باملليمترات إىل  :٣مالحظة 

قطر كرة القذيفة يف حالة القذائف الكروية والقذائف األسطوانية املزدوجـة             -
  ؛)peanutقذائف (االنفجار 

  طول القذيفة يف حالة القذائف األسطوانية؛  -
عبة النارية أو حيتوي عليهـا يف حالـة   القطر الداخلي لألنبوب الذي يشمل الل      -

  قذائف اهلاون، والشموع الرومانية، وأنابيب الطلقة، واأللغام؛
القطر الداخلي للهاون املخصص الحتواء اللغم، يف حالة األلغام الكيـسية أو              -

  .األلغام األسطوانية

_________________  
 ٦يتضمن هذا اجلدول قائمة بتصنيفات األلعاب النارية اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم توافر بيانات جمموعة االختبارات                   )١(

 ).٢-٥-٣-١-٢انظر الفقرة (
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  التصنيف  املواصفات  التعريف  :مرادفات : /يشمل  النوع
قذيفة، كروية أو   

 وانيةأسط
  زاي١-١ مجيع قذائف املؤثرات الصوتية

  زاي١-١  مم ١٨٠ ≥: قذيفة ألوان 

، ٪٢٥>  مم مبكون ومضي ١٨٠ <: قذيفة ألوان
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي١-١

، ٪٢٥ ≤ مم مبكون ومضي     ١٨٠ <: ألوانقذيفة  
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي٣-١

قذيفة جوية، قذيفـة    : قذيفة عرض كروية  
ألوان، قذيفـة أصـباغ، قذيفـة متعـددة         
االنفجارات، قذيفة متعددة املؤثرات، قذيفة     
مائية، قذيفة مظلية، قذيفة دخانية، قذيفـة       

حتية، قذيفة  : جنمية؛ قذيفة املؤثرات الصوتية   
 صوتية، رعد، رزمة قذائف جوية

ود بـصمامة   جهاز حبشوة دافعة أو بدوهنا، مز     
) وحـدات (تأخري وحشوة متفجرة، ووحدة     

نارية أو مواد نارية طليقة، ومصمم إلطالقـه        
 من هاون

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان 
أو مؤثرات  /، كمسحوق طليق و   ٪٢ ≤مبكون ومضي   

 صوتية

  زاي٤-١

قذيفـة  (قذيفة أسطوانية مزدوجة االنفجار     
peanut( 

أكثر يف  جهاز ذو قذيفتني جويتني كرويتني أو       
غالف واحد تدفعه احلشوة الدافعة نفسها اليت       

 هلا صمامات تأخري خارجية منفصلة

 القذيفة اجلوية الكروية األخطر هي اليت حتدد التصنيف

 ي زا١-١ مجيع القذائف الصوتية

  زاي١-١  مم١٨٠ ≥: قذيفة ألوان

٪، كمسحوق طليق ٢٥ >مبكون ومضي  : قذيفة ألوان 
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

جتميع يشمل قذيفة كروية أو أسطوانية داخل        هاون ملقم مسبقاً، قذيفة يف هاون
 هاون تطلَق منه القذيفة

  زاي ٢-١  مم ١٨٠ < مم و٥٠ >: قذيفة ألوان

 

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان   
أو /، كمـسحوق طليـق و     ٪٢٥ ≤مبكون ومـضي    
 مؤثرات صوتية

  زاي٣-١
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 التصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
على قذائف صوتية ومواد    وحشوة متفجرة، حيتوي    

 خاملة ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي  ١-١  مم١٢٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف صـوتية ذات        

 غ لكل وحدة صوتية، ومكون ٢٥ ≤مكون ومضي 
، واجلهـاز   ٪٦٠ ≥ ومواد خاملـة     ٪٣٣ ≤ومضي  

 مصمم إلطالقه من هاون

 زاي ٣-١ م م١٢٠ ≤

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
أو /وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان و       

 وحدات نارية ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي ١-١  مم٣٠٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
 ٧٠ ≤وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان     

 ٪٢٥ ≤ ومـضي    أو وحدات نارية، ومبكون   /مم و 
، واجلهاز مصمم إلطالقه مـن      ٪٦٠ ≤ومادة نارية   

 هاون

 زاي ٣-١  مم٣٠٠ ≤ مم و٢٠٠ >

قذيفة، كروية أو   
 )تابع(أسطوانية 

  ) كروية(قذيفة القذائف 
حتيل النسب املئوية اخلاصة بقذيفة     (

القذائف إىل الكتلة اإلمجالية لصنف     
 )األلعاب النارية

جهاز مزود حبشوة دافعة وبصمامة تأخري وحـشوة        
أو / مم و  ٧٠ ≤متفجرة، حيتوي على قذائف ألوان      

 ومادة نارية   ٪٢٥ ≤وحدات نارية، ومبكون ومضي     
 ، واجلهاز مصمم إلطالقه من هاون٪٦٠ ≤

 زاي ٣-١  مم٢٠٠ ≤

جمموعـة  /بطارية
 مؤتلفة

سد، بومباردوس، عجـائن، باقـة      
النهاية، مسكبة، هجـني، أنابيـب      
متعددة، عجائن القذائف، بطاريات    

 فرقعة، بطاريات فرقعة ومضية

تشمل اجملموعة عدة عناصر تتضمن النوع نفـسه أو         
عدة أنواع يطابق كل منها نوعاً من أنواع األلعـاب          

ة يف هذا اجلدول، ومزودة بنقطـة أو        النارية املدرج 
 نقطيت إشعال

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف
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 مم، حيتوي على مكون ومـضي، أو القطـر          ٥٠ ≥القطر الداخلي   
 ٪٢٥ > مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <الداخلي 

  زاي١-١

  زاي٢-١  مم، ال حيتوي على مكون ومضي٥٠ ≥القطر الداخلي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <القطر الداخلي 

أنبوب حيتوي على جمموعة من الوحدات النارية        مشعة عرض، مشعة، قنيبالت مشعة رومانية
ـ       شوة دافعـة   ويتألف من مادة نارية متناوبة وح

 وصمامة ناقلة 

 غ وحيتوي علـى     ٢٥ ≤ مم، وكل وحدة نارية      ٣٠ ≤ الداخلي   القطر
 ٪٥ ≤مكون ومضي 

  زاي٤-١

 ومكـون  ٪٥ > غ، أو  ٢٥ > مم ووحدة نارية     ٣٠ ≤القطر الداخلي   
 ٪٢٥ ≤ومضي 

مشعة رومانية وحيدة الطلقـة،      أنبوب الطلقة  زاي٣-١
 هاون صغري ملقم مسبقاً

أنبوب حيتوي على وحدة نارية مؤلفة من مـادة         
 نارية وحشوة دافعة بصمامة ناقلة أو بدوهنا

  زاي٤-١ ٪٥ ≤ غ، ومكون ومضي ٢٥≤   مم ووحدة نارية ٣٠ ≤القطر الداخلي 

  زاي١-١ مؤثرات املكون الومضي فقط

  زاي١-١  من املكون الناري٪٢٥ >املكون الومضي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ غ واملكون الومضي ٢٠ >املادة النارية 

صاروخ االهنيـار، صـاروخ      صاروخ
اإلشارة، صـاروخ الـصافرة،     
صاروخ الزجاجـة، صـاروخ     
األعايل، صاروخ قذيف، صاروخ    

 املائدة

أو وحـدات   /أنبوب حيتوي على مادة ناريـة و      
أو بوسيلة أخـرى  ) قضبان(نارية، جمهز بقضيب    

 لتثبيت الطريان، ومصمم إلطالقه يف اجلو

ن البارود األسود، واملكـون      غ، حشوة متفجرة م    ٢٠ ≤املادة النارية   
  غ١≤  غ لكل مؤثر صويت ووزهنا الكلي ٠,١٣ ≤الومضي 

  زاي٤-١

أو مؤثرات /كل مسحوق سائب و٪، على ش٢٥ >مكون ومضي 
 صوتية

  زاي١-١

٪، على شكل مسحوق سائب     ٢٥ ≤ مم ومكون ومضي     ١٨٠ ≥
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

، على شكل مسحوق سائب     ٪٢٥ ≤  مم ومكون ومضي   ١٨٠ <
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي٣-١

وعاء النار، لغم أرضي، لغـم      لغم
 كيسي، لغم أسطواين

أنبوب حيتوي على حشوة دافعـة ووحــدات       
ناريـة، واألنبوب مصمم لوضعه علـى سـطح        

واألثر الرئيسي هـو    . األرض أو لتثبيته يف األرض    
يع الوحدات النارية فـي دفعـة واحدة      إطالق مج 

أو صوتية مبعثرة علـى     /حتدث مؤثـرات مرئية و   
  نطاق واسع يف اجلو؛

  :أو
كيس من القماش أو الورق أو أسـطوانة ورقيـة          
حتتوي على حشـوة دافعـة ووحدات ناريـة،      
والكيس واألسطوانة مصممان لوضعهما يف هاون      

 ويعمالن كاللغم

 كمسحوق  ٪٥ ≤ غ، حيتوي على مكون ومضي       ١٥٠ ≤مادة نارية   
 غ، وكل مـؤثر    ٢٥ ≤كل وحدة نارية    . و مؤثرات صوتية  أ/سائب و 
  غ٣ ≤ غ؛ وكل صافرة، إن وجدت، ٢ <صويت 

  زاي٤-١
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بركان، حزمة، وابل، حربـة،      نافورة  زاي٣-١  كغم١ ≥مادة نارية 

نار البنغال، شـرار متطـاير،      
نـافورة أســطوانية، نــافورة  

 خمروطية، شعلة مضيئة

دنية حتتوي على مادة نارية مضغوطة أو علبة غري مع
  زاي٤-١  كغم١ <مادة نارية  مدجمة حتدث شراراً وهلباً

 غ لكـل    ٥ > :مطلقات شرار أساسها فوق الكلـورات     
  وحدات لكل رزمة١٠ >وحدة، أو 

مطلق شرار ُيحمل باليد، مطلق  مطلق الشرار  زاي٣-١
شرار ال ُيحمل باليد، مطلـق      

 شرار سلكي

مبادة ) من طرف واحد  (سلك صلب مكسو جزئياً     
 مزودة أو غري مزودة بوسيلة      نارية بطيئة االحتراق  

 غ لكل وحدة،    ٥ ≤  :فوق الكلورات مطلقات شرار أساسها     إشعال
   وحدات لكل رزمة؛١٠ ≤أو 

  غ لكل وحدة٣٠ ≤: مطلقات شرار أساسها النترات

  زاي٤-١

 غ لكل وحـدة أو  ٥ >  :وحدات أساسها فوق الكلورات 
  وحدات لكل رزمة١٠ >

مبادة ) من جهة واحدة  (عود غري معدين مكسو جزئياً       عود مغمس عود البنغال  زاي٣-١
  االحتراق، ومصمم حلمله باليدنارية بطيئة

 ≤غ لكل وحـدة و    ٥ ≤: وحدات أساسها فوق الكلورات   
غ ٣٠ ≤: ت وحدات لكل رزمة؛ وحدات أساسها النترا١٠

 لكل وحدة

  زاي٤-١

ألعاب ناريـة   
ــرات  ومبتكـ

 متدنية اخلطر

قنبلة املائـدة، نويـة متفجـرة،     
، رذاذحبيبات مفرقعـة، دخان،    

ـــل،  ــراج اللي ـــان، س ثعب
مفرقعـة مـزودة بـشريـط     
 للشـد، علب مفرقعة للحفالت

أو صوتية  /جهاز مصمم إلحداث مؤثرات مرئية و     
غرية من املواد   حمدودة جداً، حيتوي على كميات ص     

 أو املتفجرة/النارية و

النويات املتفجرة واملفرقعات املزودة بشريط للشد ميكن أن 
 ملغ من فلمينات الفضة؛     ١,٦حتتوي على ما ال يزيد عن       

واملفرقعات املزودة بشريط للشد والعلب املفرقعة للحفالت 
 ملغ من كلوريت    ١٦ميكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن         

مزيج فوسفوري أمحر؛ أما األصناف األخـرى       /البوتاسيوم
 غ من املواد النارية، ٥فيمكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن 
 ولكنها ال تتضمن مكونات ومضية

  زاي٤-١

 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ >املادة النارية لكل وحدة     
 إلحداث املؤثرات الصوتية، أو على مكـون        ٪٣ ≤ومضي  

  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

لفّــاف جــوي، هليكــوبتر،  لفّاف  زاي٣-١
 مطارد، لفّاف أرضي

أنبوب أو أنابيب غري معدنية حتتوي على مادة نارية 
ـ       زودة أو غـري    وُتصدر غازاً أو ُتحدث شراراً، م

مزودة مبكون ُيحدث صوتاً، ومزودة أو غري مزودة 
 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ ≤املادة النارية لكل وحدة      بأجنحة

ؤثرات الصوتية، أو على مكـون       إلحداث امل  ٪٣ ≤ومضي  
  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

 كغم، بدون مؤثرات صوتية، وكل      ١ ≥املادة النارية الكلية    
اث الـصفري    غ، ومكون إلحد   ٢٥ ≤) إن وجدت (صافرة  

  غ لكل دوالب٥٠ ≤

جتميع يضم حشوات دافعة حتتوي على مادة ناريـة،          دوالب كاثرين، سكسون دوالب  زاي٣-١
 وهو مزود بأداة لتثبيته على وتد لكي يدور 

 كغم، بدون مؤثرات صوتية،     ١ <املكون الناري الكلي    
 غ، ومكون إلحـداث     ٥ ≤) إن وجدت (وكل صافرة   

  غ لكل دوالب١٠ ≤الصفري 

  زاي٤-١
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 غ لكل ٦٠ > غ أو املادة النارية ٢٠٠ >املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٢٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صافرة    
  غ لكل دوالب٥٠ ≤ إلحداث الصفري

سكسون طائر، طبق طائر، تاج      دوالب جوي  زاي٣-١
 اإلشراق

نابيب حتتوي على حشوات دافعة ومواد نارية       أ
أو صوتاً، وتثبت األنابيب    /حتدث شراراً وهلباً و   

 على حلقة داعمة

 غ لكل ٦٠ ≤ غ أو املادة النارية ٢٠٠ ≤املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صـافرة     
  غ لكل دوالب١٠ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

صندوق خمتار للعروض، رزمة خمتارة  رزمة خمتارة
لعروض، صندوق خمتار للحدائق،    ل

صندوق خمتار لـداخل البيـوت؛      
 تشكيلة

رزمة مؤلفة من أكثر من نوع يطابق كل منها أحد          
 أنواع األلعاب النارية املذكورة يف هذا اجلدول

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف

مفرقعة احتفال، لفافـة احتفـال،       مفرقعة نارية
 ريط للشد مفرقعة مزودة بش

موصولة بصمامة  ) ورقية أو كرتونية  (جتميع أنابيب   
 نارية، وكل أنبوب مصمم إلحداث مؤثرات صوتية

 ملغ أو من بارود     ١٤٠ ≤ كل أنبوب يتألف من مكون ومضي     
  غ١ ≤ أسود

  زاي٤-١

  زاي١-١  غ لكل وحدة٢ >مكون ومضي 

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ٢ ≤مكون ومضي   
 داخلية

  زاي٣-١

صلية، مفرقعة ومضية، مفرقعـة      مفرقعة بفتيل
 "ليدي"

أنبوب غري معدين حيتوي على مكـون مـصمم       
 ث مؤثرات صوتيةإلحدا

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ١ ≤مكون ومضي   
  غ من البارود األسود لكل وحدة١٠ ≤ داخلية أو

  زاي٤-١
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 ١االستبعاد من الرتبة   ٦- ٣- ١- ٢

  .١ على أساس نتائج االختبارات وتعريف الرتبة ١لسلطة املختصة أن تستبعد سلعة أو مادة من الرتبة جيوز ل  ١-٦-٣-١-٢

 على نوع وحجم حمددين مـن       ٦ بأداء جمموعة االختبارات     ١ من الرتبة    ١حيثما تعفى مادة قبلت مؤقتاً يف الرتبة          ٢-٦-٣-١-٢
صنيف أو تعريف رتبة أو شعبة أخرى، يف قائمة البضائع اخلطرة الـواردة يف              الطرود، ينبغي أن تدرج هذه املادة، عندما تفي مبعايري ت         

 .  يف تلك الرتبة أو الشعبة مع تطبيق حكم خاص يقصر نقلها على نوع وحجم الطرد الذي جرى اختباره٢-٣الفصل 

، جيب أن تدرج ٦الختبـارات  مبقتضى جمموعة ا١ ولكنها ختفَّف إلعفائها من الرتبة ١حيثما تدرج مادة يف الرتبة   ٣-٦-٣-١-٢
 مع إشارة ٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ) اليت يشار إليها فيما بعد باسم متفجر مرتوع احلساسية(هذه املادة املخفّفة 

ال ختـضع   ، ويشار، يف حالة االنطباق، إىل التركيز الذي         )١-٤-٢-٤-٢ و ٤-١-٣-٢انظر   (١إىل أعلى تركيز أعفاها من الرتبة       
، وتدرج املتفجرات ١-٤وتدرج املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اجلديدة اليت ختضع هلذه الالئحـة يف الشعبة . دونه هلذه الالئحة

وعندما تستويف املتفجرات املرتوعة احلساسية معايري أو تعريف رتبة أو شعبة أخـرى،             . ٣السائلة املرتوعة احلساسية اجلديدة يف الرتبة       
  .دد هلا املخاطر اإلضافية املقابلة هلاحت

 عندما تكون ثالث سلع غري معبأة، تنشَّط كل منها افرادياً بوسائلها اخلاصة لبدء              ١جيوز استبعاد سلعة من الرتبة         ٤-٦-٣-١-٢
  :اإلشعال أو بوسائل خارجية لكي تعمل على النحو الذي صممت به، مستوفية ملعايري االختبار التالية

ويقبل حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة يف درجة احلرارة تصل         . س٦٥º تتجاوز حرارة أي سطح خارجي       ال  )أ(    
  س؛٢٠٠ºإىل 

وال يوجد أي متزق أو تشظّ يف العبوة اخلارجية، أو حركة للسلعة، أو أجزاء مفككة منها تبعـد عنـها                   )ب(   
  مسافة متر واحد يف أي اجتاه؛

رر يف حالة وجود حريق خارجي، ُتـدرس هـذه          حيثما تعرضت سالمة السلعة للض      :مالحظة    
  .ISO 12097-3املعايري بواسطة اختبار حريق على النحو املبني يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

   ديسيبل على مسافة متر واحد؛١٣٥وال توجد إفادة مسموعة تتجاوز احلد األقصى البالغ   )ج(  
 مالمـسة   ٢م/ غم ١٠ ± ٨٠إشعال مادة مثل لوح من الورق مقاس        وال يوجد وميض أو هلب قادر على          )د(  

  للسلعة؛
وال يوجد إصدار لدخان أو أخبرة أو أتربة بكميات تتسبب يف خفض الرؤية يف غرفة حجمها متر مكعب   )ه(

أو ) لكس( يف املائة وفقا للقياس مبقياس إضاءة ٥٠واحد جمهزة بلوحات طفح مالئمة احلجم بنسبة تزيد على 
اس إشعاع معاير يقع على مسافة متر واحد من مصدر مستمر للضوء موجود عند منتصف املسافة على مبقي

يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد وميكن استخدام التوجيه العام املتعلق باختبار الكثافة الضوئية . اجلدران املقابلة
معيار املنظمة  من ٥-٧ئي املبني يف الفرع  والتوجيه العام املتعلق بنظام القياس الضوISO 5659-1 القياسي

، أو ميكن استعمال الطرق املماثلة لقياس الكثافة الضوئية املصممة ISO 5659-2 الدولية للتوحيد القياسي
وجيب استخدام غطاء حاجب مناسب حييط باجلزء اخللفي واجلزأين اجلانبيني من . لتحقيق الغرض نفسه

  .ثار الضوء املنتثر أو املتسرب غري املنبعث مباشرة من املصدرمقياس اإلضاءة من أجل احلد من آ

) ج(و) ب(و) أ( أو إذا لوحظ القليل جداً منه يف أثناء القيام باالختبارات اليت تتناول املعايري إذا مل يالحظ أي دخان :١مالحظة 
 ).ه( ميكن إلغاء االختبار املبني يف الفقرة ،)د(و

صة أن تطالب بإجراء االختبارات يف الشكل املعبأ إذا ثبت أن السلعة قد متثل خطـراً أكـرب يف            جيوز للسلطة املخت   :٢مالحظة 
 .عبوهتا املعدة للنقل



 

 


