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 احملتويات

 اجمللد األول
 الصفحة  

 ٢١ .............................، ومعايري األمانلعامة، والتعاريف، والتدريباألحكام ا -اجلزء األول
 ٢٣ ..............................................................األحكام العامة ١-١ الفصل 
 ٢٣ ........................................................لنطاق والتطبيقا ١-١-١  
 ٢٤ ........................................................نقل املواد املشعة ٢-١-١  
 ٢٧ ...........................................البضائع اخلطرة احملظور نقلها  ٣-١-١  
 ٢٩ ..................................................التعاريف ووحدات القياس ٢-١ الفصل 
 ٢٩ ...............................................................لتعاريفا ١-٢-١  
 ٤٠ .........................................................دات القياسوح ٢-٢-١  
 ٤٣ ....................................................................التدريب ٣-١ الفصل 
 ٤٥ ........................................................أحكام معايري األمان ٤-١ الفصل 
 ٤٥ .........................................................األحكام العامة ١-٤-١  
 ٤٥ .............................................التدريب على معايري األمان ٢-٤-١  
 ٤٥ ......................  األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب٣-٤-١  
 ٤٩ ............................................................................  التصنيف-اجلزء الثاين
 ٥١ ......................................................................مقدمة ٠-٢ الفصل 
 ٥١ .............................................................املسؤوليات ٠-٠-٢  
 ٥١ ......................................الرتب والشعب وجمموعات التعبئة ١-٠-٢  
 ٥٣ .................أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل ٢-٠-٢  
 ٥٥ .............................................أسبقيات خصائص املخاطر ٣-٠-٢  
 ٥٧ ............................................................نقل العينات ٤-٠-٢  
 ٥٩ ........................................................ املتفجرات-١الرتبة  ١-٢ الفصل 
 ٥٩ .................................................تعاريف وأحكام عامةال ١-١-٢  
 ٦١ ....................................................... التوافقجمموعات ٢-١-٢  
 ٦٣ ......................................................إجراءات التصنيف ٣-١-٢  
 ٧٧ .......................................................... الغازات-٢الرتبة  ٢-٢ الفصل 
 ٧٧ .................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٢-٢  
 ٧٧ ................................................................ َعبلُشا ٢-٢-٢  
 ٧٩ .........................................................خماليط الغازات ٣-٢-٢  
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 )تابع (احملتويات
 الصفحة 

 ٨١ ................................................. السوائل اللهوبة-٣الرتبة   ٣-٢ الفصل 
 ٨١ ................................................ التعريف وأحكام عامة ١-٣-٢  
 ٨٢ ................................................ تعيني جمموعات التعبئة ٢-٣-٢  
 ٨٣ ........................................)االشتعال(تعيني نقطة الوميض  ٣-٣-٢  
 ـواد اليت التلقائي؛ امل املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق-٤لرتبة  ا ٤-٢ الفصل 
 ٨٥ ................................. مع املاء اسهتطلق غازات هلوبة لدى تالم    
 ٨٥ ................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٤-٢  
 راتـواملتفج،  املواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية التفاعل-١-٤لشعبة ا ٢-٤-٢  
 ٨٦ ...............................................املرتوعة احلساسيةالصلبة     
 ٩٧ .......................... املواد القابلة لالحتراق التلقائي-٢-٤الشعبة  ٣-٤-٢  
 ٩٩ ...... تالمسها مع املاء املواد اليت تطلق غازات هلوبة عند-٣-٤الشعبة  ٤-٤-٢  
 ١٠٠ ..........................................املعدنية العضوية  تصنيف املواد ٥-٤-٢  
 ١٠٣ ...................... املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية العضوية-٥الرتبة  ٥-٢ الفصل 
 ١٠٣ ................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٥-٢  
 ١٠٣ ......................................... املواد املؤكِسدة-١-٥الشعبة  ٢-٥-٢  
 ١٠٦ ............................... األكاسيد الفوقية العضوية-٢-٥الشعبة  ٣-٥-٢  
 ١٢٥ .....................................املواد املعديةية و املواد السّم-٦الرتبة   ٦-٢ الفصل 
 ١٢٥ ................................................................تعاريف ١-٦-٢  
 ١٢٥ ............................................ املواد السمية-١-٦الشعبة  ٢-٦-٢  
 ١٣٢ ............................................ املواد املعدية-٢-٦الشعبة  ٣-٦-٢  
 ١٣٩ ..................................................... املواد املشعة-٧الرتبة   ٧-٢ الفصل 
 ١٣٩ ....................................................... ٧ الرتبة تعريف ١-٧-٢  
 ١٣٩ ................................................................تعاريف ٢-٧-٢  
 ١٤٢ ...............يني اجملموعات، تع)(LSAاملنخفضة النشاط النوعي املواد  ٣-٧-٢  
 ١٤٤ .....................ملواد املشعة ذات الشكل اخلاصتتعلق بااشتراطات  ٤-٧-٢  
 ١٤٦ ...................... تعيني اجملموعات،(SCO)األجسام امللوثة السطح  ٥-٧-٢  
 ١٤٧ .............)(CSI ومؤشر أمان احلالة احلرجية (TI) تعيني مؤشر النقل ٦-٧-٢  
 ١٤٨ ...........................................حدود النشاط والقيود املادية ٧-٧-٢  
 اعـاإلشع مستوياتو ،ةـمؤشر أمان احلالة احلرجيو ، مؤشر النقلحدود ٨-٧-٢  
 ١٦٦ .............................................الشاملةوالعبوات  للطرود     
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 )تابع (احملتويات
 الصفحة 

 ١٦٧ ...............................اشتراطات وضوابط لنقل الطرود املستثناة ٩-٧-٢  
 ١٦٩ ............................. لمواد املشعة املنخفضة التشتتاشتراطات ل ١٠-٧-٢  
 ١٧١ ....................................................الة املواد األك-٨الرتبة   ٨-٢ الفصل 
 ١٧١ ................................................................ تعريف ١-٨-٢  
 ١٧١ ..................................................تعيني جمموعات التعبئة ٢-٨-٢  
 ١٧٣ .................................... مواد وسلع خطرة متنوعة-٩الرتبة  ٩-٢ الفصل 
 ١٧٣ .............................................................تعريف ١-٩-٢  
 ١٧٣ .................................................٩تعيني مواد الرتبة  ٢-٩-٢  
 ١٧٣ ..................)البيئة البحرية(املواد اليت تشكّل خطراً على البيئة  ٣-٩-٢  

 ١٨٥ ............................. اخلطرة واستثناءات الكميات احملدودة قائمة البضائع-اجلزء الثالث
 ١٨٧ ...............................................................عموميات ١-٣ الفصل 
 ١٨٧ ............................................لنطاق واألحكام العامةا ١-١-٣  
 ١٨٧ ....................................االسم الرمسي املستخدم يف النقل ٢-١-٣  
 ١٩٠ ...............مادة خطرة واحدةعلى املخاليط واحملاليل اليت حتتوي  ٣-١-٣  
 ١٩١ ...................................................قائمة البضائع اخلطرة ٢-٣ الفصل 
 ١٩١ ........................................يم قائمة البضائع اخلطرةتنظ ١-٢-٣  
 ١٩٣ ................................................املختصرات والرموز ٢-٢-٣  
 ٣١١ ............................أحكام خاصة تطبق على مواد أو سلع معينة ٣-٣ الفصل 
 ٣٣٣ ..................................البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة ٤-٣ الفصل 

 ٣٣٥ ....................................................................................... لتذييالتا
 ددة على حنوأو غري احمل  النقل، النوعيةقائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف -التذييل ألف 
 ٣٣٧ ..........................................................) غ م ا(آخر   
 ٣٥٩ ......................................................مسرد املصطلحات -التذييل باء  

 ٣٧٣ ......................................................................للمواد والسلعدليل أجبدي 
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة 

 ٣ ..............................................األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج -اجلزء الرابع
 ٥ .العبوات الكبرية  واحلاويات الوسيطة للسوائب مبا يف ذلك استخدام العبوات  ١-٤ الفصل 
 ٩٧ ............. وحاويات الغاز املتعددة العناصراستخدام الصهاريج النقالة ٢-٤ الفصل 
 ١٢٣ ............................................استخدام حاويات السوائب ٣-٤الفصل  

 ١٢٩ ............................................................ إجراءات اإلرسال -اجلزء اخلامس 
 ١٣١ ...........................................................أحكام عامة  ١-٥الفصل  
 ١٣٧ .....................................وضع العالمات وبطاقات التعريف  ٢-٥الفصل  
 ١٤٩ ....وحات اإلعالنات اخلارجية ووضع العالمات على وحدات النقلوضع ل ٣-٥الفصل  
 ١٥٣ .................................................................املستندات  ٤-٥الفصل  
 ١٦٣ ..............................................................أحكام خاصة  ٥-٥الفصل  

 ، والعبوات )احلوسات(اشتراطات بناء العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب  -اجلزء السادس
 ) ح م ع غ(غازات الكبرية، والصهاريج النقالة، واحلاويات املتعددة العناصر لل  
 ١٦٥ ..................................وحاويات السوائب، واالختبارات اليت ختضع هلا   
 ١٦٧ ......) ٢-٦خبالف عبوات مواد الشعبة (اشتراطات بناء واختبار العبوات  ١-٦الفصل  
 اشتراطات بناء واختبـار أوعيـة الضغط ورذاذات األيروسـول واألوعية ٢-٦الفصل  
 ١٩٥ ....................................) ازخراطيش الغ(الصغرية احلاوية للغاز    
 ٢١٩ ......................... ٢-٦اشتراطات بناء واختبار عبوات مواد الشعبة  ٣-٦الفصل  

 ٢٢٥ ......................٧اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتبة  ٤-٦الفصل  
 ٢٥٥ .........) احلوساتاشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة للسوائب ٥-٦ الفصل 
 ٢٨٣ ................................ةكبريالعبوات اشتراطات بناء واختبار ال ٦-٦ الفصل 
  وحاويـاتاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ٧-٦ الفصل 
 ٢٩٣ ..................................................الغاز املتعددة العناصر   
 ٣٥١ ............حاويات السوائباختبار فحص وبناء وو  تصميماشتراطات ٨-٦ الفصل 
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة 

 ٣٥٥ ..................................................لنقل األحكام املتعلقة بعمليات ا-اجلزء السابع
 ٣٥٧ ...........النقل األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط ١-٧ الفصل 
 ٣٧١ ........................................تتعلق بوسائط نقل حمددةأحكام  ٢-٧ الفصل 

 
  املأمون للمواد املشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية               نقل الئحة ال  رات يف  ـ الفق   أرقام ة بني  ـجدول املقابل   

 والطبعة املنقحة الرابعة عشرة          ،)٢٠٠٥وطبعتها املعدلة يف (، ١٩٩٦للطاقـة الذريـة، طبعة   
 ٣٧٥ ...................) النموذجية ئحة التنظيمية الال مبا يف ذلك  (للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




