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 امساجلزء اخل

 إجراءات اإلرسال
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 ١-٥الفصل 

 أحكام عامة

 التطبيق واألحكام العامة ١-١-٥

خيص اإلرسال اتر املتعلقة بشحنات البضائع اخلطرة فيما يتصل ب هذا اجلزء األحكامبنيي ١-١-١-٥
نية ملعاجلة لكتروبالوسائل اليدوية أو اإل(العالمات، وبطاقات الوسم، واملستندات واإلخطارات املسبقة ووضع 

 .، ولوحات اإلعالن اخلارجية)ينلكتروالبيانات، أو وسائل تبادل البيانات اإل

الف ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز أن يقدم أي شخص بضائع خطرة للنقل باستثناء ما يرد خب ٢-١-١-٥
ستند مبما مل يتم بطريقة سليمة وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن اخلارجية، والوصف واالعتماد 

 .النقل، وما مل تكن يف حالة مناسبة للنقل بالشروط املبينة يف هذا اجلزء

 لشاملةااستخدام العبوات  ٢-١-٥

خطرة حتمل لكل سلعة ، وكذلك )"OVERPACK(عبوة شاملة "حتمل العبوة اجملمعة عبارة  ١-٢-١-٥
، ما مل ٢-٥ الوسم املطلوبة للطرود املبينة يف الفصل ات وبطاق، ورقم األمم املتحدة،حتتويها االسم الرمسي للنقل

 . ظاهرة للعيانالشاملة حتتويها العبوة تكن العالمات وبطاقات الوسم املمثلة جلميع البضائع اخلطرة اليت

  مجيع األحكام املبينة يفالشاملةتستويف كل عبوة من عبوات البضائع اخلطرة املوجودة يف العبوة  ٢-٢-١-٥
ال تتأثر الوظيفة املتوخاة لكل عبوة و. إشارة إىل استيفاء هذا الشرط "عبوة شاملة"عترب عالمة تو. هذه الالئحة

 .الشاملةعبوة البوضع الطرود يف 

 من هذه الالئحة واليت تكون ٧-١-٢-٥كل العبوات اليت حتمل عالمات االجتاه املبينة يف  ٣-٢-١-٥
 .معبأة أو موضوعة يف عبوة كبرية، يكون اجتاهها وفقا لعالمات االجتاه املذكورة

 العبوات الفارغة ٣-١-٥

وضع ب خطرة من قبل اكانت حتتوي سلع، متيز العبوة اليت ٧خبالف ما ينطبق على الرتبة  ١-٣-١-٥
 ولوحات إعالن خارجية عليها وفقاً لالشتراطات املنصوص عليها لتلك البضائع اخلطرة، ، وبطاقات وسم،عالمات

 .ما مل تتخذ خطوات مثل التنظيف أو التطهري من الغازات أو إعادة امللء مبادة غري خطرة إلبطال أي خماطر

 يف نقل مواد ت أو نقل البضائع األخرى صهاريج وحوسات استخدمال تستخدم يف ختزين ٢-٣-١-٥
 لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة ٢سم/ بكريل٠,٤مشعة، ما مل يتم خفض التلوث فيها إىل أقل من 

 .جلميع بواعث ألفا األخرى ٢سم/ بكريل٠,٠٤السمية، وإىل 

  املختلطةالعبوات ٤-١-٥

، توضع بطاقات الوسم  واحدةن البضائع اخلطرة يف عبوة خارجيةعند تعبئة سلعتني أو أكثر م 
وال يتطلب األمر وضع بطاقات وسم للمخاطر اإلضافية . ةمادوالعالمات على الطرد وفقاً الشتراطات نقل كل 

 .إذا كان اخلطر ممثال ببطاقة خطر أساسي
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 ٧أحكام عامة للرتبة  ٥-١-٥

 اشتراطات ما قبل الشحن ١-٥-١-٥

 الشحن األول للطرد ١-١-٥-١-٥

 :قبل الشحن األول ألي طرد، تستوىف االشتراطات التالية 

، ) مانومتريضغط( كيلوباسكال ٣٥إذا كان الضغط املصمم لنظام االحتواء يتجاوز  )أ(
يلزم التأكد من أن نظام احتواء كل طرد يستويف اشتراطات التصميم املعتمدة بشأن 

 المته حتت ذلك الضغط؛قدرة ذلك النظام على االحتفاظ بس

وأي طرد حيتوي مواد انشطارية، يلزم التأكد  C وB(M) وB(U) أي طرد من األنواع )ب(
من أن كفاءة تدريعه واحتوائه، وحيثما يلزم خصائص انتقال احلرارة وكفاءة نظام 

 احلصر، تقع يف احلدود املنطبقة أو احملددة يف التصميم املعتمد؛

االشتراطات استيفاء  بغرض  فيهاتوضعو حتتوي مواد انشطارية، لطرود اليتيف حالة ا )ج(
 ىكمكونات يف الطرد، جتر  للنيوترونات)مسوم( مواد ماصة ١-١١-٤-٦املبينة يف 

 . للنيوترونات ومن توزيعهاسامةمراجعات للتأكد من وجود هذه املواد ال

 ل شحناشتراطات تنطبق على ك ٢-١-٥-١-٥

 :وىف االشتراطات التاليةقبل كل شحن ألي طرد، تست  

أي طرد، يلزم التأكد من أن مجيع االشتراطات املبينة يف األحكام ذات الصلة هبذه يف  )أ(
 الالئحة مستوفاة؛

 قد نزعت أو ٢-٢-٤-٦يلزم التأكد من أن ملحقات الرفع اليت ال تستويف اشتراطات  )ب(
 ؛٣-٢-٤-٦ قسم الفرعي استخدامها لرفع الطرد وفقاً للأُبطل

 مجيع استيفاءالتأكد من يلزم ، يقتضي اعتمادا من السلطة املختصةأي طرد يف  )ج(
 االشتراطات املبينة يف شهادات االعتماد؛

إىل أن يتم االقتراب من ظروف االتزان  C وB(M) وB(U) حيتجز أي طرد من األنواع )د(
يتم احلصول على  اشتراطات درجة احلرارة والضغط، ما مل استيفاء تأكيدبدرجة كافية ل

  على االستثناء من هذه االشتراطات؛من طرف واحدموافقة 

أو / يلزم التأكد عن طريق الفحص و،C وB(M) وB(U) أي طرد من األنواعيف   )ه(
 والصمامات وغريها من الفتحات يف وسائل اإلغالقاالختبارات املناسبة من أن مجيع 

مغلقة بطريقة سليمة، وخمتومة تويات املشعة     منها احملنظام االحتواء اليت ميكن أن تتسرب 
 ؛٣-١٠-٤-٦ و٨-٨-٤-٦  اشتراطاتاستيفاء تأكيد مت هبا يقةحيثما يلزم بطر
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ية مادة مشعة ذات شكل خاص، يلزم التأكد من أن مجيع االشتراطات املبينة بالنسبة أل )و(
حة قد يف شهادة املوافقة على الشكل اخلاص واألحكام ذات الصلة يف هذه الالئ

 استوفيت؛

، حيثما ينطبق ذلك، القياس املبني يف جيرى ،لطرود اليت حتتوي مواد انشطاريةيف حالة ا )ز(
  واالختبارات الالزمة الثبات إغالق كل طرد على النحو املبني)ب(٤-١١-٤-٦

 ؛٧-١١-٤-٦يف 

ت املبينة ية مادة مشعة منخفضة التشتت، يلزم التأكد من أن مجيع االشتراطابالنسبة أل )ح(
 .يف شهادة االعتماد، واألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة قد استوفيت

 خطارإلاملوافقة على الشحنات وا ٢-٥-١-٥

 عموميات ١-٢-٥-١-٥

، يلزم أيضا احلصول على ٤-٦ الطرود املبينة يف الفصل اميمباإلضافة إىل املوافقة على تص 
 ،ويف بعض احلاالت. )٣-٢-٥-١-٥ و٢-٢-٥-١-٥(عينة موافقة متعددة األطراف على الشحن يف ظروف م
 .)٤-٢-٥-١-٥(يلزم أيضا إخطار السلطات املختصة بعملية الشحن 

 املوافقة على الشحنات ٢-٢-٥-١-٥

 :ما يليشأن ُيقتضى احلصول على موافقة متعددة األطراف ب 

حة تنفيس   أو مصممة إلتا٥-٧-٤-٦ اشتراطاتال تستويف  B(M)شحن طرود من النوع  )أ(
 متقطع حمكوم؛

 A1  مثل قيمة٣ ٠٠٠ أكرب من نشاطحتتوي مواد مشعة ذات  B(M)شحن طرود من النوع  )ب(
 ؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠ حسب االقتضاء، أو ،A2  مثل قيمة٣ ٠٠٠ أو

يف حاوية شحن طرود حتتوي مواد انشطارية إذا كان جمموع مؤشرات أمان احلرجية للعبوات   )ج(
وتستثىن من هذا احلكم الشحنات املنقولة . ٥٠احدة أو يف وحدة نقل واحدة يتجاوز شحن و

 يف أي حوض أو عنرب أو ٥٠ جمموع مؤشرات أمان احلرجيةبسفن يف البحار إذا مل يتجاوز 
 أمتار بني جمموعات الطرود أو ٦منطقة خمصصة على ظهر السفينة، وإذا روعيت مسافة 

 ؛ و٢-٤-٨-١-٧و مبني يف اجلدول العبوات الشاملة وفقا ملا ه

 ؛٢-٢-٣-٢-٧ل  االستخدام اخلاص وفقاً ذات سفن ال للشحن بيةشعاعإلحلماية اابرامج  )د(

 ما جيوز للسلطة املختصة الترخيص بنقله إىل بلدها أو عرب بلدها بدون موافقة على الشحن، بناء على باستثناء 
 .)١-٣-٥-١-٥انظر (حكم حمدد ينص عليه يف موافقتها على التصميم 

 املوافقة على الشحن بترتيب خاص ٣-٢-٥-١-٥

 نطبقة تعتمد سلطة خمتصة أحكاماً جيوز مبوجبها نقل شحنة ال تستويف مجيع االشتراطات املقد  
 .)٤-٢-١-١انظر (يف هذه الالئحة، وذلك مبوجب ترتيب خاص 
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 اإلخطارات ٤-٢-٥-١-٥

 :على النحو التايليطلب إرسال إخطار إىل السلطات املختصة   

قبل الشحن األول ألي طرد يتطلب موافقة السلطة املختصة، يكفل املرسل إرسال نسخ من  )أ(
كل شهادة تصدرها السلطة املختصة تنطبق على تصميم ذلك الطرد إىل السلطة املختصة يف 

ن السلطة وال يطلب من املرسل انتظار إبالغ باالستالم م  . عربه أو إليهالرسالة كل بلد تنقل  
 ؛املختصة، وال يطلب من السلطة املختصة أن تبلغ باستالم الشهادة

 :لكل نوع من أنواع الشحنات التالية )ب(

 A1مثل قيمة  ٣ ٠٠٠ اليت حتتوي مواد مشعة يتجاوز نشاطها Cطرود النوع  `١`
، حسب االقتضاء، أو )النشاط اإلشعاعي النوعي(A2 مثل قيمة  ٣ ٠٠٠أو 

 ؛قلل، أيهما أ تريابكري١ ٠٠٠

مثل قيمة  ٣ ٠٠٠ اليت حتتوي مواد مشعة يتجاوز نشاطها U(B( طرود النوع `٢`
A1  مثل قيمة ٣ ٠٠٠أو  A2 )حسب االقتضاء، أو )النشاط اإلشعاعي النوعي ،

 ؛قل تريابكريل، أيهما أ١ ٠٠٠

 ؛B(M)طرود النوع  `٣`

 .الشحن مبوجب ترتيب خاص `٤`

ويصل اإلخطار لكل سلطة . عربه أو إليهالرسالة لكل بلد تنقل وخيطر املرسل السلطة املختصة 
  أيام على األقل من الشحن؛٧خمتصة قبل بدء الشحن، ويفضل قبل 

ال يطلب من املرسل إرسال إخطار منفصل إذا كانت املعلومات مدرجة يف طلب املوافقة على  )ج(
 الشحن؛

 :يتضمن إخطار اإلرسال ما يلي )د(

 من معرفة الطرد أو الطرود، مبا يف ذلك مجيع أرقام متكن معلومات كافية `١`
 الشهادات املنطبقة وعالمات التمييز؛

 معلومات عن تاريخ الشحن، والتاريخ املتوقع للوصول واملسار املقترح؛ `٢`

 أمساء املواد املشعة أو النويدات املشعة؛ `٣`

أو ما إذا كانت مادة وصف لألشكال الفيزيائية والكيميائية للمواد املشعة،  `٤`
 مشعة ذات شكل خاص، أو مادة مشعة منخفضة التشتت؛

أقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل مع  `٥`
 ).١-٢-٢-١انظر  ().SI(يف النظام الدويل للوحدات  رمز السايقة املناسب إضافة 
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الغرامات  املادة االنشطارية بملواد االنشطارية، ميكن استخدام كتلةيف حالة او
 .، أو مضاعفاهتا بدالً من النشاط)g ()غم(

 ت اليت تصدرها السلطة املختصةاالشهاد ٣-٥-١-٥

 :ما يليبشأن يلزم احلصول على شهادات تصدرها السلطة املختصة  ١-٣-٥-١-٥

 : ما يلياميمتص )أ(

 املواد املشعة ذات الشكل اخلاص؛ `١`

 نخفضة التشتت؛املواد املشعة امل `٢`

 كغم أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم؛ ٠,١الطرود اليت حتتوي  `٣`

 ؛٢-١١-٤-٦مجيع الطرود اليت حتتوي مواد انشطارية ما مل تكن مستثناة مبوجب   `٤`

 ؛B(M) وطرود النوع B(U)طرود النوع  `٥`

 ؛Cطرود النوع  `٦`

 الترتيبات اخلاصة؛ )ب(

 .)٢-٢-٥-١-٥انظر (شحنات معينة  )ج(

وتؤكد الشهادات أن االشتراطات املنطبقة مستوفاة، وحتدد املوافقات على التصاميم عالمة   
 .مميزة للتصميم

 .وميكن مجع شهادات املوافقة على تصميم الطرد واملوافقة على الشحنة يف شهادة واحدة  

 .٢٣-٤-٦تكون الشهادات وطلبات استصدارها مستوفية لالشتراطات املبينة يف   

وتكون لدى املرسل أيضا نسخة من أي . منطبقةتكون يف حوزة املرسل نسخة من كل شهادة  ٢-٣-٥-١-٥
 .الشهاداتنصوص  شحنة مبوجب ة هتيئة للشحن قبل إرسال أيةتعليمات تتعلق باإلغالق السليم للطرد وأي

هادة بشأهنا، يقدم املرسل،  السلطة املختصة شأن تصدريف حالة تصاميم الطرود اليت ال يشترط  ٣-٣-٥-١-٥
من جانب ها بناء على طلب، أدلة وثائقية على استيفاء تصميم الطرد جلميع االشتراطات املنطبقة، وذلك لفحص

 .السلطة املختصة
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 ٢-٥الفصل 

 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات ١-٢-٥

ستخدم يف ملا طرد االسم الرمسي ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، يوضع على كل ١-١-٢-٥
ويف حالة السلع غري ". UN" ورقم األمم املتحدة املقابل يسبقه احلرفان ،٢-١-٣ل  لبضائع اخلطرة وفقاً انقل 

ويف حالة بضائع . املعبأة، توضع العالمات على كل سلعة، على محالتها أو مقبضها، أو وسيلة ختزينها أو إطالقها
توضع الشعبة واحلرف الذي يدل على جمموعة التوافق، ما مل عالمة ، توضع أيضاً Sوافق ، جمموعة الت٤-١الشعبة 
 .دووفيما يلي مثال لعالمات الطر. 4S-1 العبوة بطاقة الوسم على

  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 ).٣٢٦٥  رقم األمم املتحدة)روليلكلوريد كاب(ال، محضي، عضوي، غ م أ سائل أكّ(  

 : مبا يلي١-١-٢-٥ طلوبة يف مجيع عالمات الطرود املصفتت ٢-١-٢-٥

 تكون ظاهرة للعيان بسهولة وأن تكون مقروءة؛ )أ(

 هتا؛كفاءتكون قادرة على حتمل التعرض للطقس املكشوف بدون اخنفاض حمسوس يف  )ب(

 السطح اخلارجي للطرد؛تكون مكتوبة على أرضية بلون متباين على  )ج(

ال تكون موضوعة يف نفس املكان مع عالمات طرود أخرى ميكن أن تقلل بدرجة كبرية من  )د(
 .هتاكفاء

 ."SALVAGE"" إنقاذ"توضع على عبوات اإلنقاذ العالمة اإلضافية  ٣-١-٢-٥

 .قابلنيتلى جانبني معوالعبوات الكبرية  لتراً ٤٥٠سعتها تجاوز  اليت تاحلوساتتوضع عالمات على  ٤-١-٢-٥

 ٧أحكام خاصة بوضع عالمات الرتبة  ٥-١-٢-٥

توضع على كل طرد عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة مع حتديد املرسل أو  ١-٥-١-٢-٥
 .كليهمااملرسل إليه أو 

روءة وثابتة كل طرد، خبالف الطرود املستثناة، عالمة مقتوضع على السطح اخلارجي للعبوة يف  ٢-٥-١-٢-٥
ويف حالة الطرود .  واالسم الرمسي املستخدم يف النقل،"UN"عبارة عن رقم األمم املتحدة مسبوقاً باحلرفني 

 ".UN"، مسبوقاً باحلرفني  وحسب يلزم بيان رقم األمم املتحدة،املستثناة

السطح اخلارجي  كغم عالمة مقروءة وثابتة على ٥٠كل طرد يتجاوز وزنه اإلمجايل توضع على ٣-٥-١-٢-٥
 . اإلمجالية املسموح هباةكتلال تبنيللعبوة 

 : التاليةواصفاتاملل طرد ُتستوىف يف ك ٤-٥-١-٢-٥
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 ٣، أو طرد من النوع )IP-2( ٢، أو طرد من النوع )IP-1( ١ من النوعالطرود  يف )أ(
)IP-3(عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي للعبوة حتمل ى الطرد، توضع عل 

 حسب االقتضاء؛" TYPE IP-3"أو " TYPE IP-2"أو " TYPE IP-1"صف الو
 عالمة مقروءة وثابتة على السطح اخلارجي ى الطرد، توضع علAمن النوع يف الطرود  )ب(

 ؛"TYPE A"للعبوة حتمل الوصف 
 عالمة مقروءة ى الطرد، توضع علA، أو النوع ٣، أو النوع ٢النوع يف الطرود من  )ج(

) VRI Code(لسطح اخلارجي للعبوة حتمل شفرة التسجيل الدويل للمركبة وثابتة على ا
 السلطة املختصةحتددها متييز للعبوة ة أخرى ، أو أي عالمصانعاسم الإما و لبلد التصميم

 .لبلد منشأ التصميم

كل طرد يستويف مواصفات تصميم وافقت عليه السلطة املختصة عالمة مقروءة توضع على ٥-٥-١-٢-٥
 : على السطح اخلارجي للعبوة تبني ما يليوثابتة

 العالمة املميزة اليت خصصتها السلطة املختصة لذلك التصميم؛ )أ(
 ذلك التصميم بطريقة ال لبس فيها؛ستوفية ملواصفات رقم مسلسل لتمييز كل عبوة م )ب(
 أو" )TYPE B(U)"ة توضع عالم، B(M) أو B(U)يف حالة تصميم طرد من النوع  )ج(

"TYPE B(M)"؛ 
 ؛"TYPE C"عالمة ، توضع Cيف حالة تصميم طرد من النوع  )د(

، توضع على C أو B(M) أو B(U) كل طرد يستويف مواصفات تصميم الطرود من النوعيف  ٦-٥-١-٢-٥
السطح اخلارجي للوعاء اخلارجي املقاوم لتأثريات احلريق واملاء عالمة واضحة بالنقش البارز أو الكبس أو بوسيلة 

 . التايل مقاومة لتأثريات احلريق واملاء حتمل رمز ورقة الربسيم املبني يف الشكلأخرى

 ١-٢-٥الشكل 

 ى دائرة مركزيةـي الثالثي الوريقات وتقوم أبعاده علـالرمز األساس
  مم٤هو  xويكون احلجم األدىن املسموح به لقيمة . xبنصف قطر 
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دة داخل أوعية أو مواد تغليف وتنقل مبوجب  موجوSCO-Iأو  LSA-Iحيثما تكون مادة  ٧-٥-١-٢-٥
، توضع على السطح اخلارجي هلذه األوعية أو مواد ٣-٢-٩-١-٤االستخدام احلصري على النحو املرخص به يف 

 .، حسب االقتضاء"RADIOACTIVE SCO-I"أو " RADIOACTIVE LSA-I"التغليف عالمة املادة املشعة 

د تقتضي اعتمادا للتصميم أو الشحن من السلطة املختصة، وتنطبق عليها يف حالة النقل الدويل لطرو ٨-٥-١-٢-٥
 .أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، يلزم أن تكون العالمات متفقة مع شهادة اعتماد بلد منشأ التصميم 

 أحكام خاصة للعالمات للمواد اليت تتسم مبخاطر بيئية ٦-١-٢-٥

رقما األمم املتحدة  (٣-٩-٢حتتوي مواد خطرة على البيئة، اليت تفي مبعايري القسم الطرود اليت  ١-٦-١-٢-٥
، باستثناء العبوات البسيطة والعبوات اجملمعة "مادة خطرة على البيئة"، حتمل بصورة دائمة عالمة )٣٠٨٢ و٣٠٧٧

 :اليت تتضمن عبوات داخلية ذات سعة

  لترات أو أقل للسوائل، أو٥ -
 .الصلبة كغم للمواد ٥ -

وتستوىف شروط . ١-١-٢-٥توضع عالمة املادة اخلطرة بيئياً إىل جانب العالمات املطلوبة يف  ٢-٦-١-٢-٥
 .٤-١-٢-٥ و٢-١-٢-٥

وتكون أبعاد . ٢-٢-٥مطابقة للعالمة املبينة يف الشكل " مادة خطرة على البيئة"تكون عالمة  ٣-٦-١-٢-٥
وتكون أبعاد . دا يف الطرود اليت تفرض أبعادها وضع عالمة أصغرمم، ما ع١٠٠×  مم ١٠٠العالمة على العبوات 

 .مم على األقل٢٥٠× مم ٢٥٠) ١-٣-٢-٣-٥انظر (العالمة اليت توضع على وحدات النقل 

 ٢-٢-٥الشكل 

 أسود على أرضية بيضاء أو أرضية متباينة مناسبة): مسكة وشجرة(الرمز 

 أسهم االجتاه ٧-١-٢-٥

 ، فإن٢-٧-١-٢-٥رد يف باستثناء ما و ١-٧-١-٢-٥

 العبوات اجملمعة اليت حتتوي عبواهتا الداخلية بضائع خطرة سائلة؛ و -
 العبوات املفردة املزودة بصمامات تنفيس؛ و -
 .أوعية التربيد املكشوفة املخصصة لنقل غازات مسيلة مربدة -

فات املعيار متيز بوضوح بأسهم اجتاه مماثلة للشكل املبني أدناه، أو بأسهم تفي مبواص 
ISO 780:1985 . وتظهر أسهم االجتاه على جانبني قائمني متقابلني من جوانب الطرد، وتكون متجهة إىل أعلى
وترسم أسهم االجتاه على مساحة مستطيلة، وحبجم مناسب جيعلها تقرأ بوضوح ومناسب حلجم . بشكل صحيح

  .علما بأن رسم إطار حول مساحة املستطيل أمر اختياري. الطرد
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 .سهمان أسودان أو أمحران على أرضية بيضاء أو أرضية متباينة مناسبة
 رسم إطار مستطيل اختياري

 :ال يشترط وضع أسهم االجتاه على الطرود اليت حتتوي ما يلي ٢-٧-١-٢-٥

 أوعية ضغط؛ أو )أ(

 مل وجمهزة مبادة ماصة كافية  ١٢٠ سعتها   زبضـائع خطرة يف عبوات داخلية ال تتجاو        )ب(
  العبوات الداخلية واخلارجية مبا يكفي المتصاص كامل احملتويات السائلة؛ أوبني

  مل؛ أو٥٠ يف أوعية أولية بسعة ال تتجاوز ٢-٦مواد املعدية من الشعبة  )ج(

 ؛ أوC أو B(M) أو B(U) يف طرد من النوع ٧مادة مشعة بالرتبة  )د(

 الكحول أو الزئبق يف     مثل(سـلع حمكمـة ضـد التسـرب يف مجيع أوضاع االجتاه              )ه (
 ).الترمومترات واسطوانات األيروسول، إخل

ال توضع على الطرد الذي مييز بعالمات وفقا هلذا القسم الفرعي أسهم ألغراض أخرى خالف  ٣-٧-١-٢-٥
 .بيان االجتاه الصحيح للطرد

 بطاقات الوسم ٢-٢-٥

 أحكام وضع بطاقات الوسم ١-٢-٢-٥

غري أنه ميكن عند االقتضاء وضع عالمات أو . اساً ببطاقات وسم اخلطرتتعلق هذه األحكام أس :ملحوظة
كاستخدام رمز على شكل مظلة لبيان (مناولة أو ختزين الطرد  اليت تتخذ أثناء رموز إضافية تبني االحتياطات
 .)ضرورة احملافظة على الطرد جافاً

 ١لنماذج ستوفية ملواصفات اماطر اإلضافية واملختكون بطاقات الوسم اليت تبني املخاطر األساسية  ١-١-٢-٢-٥
 - "EXPLOSIVE"" مادة متفجرة"املشار إليها بعبارة املخاطر اإلضافية  بطاقة وسمو. ٢-٢-٢-٢-٥ املبينة يف ٩إىل 

 .١هي النموذج 

يف قائمة البضائع اخلطرة، تثبت عليها بطاقة وسم لرتبة بشكل حمدد  سلع أو مواد ردحيثما ت ٢-١-٢-٢-٥
ي خطر مبني برقم رتبة أو شعبة يف ألبطاقة وسم خلطر إضايف  وتثبت أيضا ،٣ يف العمود بنير تبني اخلطر املاخلط

 قد تقتضي أيضا بطاقة خطر ٦ة املبينة يف العمود اصاخلم احكاأل غري أن.  البضائع اخلطرة من قائمة٤العمود 

أو
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تضاء بطاقة خطر إضايف حيثما يبني هذا اخلطر يف  خطر إضايف أو قد تعفي من اق٤إضايف حيثما ال يرد يف العمود 
 .قائمة البضائع اخلطرة

، حيثما ال يرد االسم احملدد ملادة تستويف تعريف أكثر ١-٣-١-٢-٢-٥باستثناء ما ورد يف  ٣-١-٢-٢-٥
ساسي لتعيني رتبة اخلطر األ ٠-٢، تستخدم أحكام الفصل ٢-٣من رتبة يف قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل 

وباإلضافة إىل بطاقة الوسم املطلوبة لرتبة اخلطر األساسي، تستخدم بطاقات وسم للمخاطر اإلضافية . للبضائع
 .أيضاً على النحو املبني يف قائمة البضائع اخلطرة

 إذا كانت ٨مواد الرتبة طرود اليت حتتوي ل ل١-٦وسم خبطر إضايف طبقا للنموذج ال يلزم  ١-٣-١-٢-٢-٥
 على ١-٤وضع بطاقة خطر إضايف طبقا للنموذج زم ـوال يل.  األنسجةيفشأ فقط من التأثري املدمر السمية تن

 .٢-٤مواد الشعبة طرود اليت حتتوي لا

  ذات املخاطر اإلضافية٢بطاقات وسم غازات الرتبة  ٤-١-٢-٢-٥

اإلضايف   اخلطروسم اتبطاق
 اخلطر األساسي بطاقة وسم أو املخاطر اإلضافية

 إلضايف أو املخاطراخلطر ا
٢-٢اإلضافية املبينة يف الفصل   الشعبة

 ١-٢ ال شيء ١-٢ ال شيء
 ٢-٢ ال شيء ٢-٢ ال شيء

١-٥ ٢-٢ ١-٥  
 ٣-٢ ال شيء ٣-٢ ال شيء

١-٢ ٣-٢ ١-٢  
١-٥ ٣-٢ ١-٥  
٨، ١-٥ ٣-٢ ٨، ١-٥  

٨ ٣-٢ ٨  
٨، ١-٢ ٣-٢ ٨، ١-٢  

، )محراء( ١-٢، واحدة للغازات اللهوبة يف الشعبة ٢ة  ثالث بطاقات منفصلة للرتبخصصت ٥-١-٢-٢-٥
 ٣-٢ وواحدة للغازات السمية يف الشعبة )خضراء( ٢-٢وواحدة للغازات غري اللهوبة غري السمية يف الشعبة 

 يتسم خبطر أو عدة خماطر إضافية، تستخدم ٢وحيثما تبني قائمة البضائع اخلطرة أن أحد غازات الرتبة . )بيضاء(
 .٤-١-٢-٢-٥سم وفقا للجدول املبني يف بطاقات و

 : تستويف كل بطاقة وسم االشتراطات التالية ٢-١-٢-٢-٢-٥باستثناء ما ورد يف  ٦-١-٢-٢-٥

 الرمسي املستخدم يف النقل، إذا كانت االسمتوضع على نفس سطح الطرد بالقرب من  )أ(
 أبعاد الطرد كافية لذلك؛

و حيجبها أي جزء أو ملحق بالعبوة أو أي بطاقة أو عالمة توضع على العبوة حبيث ال يغطيها أ )ب(
 أخرى؛ 

 . جنباً إىل جنبضايفاخلطر اإلساسي واأللخطر لطلوبة املتوضع بطاقة الوسم  )ج(
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وحيثما يكون الطرد غري منتظم الشكل أو صغري احلجم حبيث ال ميكن تثبيت بطاقة الوسم عليه  
 .لطرد بطريقة مأمونة بشريط أو أية وسيلة مناسبة أخرىرضية، ميكن ربط بطاقة الوسم بابطريقة ُم

على جانبني  لترا والعبوات الكبرية ٤٥٠احلوسات اليت تتجاوز سعتها سم ضع بطاقات وتو ٧-١-٢-٢-٥
  . منهاقابلنيتم

 عبوات املواد الذاتية التفاعلوسم لأحكام خاصة  ٩-١-٢-٢-٥

يف ) ١النموذج  (")EXPLOSIVE("" دة متفجرةما"عليها يكتب توضع بطاقة دالة على خطر إضايف  
عبوة يف  ما مل تسمح السلطة املختصة باالستغناء عن هذه البطاقة )B( `باء` املواد الذاتية التفاعل من النوع حالة

 . هلا سلوك انفجاريحمددة ألن بيانات االختبار أثبتت أن املادة الذاتية التفاعل يف هذه العبوة ليس

 م خاصة لوضع بطاقات الوسم لألكاسيد الفوقية العضويةأحكا ١٠-١-٢-٢-٥

 على الطرود اليت حتتوي أكاسد فوقية عضوية )٢-٥النموذج ( ٢-٥تثبت بطاقة وسم الشعبة  
 هذه البطاقة أيضاً أن املادة قد وتعين). B, C, D, E or F(  أو واو، أو هاء، أو دال، أو جيم،مصنفة يف األنواع باء

" FLAMABLE LIQUID" "سائل هلوب" يفمل عالمة اخلطر اإلضاحتوسم وضع بطاقة ك ال يلزم تكون هلوبة، ولذل
 :وباإلضافة إىل ذلك، توضع بطاقات املخاطر اإلضافية التالية. )٣النموذج (

 لألكاسيد الفوقية )١النموذج (" EXPLOSIVE" "ةمتفجرمادة "بطاقة اخلطر اإلضايف  )أ(
ما مل تسمح السلطة املختصة بعدم وضعها على طرد ، )B( `باء`العضوية من النوع 

حمدد ألن بيانات االختبار قد أثبتت أن األكسيد الفوقي العضوي ليس له سلوك 
 ؛عبوة الهانفجاري يف هذ

 عند استيفاء معايري )٨النموذج رقم  ("CORROSIVE" "أكال"بطاقة اخلطر اإلضايف  )ب(
 .٨ للرتبة `٢` أو `١`جمموعة التعبئة 

 أحكام خاصة لبطاقات وسم طرود املواد املعدية ١١-١-٢-٢-٥

 بطاقة وسم ة، حتمل طرود املواد املعدية أي)٢-٦النموذج ( األساسي باإلضافة إىل بطاقة اخلطر 
 .أخرى تقتضيها طبيعة حمتويات الطرد

 ةأحكام خاصة لوضع بطاقات وسم املواد املشع ١٢-١-٢-٢-٥

، ١-٥-١-١-٣-٥ل   وفقاً املتعلقة حباويات الشحن والصهاريج الكبرية باستثناء األحكام   ١-١٢-١-٢-٢-٥
ستوفيان مواصفات توضع على كل طرد وعبوة جممعة وحاوية شحن حتتوي مواد مشعة بطاقتا تعريف على األقل ت

 فئة الطرد أو العبوة اجملمعة أو حاوية حسب، حسب االقتضاء، )7A, 7B, 7C(يم ج٧اء وب٧لف وأ٧النماذج 
 وتثبت بطاقات الوسم على جانبني متقابلني على السطح اخلارجي للطرد أو على ).٤-٨-٧-٢انظر (حن الش

كل عبوة جممعة حتتوي مادة مشعة بطاقتا توضع على و. السطح اخلارجي جلميع اجلوانب األربعة حلاوية الشحن
ضافة إىل ذلك، توضع على كل إلوبا. لعبوة اجملمعةلتعريف على األقل على جانبني متقابلني على السطح اخلارجي 

 ،٢-١١-٤-٦ مبوجب املواد االنشطارية املستثناةمواد انشطارية، خبالف طرد أو عبوة جممعة أو حاوية شحن حتتوي 
؛ وتثبت هذه البطاقات، حيثما ينطبق ذلك، جبوار بطاقات )7E(هاء ٧لنموذج ستوفية ملواصفات ابطاقات وسم م
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 بطاقات وسم ال ةغطى أيرتع أو ُتوُتـ. ٢-٥طي بطاقات الوسم العالمات املبينة يف ال تغجيب أو. املادة املشعة
 .تتصل باحملتويات

باملعلومات   (7A, 7B, 7C) يمج٧اء وب٧لف وأ٧تستكمل كل بطاقة وسم مطابقة للنماذج   ٢-١٢-١-٢-٢-٥
 :التالية

 :احملتويات )أ(

، ١-٢-٧-٧-٢من اجلدول مأخوذة  املشعة )النويدات( النويدة )أمساء(اسم  `١`
ويف حالة خماليط . ، مع استخدام الرموز املبينة يف اجلدولLSA-Iباستثناء املواد 

. حيز الكتابةالنويدات املشعة، تدرج النويدات األشد تقييداً بقدر ما يسمح 
أو األجسام امللوثة ) LSA(وتوضح جمموعة املواد املنخفضة النشاط النوعي 

وتستخدم .  املشعـة)النويدات( النويـدة )أمساء(بعد اسم ) SCO(السطح 
 ؛"SCO-II" و"SCO-I" و"LSA-III" و"LSA-II"هلذا الغرض املصطلحات 

، يكون LSA-Iيف حالة املواد املنخفضة النشاط النوعي من اجملموعة األوىل  `٢`
هو كل ما يلزم بيانه؛ وبيان اسم النويدة املشعة غري " LSA-I "االختصار
 ضروري؛

مع رمز أقصى نشاط للمحتويات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل : النشاط )ب(
ويف حالة املواد . )١-٢-٢-١انظر ( )SI(النظام الدويل للوحدات السابقة املناسب يف 

، )g(االنشطارية، قد تستخدم بدالً من النشاط كتلة املادة االنشطارية بوحدات الغرام 
 أو مضاعفاهتا؛

املبينني على " النشاط"و" احملتويات "ابند، جيب أن يتضمن للعبوات اجملمعة وحاويات الشحن )ج(
 وجتمع معاً للمحتويات ، على التوايل أعاله،)ب( و)أ(بطاقة الوسم املعلومات املطلوبة يف 

 عدا أنه ميكن أن تكتب على بطاقات وسم ،اإلمجالية للعبوة اجملمعة أو حاوية الشحن
معة أو حاويات الشحن اليت حتتوي محوالت خمتلطة من طرود حتتوي نويدات العبوات اجمل

 ؛"See Transport Documents ""انظر مستندات النقل"ة عبارة ـعة خمتلفـمش

ال يلزم بيان مؤشر للنقل يف (. ٢-١-٦-٧-٢ و١-١-٦-٧-٢انظر : مؤشر النقل )د(
 ).I-WHITE حالة الفئة

الوارد   )CSI(ببيان مؤشر أمان احلرجية      )7E(هاء ٧ وسم مطابقة للنموذج    تستكمل كل بطاقة   ٣-١٢-١-٢-٢-٥
 .تصميم الطرد اليت تصدرها السلطة املختصة      اعتماد  و شهادة أرتيب اخلاص،  اعتماد الت  يف شهادة 

 مؤشر أمان احلرجيةجيب أن يتضمن لعبوات اجملمعة وحاويات الشحن، فيما خيص ا ٤-١٢-١-٢-٢-٥
)CSI(، جمموعة معاً للمحتويات االنشطارية ٣-١٢-١-٢-٢-٥ املعلومات املطلوبة يف ،بطاقة الوسم املبني على 

 .لعبوات اجملمعة أو حاويات الشحنيف ا

 يف حالة النقل الدويل للطرود الذي َيشترط اعتماد التصميم أو الشحن من قبل السلطات ٥-١٢-١-٢-٢-٥
 البلدان املعنية املختلفة، يكون الوسم وفقا لشهادة اعتماد بلد املختصة، والذي تنطبق عليه أنواع اعتماد خمتلفة يف

 . منشأ التصميم
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 أحكام تتعلق ببطاقات الوسم ٢-٢-٢-٥

 ،اللون والرموز والشكل العامطابق من حيث كما ت ،تستويف بطاقات الوسم أحكام هذا القسم ١-٢-٢-٢-٥
 .٢-٢-٢-٢-٥ البطاقات املبينة يف مناذج

 خبط خارجي متقطع حسبما يرد ٢-٢-٢-٢-٥تضاء، حتدد بطاقات الوسم املبينة يف عند االق :ملحوظة
 .وال يشترط ذلك عندما يرسم الوسم على أرضية بلون متباين. ١-١-٢-٢-٢-٥يف 

، احلد األدىن )على شكل معني (°٤٥تكون بطاقات الوسم على شكل مربع مرسوم بزاوية  ١-١-٢-٢-٢-٥
ستثناء البطاقات اليت توضع على طرود ال تسمح أبعادها إال حبمل بطاقات أصغر  با مم،١٠٠ × مم ١٠٠ألبعاده 

ويرسم الوسم على أرضية بلون متباين، أو حيدد خبط خارجي متقطع . ٢-١-٢-٢-٢-٥وعلى النحو املبني يف 
 .أو مستمر

تثبيتها لتأمني  شكلها واجتاهها ووسائل حبكم، ٢للرتبة احملددة ات السطوانجيوز أن حتمل ا ٢-١-٢-٢-٢-٥
 ISO 7225:1994وفقاً للمعيار الدويل ، ولكن حبجم أصغر للبطاقات املبينة يف هذا القسمثلة انقلها، بطاقات مم

 وجيوز أن تتراكب بطاقات الوسم إىل احلد الذي . يف هذه االسطوانات)الكتف(لوضعها على اجلزء غري االسطواين 
، غري أنه يف مجيع احلاالت " بطاقات التحذير�باسطوانات الغاز "ملتعلق  اISO 7225:1994يسمح به املعيار الدويل 

 .واضحةتبقى بطاقات الوسم اليت متثل اخلطر الرئيسي واألرقام ظاهرة كلياً للعيان والرموز 

 خيصص النصف األعلى ،٦-١ و٥-١ و٤-١وباستثناء الشعب . تقسم البطاقات إىل نصفني ٣-١-٢-٢-٢-٥
لتصويري، والنصف األسفل لكتابة النص ورقم الرتبة أو الشعبة واحلرف الدال على جمموعة من البطاقة للرمز ا

 .التوافق حسب االقتضاء

 ١يكتب يف النصف األسفل من بطاقات وسم الرتبة  ،٦-١ و٥-١ و٤-١باستثناء الشعب  ٤-١-٢-٢-٢-٥
 فإهنا ٦-١ و٥-١ و٤-١اقات الشعب أما بط. رقم الشعبة واحلرف الدال على جمموعة التوافق للمادة أو للسلعة

يف وسم الوال يشترط . تبني يف النصف األعلى رقم الشعبة ويف النصف األسفل احلرف الدال على جمموعة التوافق
تكون هذه البطاقة فإن  ،هلذه البضائعوضع بطاقة  يف حالة اشتراط ولكن. ٤-١يف الشعبة ) S( ق جمموعة التوافق

 .٤-١لنموذج مطابقة ل

حتت ، يقتصر أي نص يدرج يف الفراغ املوجود  ٧الرتبة مواد بطاقات  خبالف ،بطاقات يف مجيع ال ٥-١-٢-٢-٢-٥
 . على التفاصيل اليت توضح طبيعة املخاطر واالحتياطات الواجبة أثناء املناولة)خبالف رقم الرتبة أو الشعبة(الرمز 

 : يف مجيع البطاقات باستثناءتكون الرموز والنصوص واألرقام باللون األسود ٦-١-٢-٢-٢-٥

  ورقم الرتبة باللون األبيض؛)إن وجد(، حيث يكتب النص ٨بطاقات مواد الرتبة  )أ(
 ميكن أن تكون وبالتايلخضراء أو محراء أو زرقاء، كلها  تهاخلفياليت تكون البطاقات  )ب(

 ؛الرموز والكتابة باللون األبيض
زجاجية لغازات الش يطاراخلسطوانات وااللى عوضوعة ، امل١-٢بطاقات مواد الشعبة  )ج(

 .النفط املسيَّلة، حيث جيوز أن تبيَّن بلون خلفية الوعاء إذا كان التباين كافياً

التعرض للظروف اجلوية دون أن ينخفض مستوى قادرة على حتمل  مجيع البطاقات كونت  ٧-١-٢-٢-٢-٥
 .ا بدرجة ملحوظةكفاءهت
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 مناذج بطاقات الوسم ٢-٢-٢-٢-٥

 

 

33

 ٣-١ و٢-١ و١-١الشعب)١النموذج(
  يف الركن األسفل`١`أسود على أرضية برتقالية اللون يكتب الرقم ): قنبلة متفجرة(الرمز 

 "explosive" يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجرة -مكان كتابة رقم الشعبة  **
"explosive"ة يترك شاغراً إذا كانت املادة اليت تشكل اخلطر اإلضايف مادة متفجر -مكان كتابة رقم جمموعة التوافق  *

)٦-١النموذج(
)٥-١النموذج ( ٦-١الشعبة 

 ٥-١الشعبة 
)٤-١النموذج (

 ٤-١بة الشع
 يف حالة استخدام بطاقة( مم مساكة ٥ مم ارتفاع و٣٠تكون مقاساهتا حنو.األرقام سوداء على أرضية برتقالية

  يف الركن األسفل`١`؛ يكتب الرقم ) مم ١٠٠×  مم ١٠٠

 )١-٢النموذج (
 ١-٢الشعبة 

أسود أو أبيض على أرضية ): هلب(غازات هلوبة، الرمز 
  يف الركن األسفل`٢`يكتب الرقم :محراء

)٢-٢النموذج(
 ٢-٢الشعبة 
أسود أو أبيض) اسطوانة غاز(غازات غري هلوبة، غري مسية الرمز 

  يف الركن األسفل`٢`يكتب الرقم : على أرضية خضراء

٢الرتبة 
 الغازات

 ٣الرتبة
 السوائل اللهوبة

 )٣-٢النموذج (
 ٣-٢الشعبة 

 غازات مسية
يةأسود على أرض): مججمة على عظمتني(الرمز 

  يف الركن األسفل`٢`بيضاء؛ يكتب الرقم 

 )٣النموذج(
 :أسود أو أبيض على أرضية محراء) هلب(الرمز 

  يف الركن األسفل`٣`يكتب الرقم

 ١الرتبة 
املواد والسلع املتفجرة
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(No. 4.1)
Division 4.1

Flammable solids
Symbol (flame): black;
Background: white with

seven vertical red stripes;
Figure '4' in bottom corner

(No. 4.2)
Division 4.2

Substances liable
to spontaneous combustion

Symbol (flame): black;
Background: upper half white,

lower half red;
Figure '4' in bottom corner

(No. 4.3)
Division 4.3

Symbol (flame): black or white;
Background: blue;

Figure '4' in bottom corner

Substances which, in contact 
with water, emit flammable gases

(No.  5.1)
Division 5.1

Oxidizing substances

Figure '5.1' in bottom corner

Symbol (flame over circle): black; 
Background: yellow;

(No.  5.2)

Figure '5.2' in bottom corner

Division 5.2
Organic peroxides

Symbol (flame): black or white;
Background: upper half red; lower half yellow;

CLASS 6 

CLASS 5

(No. 6.1)
Division 6.1

Toxic substances
Symbol (skull and crossbones): black;

Background: white; Figure '6' in bottom corner

(No. 6.2)
Division 6.2

Infectious substances
The lower half of the label may bear the inscriptions: 'INFECTIOUS SUBSTANCE'
and 'In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority';

Symbol (three crescents superimposed on a circle) and inscriptions: black;
Background: white; Figure '6' in bottom corner

44 4 4

5.1 5.2 5.2

٤الرتبة

٥الرتبة

 ٦الرتبة

 )١-٤النموذج (
 ١-٤الشعبة 

): هلب(املواد الصلبة اللهوبة الرمز 
أسود على أرضية بيضاء خمططة 

 يف `٤`باألمحر؛ يكتب الرقم 
 الركن األسفل

 )٢-٤النموذج(
 ٢-٤الشعبة 

): هلب(املواد الذاتية االشتعال، الرمز 
النصف (ضية بيضاء أسود على أر

) النصف األسفل(ومحراء ) األعلى
  يف الركن األسفل`٤`يكتب الرقم 

 )٣-٤النموذج (
 ٣-٤الشعبة 

مواد تطلق غازات هلوبة إذا المست 
أسود أو أبيض ): هلب(املاء، الرمز 

 يف`٤`على أرضية زرقاء يكتب الرقم 
 الركن األسفل

)١-٥النموذج (
 ١-٥الشعبة 

 مواد مؤكسدة
أسود على ): هلب فوق دائرة(الرمز 

 يف ١-٥أرضية صفراء يكتب الرقم 
 الركن األسفل

)٢-٥(النموذج 
 ٢-٥الشعبة 

 أكاسيد فوقية عضوية
النصف : يض األرضيةأسود أو أب) هلب(الرمز 

يكتب الرقمالعلوي أمحر؛ النصف السفلي أصفر 
  يف الركن األسفل٢-٥

)١-٦النموذج(
 ١-٦الشعبة 

 مواد سامة
أسود، األرضية : تقاطعتاناجلمجمة والعظمتان امل(الرمز 

 يف الركن األسفل`٦`بيضاء، يكتب الرقم

)٢-٦النموذج     (
 ٢-٦    الشعبة 

 مواد معدية
بلغ سلطات "، و`مادة معدية`: النص السفلي من النموذج قد يكتب فيه يف حالة الضرر أو التسرب ُت

 بيضاء؛ يكتب: ود؛ األرضيةوالكتابة باللون األس) ثالثة أهِّلة يف دائرة(، الرمز "الصحة العامة فوراً
  يف الركن األسفل`٦`الرقم

44 4 4

5.25.25.1
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(No. 7A)
Category I - White

Symbol (trefoil): black; 
Background: white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' Contents ....... '
' Activity ......'

One red bar shall 
follow the word ' Radioactive' ;
Figure ' 7'  in bottom corner.

(No. 7C)
Category III - Yellow

(No. 7B)
Category II - Yellow

Symbol (trefoil): black; 
Background: upper half yellow with white border, lower half white;

Text (mandatory): black in lower half of label:
' RADIOACTIVE'
' Contents ....... '
' Activity ...... '

In a black outlined box: ' Transport Index' ;

Figure ' 7'  in bottom corner.

Two red vertical bars shall
follow the word ' Radioactive' ;

Three red vertical bars shall
follow the word ' Radioactive' ;

RADIOACTIVE I I I
C ON T E N T S  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

A CT IV IT Y  . . . . . . . . . . . . . . . .

7

CLASS 7
Radioactive material

(No. 7E)
Class 7 fissile material

Background: white;
Text (mandatory): black in upper half of label: ' FISSILE' ;

In a black outlined box in the lower half of the label:
' CRITICALITY SAFETY INDEX'

Figure ' 7'  in bottom corner.

CLASS 8
Corrosive substances

CLASS 9
M iscellaneous dangerous substances and articles

(No. 8)
Symbol (liquids, spil ling from two glass vessels

and attacking a hand and a metal): black;
Background: upper half white;

lower half black with white border;
Figure ' 8'  in bottom corner

(No. 9)
Symbol (seven vertical stripes in upper half): black;

Background: white;
Figure ' 9'  underlined in bottom corner

RADIOACTIVE I I I
C ON T E N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A CT IV IT Y  . . . . . . . . . . . . . . . .

TR A N SPOR T

7

FISSILE

SAFETY INDEX

RADIOACTIVE I I I
C ON T E N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A CT IV IT Y  . . . . . . . . . . . . . . . .

7
IN D EX

TR A N SPOR T
IN D EX

CRITICALITY

 )ألف٧النموذج (
  بطاقة بيضاء-١الفئة 

 أسود على أرضية بيضاء؛) ورقة الربسيم(الرمز 
 :باألسود يف النصف األسفل) إجباري(يكتب نص 

'RADIOACTIVE' )مواد مشعة( 

'CONTENTS....' )احملتويات( 
'ACTIVITY....' )النشاط( 

 " RADIOACTIVE"يرسم شريط رأسي أمحر بعد كلمة 
  يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 

 ٩الرتبة 
 مواد أو سلع خطرة متنوعة

 ٨الرتبة 
 املواد األكالة

 )"7E" -هاء ٧النموذج (
 ٧مواد انشطارية بالرتبة 

 :باألسود يف النص األعلى): إجباري(النص : بيضاء؛: األرضية
 "ر أمان احلرجيةمؤش: "؛ يف إطار حمدد باألسود يف النصف األسفل'FISSILE'" مادة انشطارية"

'CRITICALITY SAFETY INDEX' 

  يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 

)٩النموذج(
 ):سية يف النصف األعلىسبعة شرائط رأ(الرمز 

 أسود على أرضية بيضاء؛
  وحتته خط يف الركن األسفل`٩`يكتب الرقم 

 )٨النموذج (
سوائل تنسكب من أنبوبتني زجاجيتني تسقط على (الرمز 

النصف : (؛ أسود على أرضية بيضاء)يد وقطعة معدنية
 ؛)النصف األسفل(وأسود مع إطار أبيض ) األعلى

  يف الركن األسفل`٨`يكتب الرقم 

)باء٧النموذج()جيم٧النموذج (
  بطاقة صفراء-٢   الفئة     بطاقة صفراء-٣الفئة 
 )النصف األعلى(د على أرضية صفراء وحافة بيضاء أسو): ورقة الربسيم(الرمز 

 ؛)النصف األسفل(وبيضاء 
 :باألسود يف النصف األسفل) إجباري (يكتب نص 

 'RADIOACTIVE') مواد مشعة(
 '....CONTENTS') احملتويات(

 '....ACTIVITY') النشاط(
 داخل إطار أسود) دليل النقل(؛ 'Transport Index'تكتب عبارة 

 'RADIOACTIVE'يرسم بعد كلمة   'RADIOACTIVE'لمة ترسم بعد ك
 شريطان رأسيان باللون األمحر  ثالثة أشرطة رأسية باللون األمحر

  يف الركن األسفل`٧`يكتب الرقم 

 ٧ الرتبة 
  املواد املشعة
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 ٣-٥ الفصل

 وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات
 لى وحدات النقلع

 وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ١-٣-٥

 أحكام لوحات اإلعالن اخلارجية ١-١-٣-٥

 تعريف ١-١-١-٣-٥

 :ألغراض هذا الفصل 

 السكك  مركبات النقل الربية الصهرجيية ومركبات نقل البضائع، وعربات وحدات النقلتشمل  
 .احلديدية الصهرجيية وعربات السكك احلديدية لنقل البضائع، وحاويات البضائع املتعددة الوسائط والصهاريج النقالة

تثبت لوحات اإلعالن اخلارجية على السطح اخلارجي لوحدات النقل لتوفري حتذير بأن حمتويات  ٢-١-١-٣-٥
حات اإلعالن اخلطر األساسي للبضائع اليت حتتويها وحدة وتبني لو.  بضائع خطرة ومتثل خماطر معينة هيالوحدة

 :النقل باستثناء ما يلي

، ٤-١لوحات اإلعالن اخلارجية غري مطلوبة على وحدات النقل اليت حتمل متفجرات الشعبة  )أ(
 طرود  أو ،البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة  وأ، )S (جمموعة التوافق ق مواد وسلع أو 

 ؛)٧الرتبة ( املستثناة املواد املشعة

يلزم تثبيت لوحات إعالن خارجية تبني أعلى خطر فقط على وحدات النقل اليت حتمل  )ب(
 .١مواد وسلعاً تنتمي إىل أكثر من شعبة يف الرتبة 

 .وتوضع لوحات اإلعالن اخلارجية على أرضية متباينة، أو حتدد خبط خارجي متقطع أو متصل 

اليت يشترط وضع وسم خلطر إضايف عليها  إعالن خارجية للمخاطر اإلضافية لوحاتأيضا توضع  ٣-١-١-٣-٥
 غري أنه ال يلزم وضع لوحة إعالن خارجية للخطر اإلضايف على وحدات النقل اليت .٢-١-٢-٢-٥وفقا ملا ورد يف 

 .طر أساسيحتتوي بضائع تنتمي ألكثر من رتبة إذا كان اخلطر الذي متثله تلك اللوحة ممثالً بلوحة إعالن خل

 أو يف وحدات النقل اليت حتمل بضائع خطرة أو خملفات بضائع خطرة يف صهاريج مل يتم تنظيفها بعد           ٤-١-١-٣-٥
 بوضوح على جانبني متقابلني       ظاهرة  يتعني أن حتمل لوحات إعالن خارجية     حاويات للسوائب فارغة مل يتم تنظيفها بعد،      

وحيثما   .  ميكن أن يراه مجيع العاملني املعنيني بعملية التحميل أو التفريغ         على األقل من الوحدات، وعلى أي حال يف مكان     
أو خملفات بضائع خطرة، / مؤلف من عدة حجريات وحيمل بضاعتني خطرتني أو أكثر و   حتتوي وحدة النقل على صهريج   

 .توضع لوحات إعالن خارجية مناسبة على كل جانب يف مكان احلجريات ذات الصلة      

 ٧ خاصة تتعلق بالرتبة أحكام ٥-١-١-٣-٥

 أربع ،حتمل حاويات الشحن الكبرية اليت تنقل طروداً خبالف الطرود املستثناة، والصهاريج ١-٥-١-١-٣-٥
وتثبت لوحات اإلعالن يف اجتاه رأسي . ١-٣-٥املبني يف الشكل دال ٧لوحات إعالن خارجية مطابقة للنموذج 
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 لوحات ليست هلا صلة ةوترتع أي. لكبرية أو الصهريجعلى كل جدار جانيب وجدار طريف حلاوية الشحن ا
عالن اخلارجية، يسمح كبديل باستخدام إلوبدال من استخدام كل من بطاقات الوسم ولوحات ا. باحملتويات

، وحيثما ينطبق يمج٧ واءب٧ ولفأ٧بطاقات وسم مكربة وحسب، كما هو مبني يف مناذج بطاقات الوسم 
 .١-٣-٥وحة اإلعالن اخلارجية املبينة يف الشكل يف ل املطلوبة بعادوفقا لأل  ،هاء٧النموذج 

رق الربية اليت تنقل طروداً ـات الطـد ومركبـ احلديككـات السـعربتوضع على  ٢-٥-١-١-٣-٥
 لنماذجألي من ا ٢-٢-٢-٢-٥ة أو حاويات شحن حتمل أيا من بطاقات الوسم املبينة يف ـوات جممعـأو عب
 استخدام حصري، لوحة يف إطارأو اليت تنقل رساالت  )7E(هاء ٧ أو )7C(جيم ٧ أو )7B(باء ٧ أو )7A(ألف ٧
 : على كل من)7D-دال٧النموذج ( ١-٣-٥عالن اخلارجية املبينة يف الشكل إلا

 احلديد؛ كاجلدارين اجلانبيني اخلارجيني يف حالة عربات السك )أ( 

 .ارجي يف حالة املركبة الربيةاجلدارين اجلانبيني اخلارجيني واجلدار اخللفي اخل )ب( 

 جوانب تثبيت لوحات اإلعالن مباشرة على الوحدة اليت حتمل  هلاتليسيف حالة املركبة اليت ميكن و 
 لوحات اإلعالن تعتربالشحنة شريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ ويف حالة الصهاريج الضخمة أو حاويات الشحن، 

ويف حالة املركبات اليت ال توجد عليها مساحة كافية لتثبيت لوحات  . افيةاملوضوعة عن الصهاريج أو حاويات الشحن ك
ن خارجية  لوحات إعالةوترتع أي.  مم١٠٠إىل  ١-٣-٥  املبينة يف الشكلاإلعالنإعالن أكرب، ميكن تقليل أبعاد لوحة 

 .ال تتعلق باحملتويات

 مواصفات لوحات اإلعالن اخلارجية ٢-١-٣-٥

، تستويف ٧لوحات اإلعالن املتعلقة بالرتبة بشأن  ٢-٢-١-٣-٥ يفنص عليه باستثناء ما  ١-٢-١-٣-٥
 :لوحات اإلعالن اخلارجية ما يلي

 مم، مع رسم خط بنفس لون الرمز على بعد ٢٥٠×  مم ٢٥٠ال تقل أبعادهـا عن  )أ(
  مم من احلافة ويكون موازياً هلا؛١٢,٥

 نية بشأن اللون والرمز؛ بطاقة وسم رتبة البضائع اخلطرة املعطابق معتت )ب(

البضائع اخلطرة ) ١وحرف جمموعة التوافق يف حالة بضائع الرتبة (تبني رقم رتبة أو شعبة  )ج(
بطاقة الوسم املقابلة، مكتوباً بأرقام ال يقل يف  ٢-٢-٢-٥املعنية على النحو املبني يف 

 . مم٢٥ارتفاعها عن 

باستثناء ( مم ٢٥٠ x مم ٢٥٠لية الدنيا للوحة اإلعالن ، تكون األبعاد الك٧لرتبة فيما خيص ا ٢-٢-١-٣-٥
 مم من داخل احلافة وموازياً هلا، وإال ٥ مع رسم خط أسود على مسافة )٢-٥-١-١-٣-٥ما يسمح به البند 

وال . ويف حالة استخدام أبعاد خمتلفة، حتفظ األبعاد النسبية.  أدناه١-٣-٥فإهنا تكون مماثلة ملا هو مبني يف الشكل 
النصف يف عالن أصفر، وإللنصف األعلى من لوحة ايف اويكون لون اخللفية .  مم٢٥عن ` ٧`ل ارتفاع الرقم يق

 يف "مادة مشعة"" RADIOACTIVE"واستخدام كلمة . األسفل أبيض، ولون الوريقات الثالث والطباعة أسود
 . املتحدة املناسب للرسالةالنصف األسفل اختياري للسماح باستخدام لوحة اإلعالن هذه لبيان رقم األمم
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 ١-٣-٥الشكل 
 ٧لوحة إعالن خارجية للمواد املشعة من الرتبة 

 )7D -ال د٧رقم (

 افة بيضاء، والنصفحبالنصف األعلى أصفر : األرضيةأسود؛ اللون : )الربسيم ةورق(رمز ال
 ، كبديلأو" مادة مشعة"" RADIOACTIVE"يبني النصف األسفل كلمة  األسفل أبيض؛
 ، رقم األمم املتحدة املناسب،)١-٢-٣-٥انظر ( االقتضاء بحس

 يف الركن األسفل` ٧` والرقم

 وضع العالمات ٢-٣-٥

 وضع أرقام األمم املتحدة ١-٢-٣-٥

وضع رقم األمم املتحدة على النحو الذي يقتضيه هذا القسم على ي، ١باستثناء بضائع الرتبة  ١-١-٢-٣-٥
 :الشحنات التالية

يوضع على كما صلبة أو السوائل أو الغازات اليت تنقل يف وحدات نقل صهرجيية املواد ال )أ(
 ؛جرياتكل مكون من مكونات وحدة النقل الصهرجيية املتعددة احل

 املواد الصلبة يف حاويات السوائب؛ )ب(
 البضائع اخلطرة املعبأة من سلعة واحدة واليت تشكل احلمولة الكاملة لوحدة النقل؛  )ج(
٧ من الرتبة SCO-1 أو األجسام امللوثة السطح LSA-1اد املنخفضة النشاط النوعي املو )د(

 ، داخل مركبة أو عليها، أو يف حاوية شحن أو يف صهريج؛ 
املواد املشعة املعبأة واحملدد هلا رقم وحيد من أرقام األمم املتحدة، على أساس استخدام   )ه(

 .نحصري، داخل مركبة أو عليها أو يف حاوية شح

مم على األقل١٠

 مـادة مشعـة

 مم٥ 

 مم على األقل٢٥٠  مم على األقل٢٥٠
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 : مم٦٥وضع رقم األمم املتحدة بأرقام سوداء ال يقل ارتفاعها عن ي ٢-١-٢-٣-٥

 ١-٣-٥انظر الشكلني (إما على أرضية بيضاء يف النصف األسفل من كل لوحة إعالن  )أ(
 ؛ أو)٢-٣-٥و

 ٣٠٠ مم وعرضها عن ١٢٠على لوحة مستطيلة باللون الربتقايل ال يقل ارتفاعهـا عن  )ب(
 مم، وتوضع اللوحة املستطيلة جبانب كل لوحة إعالن ١٠وداء عرضها مم، وحبافة س

 ).٣-٣-٥انظر الشكل (
 أمثلة لوضع أرقام األمم املتحدة ٣-١-٢-٣-٥

 ٢-٣-٥الشكل  ٣-٣-٥الشكل  

 مكان كتابة رقم الرتبة أو الشعبة*   
 مكان كتابة رقم األمم املتحدة**   

  مرتفعة تنقل يف درجة حرارةاليتاملواد  ٢-٢-٣-٥

عند درجة حرارة تساوي أو وحدات النقل اليت حتتوي مادة تنقل أو تقدم للنقل يف حالة سائلة      
س، حتمل على كل جانب وكل طرف °٢٤٠س، أو يف حالة صلبة عند درجة حرارة تساوي أو تتجاوز °١٠٠ تتجاوز

 . وأن يكون املثلث باللون األمحر مم،٢٥٠وال تقل أبعاد أضالع املثلث عن . ٤-٣-٥العالمة املبينة يف الشكل 

 ٤-٣-٥الشكل 
 عالمة النقل يف درجات حرارة مرتفعة

 عالمات املواد اخلطرة على البيئة ٣-٢-٣-٥

توضع العالمات على وحدة النقل اليت حتتوي بضائع خطرة على البيئة تستويف املعايري الواردة  ١-٣-٢-٣-٥
على جانبني متقابلني على األقل من الوحدة، وعلى أي حال ) ٣٠٨٢ و٣٠٧٧رقما األمم املتحدة  (٣-٩-٢يف 

يف وضع ميكّن من رؤيتها من قبل مجيع القائمني بعمليات التحميل أو التفريغ، مع تثبيت عالمة املادة اخلطرة على 
 . بشأن لوحات اإلعالن اخلارجية٤-١-١-٣-٥البيئة وفقا لألحكام الواردة يف 
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 ٤-٥الفصل 

 املستندات

 هيديةملحوظة مت

ال تستبعد هذه الالئحة إمكانية استخدام أساليب اإلرسال باملعاجلة اإللكترونية للبيانات وتبادل  :ملحوظة
 .البيانات اإللكتروين كوسائل مساعدة للمستندات الورقية

 مستندات نقل البضائع اخلطرة ١-٤-٥

 عموميات ١-١-٤-٥

يف مستند نقل ويوفر معلومات صفا هلا قدم وعلى املرسل الذي يقدم بضائع خطرة للنقل أن ي 
 .إضافية ومستندات على النحو املبني يف هذه الالئحة، باستثناء احلاالت اليت يوجد بشأهنا نص خالف ذلك

 شكل مستند النقل ٢-١-٤-٥

 مجيع املعلومات املطلوبة تضمنجيوز أن يتخذ مستند نقل البضائع اخلطرة أي شكل شريطة أن ي ١-٢-١-٤-٥
 .ذه الالئحةمبوجب ه

يف حالة إدراج بضائع خطرة وبضائع غري خطرة يف مستند واحد، تتصدر البضائع اخلطرة  ٢-٢-١-٤-٥
 .القائمة أو يتم التشديد عليها بطريقة أخرى

 ترقيم صفحات املستند ٣-٢-١-٤-٥

 .يببالترت  مستند نقل البضائع اخلطرة أكثر من صفحة واحدة شريطة أن ترقم الصفحات         يضمجيوز أن  

 .تكون املعلومات املقدمة يف مستند نقل البضائع اخلطرة سهلة التمييز ومقروءة وطويلة البقاء ٤-٢-١-٤-٥

 مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة ٥-٢-١-٤-٥

 .)١( يف هناية هذا الفصل هي مثال ملستند نقل البضائع اخلطرة١-٤-٥االستمارة املبّينة يف الشكل  

 ــــــــــ
ع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن االستمـارات املوحـدة، انظـر أيضـاً لالطـال )١( 

ن تسهيل إجراءات التجارة الدولية، ع UN/ECE يف توصيـات فرقـة العمل التابعة للجنة االقتصادية األوربية بشأهنامـا جـاء 
  United Nations Lay-out Key for Trade Documents) دليل األمم املتحدة لتصميم مستندات التجارة        (١وال سيما التوصيـة رقم    

(ECE/TRADE/137, edition 96.1) ، اجلوانب املتعلقة مبستندات النقل الدولـي للبضائـع اخلطرة (١١والتوصية رقم( 
 (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods) (ECE/TRADE/204, edition 96. 1) 

 (Lay-out Key for standard Consignment Instructions) )دليـل تصميـم توجيهـات اإلرسال املوحدة (٢٢توصية رقم وال

(ECE/TRADE/168, edition 96.1) .ويرجع إىل دليل عناصــر بيانـات التجـارة، اجمللـد الثالث، توصيـات لتسهيل 
 Trade Data Elements Directory, Volume III, Trade (Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/200)التجارة 

(United Nations publication sales No. E.96.II.E.13). 
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 املرسل واملرسل إليه والتاريخ ٣-١-٤-٥

التاريخ كما يتضمن . يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة اسم وعنوان املرسل واملرسل إليه 
أو نسخة إلكترونية منه مت إعدادها وتسليمها ملؤسسة النقل األوىل اليت ع اخلطرة نقل البضائمستند الذي حرر فيه 

 .استهلت عملية النقل

 املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطرة ٤-١-٤-٥

 وصف البضائع اخلطرة ١-٤-١-٤-٥

 :مة للنقلسلعة خطرة مقدأو يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية عن كل مادة 

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

، مبا يف ذلك ٢-١-٣على النحو املبني يف ، احملدد االسم الرمسي املستخدم يف النقل )ب(
 ؛)٨-٢-١-٣انظر (االسم التقين حمصورا بني قوسني، حسب االقتضاء 

 الدال على احلرف مبا يف ذلكالشعبة عندما تكون حمددة،   اخلطر الرئيسي للبضائع، أورتبة )ج(
 "الشعبة" أو "Class"" الرتبة"وجيوز إدراج كلمة . ١جمموعة التوافق يف حالة الرتبة 

"Division"قبل أرقام الرتبة أو الشعبة الدالة على اخلطر الرئيسي؛  

خطار أرقام رتب أو شعب األيدرج بعد اسم رتبة أو شعبة اخلطر الرئيسي رقم أو  )د(
عندما تكون هذه األخطار حمددة، وفقا لبطاقة أو بطاقات وسم األخطار اإلضافية ضافية، اإل

 "الرتبة"وجيوز إدراج كلمة . اليت يشترط استخدامها، وتوضع هذه األرقام بني قوسني
"Class" الشعبة" أو ""Division"ضايف قبل أرقام الرتبة أو الشعبة الدالة على اخلطر اإل. 

 وجيوز أن تسبقها احلروف. عينة للمادة أو السلعة، إذا كانت حمددةجمموعة التعبئة امل )ه (
"PG) "مثال( )جمموعة التعبئة" :PG II ") ٢`جمموعة التعبئة`((. 

 ترتيب وصف البضائع اخلطرة ٢-٤-١-٤-٥

املوضح  بالترتيب ١-٤-١-٤-٥وصف البضائع اخلطرة املبني يف تكتب العناصر اخلمسة ل 
. إال ما تنص عليه هذه الالئحةأو إضافة أي عناصر معلومات  ون إدخالد، )ه (، )د(، )ج(، )ب(، )أ(أعاله أي 
 :أمثلة لوصف بضاعة خطرةوفيما يلي 

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

السلطة لومات أخرى تقتضيها  قد توضع عناصر معباإلضافة إىل اشتراطات هذه الالئحة، :ملحوظة
 املعلومات توضعو). لنقل البحرييف حالة اوميض المثل نقطة (وسائط نقل معينة  تكون الزمة لاملختصة أو

 .غري ذلك أو تقتضيهاإلضافية بعد وصف البضائع اخلطرة ما مل تسمح هذه الالئحة ب
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 ائع اخلطرةمعلومات مكمِّلة لالسم الرمسي املستخدم يف وصف البض ٣-٤-١-٤-٥

 :املستخدم يف وصف البضائع اخلطرة مبا يليللنقل، ستكمل االسم الرمسي ُي 

ستكمل األمساء الرمسية ت: واألوصاف النوعية األخرى" اغ م "لوصف األمساء التقنية ل )أ(
 يف قائمة البضائع ٦ يف العمود ٢٧٤املستخدمة يف النقل، احملدد هلا احلكم اخلاص 

 ؛٨-٢-١-٣عاهتا التقنية أو الكيميائية على النحو الوارد يف اخلطرة بأمساء جممو

مبا  (وسائل االحتواء الفارغة      : العبوات والصهاريج وحاويات السوائب الفارغة اليت مل يتم تنظيفها                   )ب(
)  بالقطارات   عربات الصهرجيية    الفيها العبوات واحلوسات والصهاريج النقالة واملركبات الصهرجيية و               

وصفها على هذا النحو، مثالً       ذكر   ، ي ٧فات بضائع خطرة من رتب غري الرتبة         اليت حتتوي خمل  
خملفات حمتويات    " أو ""EMPTY UNCLEANED" فارغة، مل يتم تنظيفها    "بإدراج عبارة   

  قبل أو بعد االسم الرمسي املستخدم يف النقل؛            ""RESIDUE LAST CONTAINED" سابقة

اليت يتم نقلها للتخلص ) غري النفايات املشعة(طرة يف حالة نفايات البضائع اخل: النفايات )ج(
منها أو ملعاجلتها من أجل التخلص منها، تسبق االسم الرمسي املستخدم يف النقل كلمة 

  إال إذا كانت هذه الكلمة جزءاً من االسم الرمسي أصالً؛"WASTE"" نفايات"

ي املستخدم يف النقل مباشرة تسبق االسم الرمس: مرتفعة املنقولة يف درجات حرارة املواد )د(
االسم الرمسي املستخدم للمادة املنقولة أو املقدمة مل يبني  إذا )HOT(" ساخـن"كلمـة 

س، أو يف احلالة الصلبة بدرجة حرارة ١٠٠ºللنقل يف احلالة السائلة بدرجة حرارة ال تقل عن 
 "مصهور"ستخدام عبارة مثالً با(س أن درجة حرارة املادة املنقولة مرتفعة ٢٤٠ºال تقل عن 

"MOLTEN" درجة حرارة مرتفعة" أو ""ELEVATED TEMPERATURE" كجزء ،
 ).من االسم الرمسي املستخدم يف النقل

 املعلومات املطلوبة باإلضافة إىل وصف البضائع اخلطرة ٥-١-٤-٥

 .الوصف مباشرة    يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة املعلومات التالية باإلضافة إىل وصف البضائع بعد                       

 كمية البضائع اخلطرة اإلمجالية ١-٥-١-٤-٥

درج كمية البضائع اخلطرة اإلمجالية اليت يشملها  تباستثناء العبوات الفارغة اليت مل يتم تنظيفها،  
ن كل بند من بنودها حيمل امساً رمسياً خمتلفاً أو رقماً خمتلفاً ملمع وصف ) باحلجم أو الكتلة، حسب االقتضاء(الوصف 

عرب عن كميتها بكتلة املتفجر ي، ١ويف حالة البضائع اخلطرة املدرجة يف الرتبة . أرقام األمم املتحدة أو جمموعة تعبئة خمتلفة
مثل (ها ونوعالطرود   عددذكر  يكما . كمية البضائع اخلطرة يف حالة نقلها يف عبوات إنقاذ لتقدير ذكر وي. الصافية

: مثال( اليت حتددها األمم املتحدة إال لتكملة وصف نوع الطرد   ةم رموز التعبئوال تستخد. .)اسطوانة، صندوق، إخل
 .كلية للبضائع اخلطرةلكمية الا قياس ةحدبيان ولقد تستخدم املختصرات و)). 4G(صندوق واحد 

 الكميات احملدودة ٢-٥-١-٤-٥

ضائع خطرة  عندمـا تنقل ب"LTD QTY" أو "limited quantity"" كمية حمدودة"درج عبارة ت 
 يف قائمة البضائع اخلطرة ويف ٧وفقاً الستثناءات البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة على النحو الوارد يف العمود 

 .٤-٣الفصل 
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 عبوات اإلنقاذ ٣-٥-١-٤-٥

 . يف حالة نقل البضائع اخلطرة يف عبوات إنقاذ    "SALVAGE PACKAGE"" عبوة إنقاذ "درج عبارة ت 

 ت املواد عن طريق تنظيم درجة احلرارةتثبي ٤-٥-١-٤-٥

 )٦-٢-١-٣انظر أيضاً (جزءاً من االسم الرمسي املستخدم يف النقل " تةـمادة مثّب"إذا كانت عبارة  
 انظر(ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ تدرجة احلرارة، بتنظيم عندما يتم حتقيق استقرار املادة 

 :ى النحو التايليف مستند النقل عل) ١-٣-٥-١-٧

 "سº... س؛ درجة حرارة الطوارئº:... درجة حرارة الضبط"
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية ٥-٥-١-٤-٥

نقل يف مستند ) ١-٣-٥-١-٧انظر (ذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ ت 
 واألكاسيد الفوقية العضوية، اليت تقتضي ضبط درجة احلرارة ١-٤البضائع اخلطرة للمواد الذاتية التفاعل بالشعبة 

 :أثناء النقل، وذلك على النحو التايل

 "سº... س؛ درجة حرارة الطوارئº:... درجة حرارة الضبط"
"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 

 "EXPLOSIVE"" متفجر" عندما تسمح السلطة املختصة باالستغناء عن وضع بطاقة اخلطر اإلضايف  ١-٥-٥-١-٤-٥
 واألكاسيد الفوقية العضوية من ١-٤بعض املواد الذاتية التفاعل من الشعبة  على عبوة حمددة يف حالة) ١ -النموذج (

 .درج بيان بذلكي، ٢-٥الشعبة 

 أكاسيد فوقية عضوية ومواد ذاتية التفاعل بشروط تقتضي موافقـة خاصـة يف حالة نقل ٢-٥-٥-١-٤-٥
؛ ٣-١٣-١-٢-٤ و١-١٣-١-٢-٤ و٢-٢-٧-١-٤ و٥-٢-٣-٥-٢لألكاسيد الفوقية العضوية انظر (

، يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة بياناً )٢-٢-٧-١-٤ و٤-٢-٣-٢-٤-٢وللمواد الذاتية التفاعل انظر 
ن املوافقة اخلاصة بالتصنيف وشروط النقل لألكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية بذلك، وترفق به نسخة م

 .التفاعل غري املصنفة

 انظر( يف حالة نقل عينة من أكسيد فوقي عضوي -يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة  ٣-٥-٥-١-٤-٥
 .ذلكبياناً ب)) ب(٤-٢-٣-٢-٤-٢انظر (أو من مادة ذاتية التفاعل ) ١-٥-٢-٣-٥-٢

 املواد املعدية ٦-٥-١-٤-٥

 .يتضمن مستند النقل عنوان املرسل إليه بالكامل مع اسم شخص مسؤول ورقم هاتفه 

 املواد املشعة ٧-٥-١-٤-٥

 :، حسب االنطباق، بالترتيب املبني أدناه٧درج املعلومات التالية عن كل رسالة من مواد الرتبة ت ١-٧-٥-١-٤-٥

عة، أو وصف عام مناسب أو قائمة بأكثر النويدات تقييداً يف اسم أو رمز كل نويدة مش )أ(
 حالة خماليط النويدات املشعة؛ 
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وصف لشكل املادة الفيزيائي والكيميائي، أو بيان أن املادة مشعة ذات شكل خاص أو  )ب(
 ويقبل الوصف الكيميائي العام بدالً من الشكل الكيميائي؛ . منخفضة التشتت

رمز  مع )Bq(يات املشعة أثناء النقل معرباً عنه بوحدات البكريل أقصى نشاط للمحتو )ج(
وجيوز أن تستخدم ). ١-٢-٢-١انظر  ()SI(بادئة مناسبة من النظام الدويل للوحدات 

أو ) غم(بدالً من النشاط، يف حالة املواد االنشطارية، كتلة املادة االنشطارية بالغرامات 
 مضاعفاهتا املناسبة؛ 

 ؛I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW أي فئة الطرد، )د(
 ؛ ) فقطIII-YELLOW وII-YELLOWللفئتني (مؤشر النقل   )ه(
 املعفاة تمؤشر أمان احلرجية للرسالة اليت حتتوي مادة انشطاريـة باستثناء الرساال )و(

 ؛٢-١١-٤-٦مبوجـب 
املواد املشعة ذات بشأن (العالمة املميزة لكل شهادة موافقة صادرة عن السلطة املختصة  )ز(

الشكل اخلاص، أو املواد املشعة املنخفضة التشتت، أو الترتيبات اخلاصة، أو تصميم العبوة، أو 
 ومنطبقة على الرسالة؛ ) الشحن

 يف حالة الرساالت اليت حتتوي أكثر من طرد واحد، تعطى املعلومات الواردة يف )ح(
. لكل طرد على حدة) ز (إىل) أ (١-٧-٥-١-٤-٥ويف ) ج(إىل ) أ (١-٤-١-٤-٥

ويف حالة الطرود املرسلة يف عبوات جممعة أو حاويات شحن يعطى بيان تفصيلي عن 
وبيان عن كل . حمتويات كل طرد داخل العبوة اجملمعة أو حاوية الشحن أو وسيلة النقل

وإذا اقتضى األمر إزاحة العبوات من . عبوة جممعة أو حاوية شحن يف الرسالة عند االقتضاء
  مستندات نقل مناسبة؛تقدمالعبوة اجملمعة أو من حاوية الشحن يف حمطة تفريغ وسطية، 

 إذا "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"" استخدام حصري"بيان الشحن يف إطار  )ط(
 اقتضى األمر شحن رسالة على هذا النحو؛ 

يف " A2"  النشاط اإلشعاعي النوعيالنشاط الكلي للرسالة معرباً عنه مبضاعفات قيمة )ي(
، واألجسام امللوثة السطح LSA-III وLSA-IIحالة املواد املنخفضة النشاط النوعـي 

SCO-Iو SCO-II. 

ويكتب .  يستلزم األمر أن يتخذها الناقلقديتضمن مستند النقل بياناً باإلجراءات اليت  ٢-٧-٥-١-٤-٥
 : على األقليتضمن املستند النقاط التاليةو املستند باللغات اليت قد يراها الناقل أو السلطات املعنية ضرورية،

 اجملمعة أو    ات لطرود أو العبو     احتميل وتستيف ونقل ومناولة وتفريغ            قتضاة بشأن   اإلضافية امل   تدابري    ال )أ(
 بطريقة جيدة       احلرارة   بديد   ت هبدف  الشحن، مبا يف ذلك أي أحكام خاصة بالتستيف             ات حاوي

 ؛  غري ضرورية  شتراطات   هذه اال  بيان بأن   ، أو )٢-٣-٨-١-٧انظر   (

 ؛  املقرر  املساربشأن    ضرورية  ، وأي توجيهات      أو الناقلة  القيود املفروضة على واسطة النقل           )ب(

 .مع مراعاة طبيعة الرسالةترتيبات الطوارئ املناسبة  )ج(

يف حالة النقل الدويل للطرود الذي يتطلب اعتماد التصميم والشحن من قبل السلطة  ٣-٧-٥-١-٤-٥
 والذي تنطبق عليه أنواع اعتماد خمتلفة يف البلدان املعنية املختلفة، تكون بيانات رقم األمم املتحدة املختصة،

 . ، مطابقة لبيانات شهادة بلد منشأ التصميم١-٤-١-٤-٥واالسم الرمسي للنقل، املقتضاة يف 
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 غري أن املرسل، الرسالة شهادات السلطة املختصة اليت تنطبق عليهاافق أن تريلزم  ال ٤-٧-٥-١-٤-٥
 .قبل التحميل والتفريغ) للناقلني( للناقل تهذه الشهادايكون مستعدا إلرسال 

 نقل املواد الصلبة يف حاويات السوائب ٨-٥-١-٤-٥

انظر ( حاويات الشحن، تظهر العبارة التالية يف مستند النقل خالفيف حالة حاويات السوائب  
٦-٤-٨-٦:( 

 ..."ل  سلطة املختصة حاوية سوائب وافقت عليها ال"
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of …" 

 إصدار الشهادات ٦-١-٤-٥

يتضمن مستند نقل البضائع اخلطرة شهادة أو إعالناً بأن الرسالة مقبولة للنقل وبأن البضائع  ١-٦-١-٤-٥
وفيما . أهنا حبالة مناسبة للنقل وفقاً لالئحة املنطبقةمعبأة بشكل مناسب وقد وضعت عليها العالمة والبطاقة، وب

 :يلي نص هذه الشهادة

أقّر مبوجب هذا أن حمتويات هذه الرسالة قد وصفت أعاله وصفاً تاماً ودقيقاً باالسم الرمسي "
اللوحات، وأهنا يف حالة /املستخدم يف النقل، وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمل العالمات وبطاقات الوسم

 ".طبقةنمن مجيع النواحي ومناسبة للنقل وفقاً للوائح الدولية واحلكومية الوطنية املسليمة 

وتقبل التوقيعات بالفاكس يف حالة اعتراف القوانني واللوائح السارية . ويوقع املرسل على الشهادة ويؤرخها
 .بصحة التوقيع بالفاكس من الناحية القانونية

طرة إىل الناقل عن طريق املعاجلة اإللكترونية للبيانات أو أساليب إذا قدم مستند البضائع اخل ٢-٦-١-٤-٥
 بالتوقيعرخص هلم ص املاشخ األاءمسأ اتتبادل البيانات اإللكتروين عن طريق اإلرسال، جيوز أن حيل حمل التوقيع

 .)حبروف كبرية(

 املركبات/شهادة تعبئة احلاويات ٢-٤-٥

ن واملسؤولقدم  أو مركبة لنقلها عن طريق البحر، ي)٢( حاويةيف حالة تعبئة البضائع اخلطرة يف ١-٢-٤-٥
املركبة، ويشهدون /متييز احلاوية) أرقام(حيددون فيها رقم " املركبة/شهادة بشأن تعبئة احلاوية"عن عملية التعبئة 

 :فيها بأن العملية متت وفقاً ملا يلي

 اسبة حلمل البضائع؛ املركبة نظيفة وجافة وتبدو من/مت التأكد من أن احلاوية )أ(

 مركبة واحدة أي طرود تستلزم اشتراطات الفصل السارية فصلها؛                  /مل توضع معاً يف حاوية   و )ب(

 ــــــــــ
استخدامها على حنو يث تالئم يقصد باحلاوية جزء ثابت من معدات النقل، وبالتايل تكون متينة حب )٢( 
كما تصمم . نقل بدون إعادة حتميل وسيطة) أو عدة وسائط (وتصمم بشكل خاص لتيسري نقل البضائع بواسطة. متكرر

وهي معتمدة وفقاً لالتفاقية .  تزويدها بوسائل مساعدة هلذه األغراضبفضلأو مناولتها بسهولة /حبيث ميكن تأمينها و
ولكنه يشمل . ةاملركبة أو العبو" احلاوية"وال يشمل مصطلح . ، بصيغتها املعدلة١٩٧٢، )CSC(الدولية لسالمة احلاويات، 

 . حاوية منقولة على هيكل معدينةأي
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ومت فحص مجيع الطرود من اخلارج للتأكد من عدم وجود تلف والتأكد من حتميل الطرود  )ج(
 السليمة فقط؛

ومت حتميل مجيع البضائع بطريقة سليمة، كما مت تستيفها وتسنيدها بأساليب تأمني وافية  )د(
 ستخدامها يف الرحلة، حيثما اقتضى األمر ذلك؛ تتناسب مع وسائط النقل املزمع ا

 املركبة توزيعاً متساوياً؛/ومت توزيع البضائع احملّملة يف شكل سائب داخل احلاوية  )ه(

 يف ، خالف املدرجة١املركبة املستخدمة لرساالت بضائع الرتبة /التأكد من أن احلاويةومت  )و(
 ؛ ١-٢-٣-١-٧ ل  وفقاً يبيةمن الناحية الترك، تستويف الشروط ٤-١الشعبة 

اخلارجية الالزمـة علـى اإلعالن ومت وضع العالمـات وبطاقات الوسم ولوحات  )ز(
 املركبات والعبوات حسب االقتضاء؛ /احلاويات

املركبة يف حالة استخدام ثاين أكسيد الكربون /لحاويةاخلارجي لسطح الووضعت على  )ح(
ألغراض التربيد عالمة أو بطاقـة يف مكـان ) ف جليد جا-ثاين أكسيد الكربون (الصلب 

جليد   (ثاين أكسيد كربون خطـر : "بارز، مثالً على طرف الباب، حتمل العبارة التالية
 "DANGEROUS CO2 (DRY ICE)"  قبل الدخولتكفل هتوية تامة . بالداخـل) جاف

INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING" ؛ 

 بشأن كل ١-١-٤-٥د نقل البضائع اخلطرة على النحو املبني يف ومت استالم مستن )ط(
 .املركبة/رسالة بضائع خطرة حممولة يف احلاوية

 .لصهاريجيف حالة ااملركبات /ال يشترط تقدمي شهادة تعبئة احلاويات :ملحوظة

هادة تعبئة حد املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطرة وشاميكن أن تدمج يف مستند و ٢-٢-٤-٥
دجمت املعلومات يف مستند أوإذا . ويف حالة عدم دجمها، ميكن إحلاق إحدى الوثيقتني باألخرى. املركبات/احلاويات

املركبة قد متت وفقاً /هذا إقرار بأن تعبئة البضائع يف احلاوية: "ن قبيليتضمن إقراراً موقعاً، مفإن املستند حد، او
 .هوقعذي قرار، كما حتدد يف املستند هوية الشخص الويؤرخ هذا اإل". لألحكام املنطبقة

 لطوارئواجهة ااملعلومات املتعلقة مب ٣-٤-٥

يف حالة الرساالت اليت تقتضي هذه الالئحة تقدمي مستند نقل البضائع اخلطرة بشأهنا، تقدم  
يت تتعلق  الحداثادث واألحلوملواجهة افوراً املعلومات املناسبة يف مجيع األوقات الستخدامها يف حاالت الطوارئ 

وتكون املعلومات متاحة بعيداً عن الطرود اليت حتتوي البضائع اخلطرة لتيسري الوصول إليها . بضائع خطرة منقولةب
 :ما يليلتزام وتشمل أساليب اال. ثيف حالة وقوع حادث أو حد

 إدراج البنود املناسبة يف مستند النقل؛ أو )أ(

 شكل صحيفة عن بيانات األمان؛ أوتوفري مستند مستقل على  )ب(

توفري مستند مستقل يستخدم مع مستند النقل مثل وثيقة منظمة الطريان املدين الدويل املعنونة       )ج(
أو وثيقيت املنظمة " الطائرات املنطوية على بضائع خطرة أحداث توجيهات للتصدي لطوارئ "

دليل االسعافات الطبية "، و" خطرةإجراءات الطوارئ للسفن الناقلة لبضائع"البحرية الدولية 
 ".األولية يف حاالت احلوادث املنطوية على بضائع خطرة 
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 نقل البضائع اخلطرة املتعدد الوسائطاستمارة منوذج  ١-٤-٥الشكل 

 املرسل/ الشاحن-١  رقم مستند النقل -٢
   صفحة     من١ الصفحة -٣  رقم اإلحالة لدى الشاحن-٤
يل  رقم اإلحالة لدى وك-٥

 الشحن 
  

  املرسل إليه-٦ )متأل مبعرفة الناقل( الناقل -٧
 
 
 

 إعالن الشاحن
باالسم وصفاً كامالً ودقيقاً    أدناه  الرسالة قد وصفت    أقـر مبوجـب هذا أن حمتويات هذه         

وأهنا يف حالة . للوحاتا/وأهنا مصنفة ومعبأة وحتمل العالمات وبطاقات الوسم. الرمسي للنقل
  وفقاً للوائح الدولية واحلكومية الوطنية املطبقةواحي ومناسبة للنقلنسليمة من مجيع ال

 

 )يشطب ما ال ينطبق (:ل  هذه الشحنة تقع يف نطاق احلدود املقررة  -٨  معلومات إضافية عن املناولة-٩
 طائرات الركاب والشحن طائرات الشحن فقط 
 ية والتاريخالرحلة اجلو/ رقم السفينة-١٠ مكان التحميل/ ميناء-١١ 
 مكان التفريغ/ ميناء-١٢  املكان املقصود-١٣ 

 )٣م (متر مكعب الوزن الصايف  )كغم( اإلمجايلالوزن    عدد ونوع الطرود؛ وصف البضائع  * عالمات الشحن-١٤
 
 

 
 
 
 

 مبا يف( الكلي اإلمجايل الوزن -١٩
 )كغم( )ذلك وزن الفارغ 

 ارغــ وزن الف-١٨
 )كغم (

 وعــم ونــ حج-١٧
 املركبة/ احلاوية

 مــ رق-١٦
 ألختاما )أرقام(

 / الرقم املميز للحاوية-١٥
 رقم تسجيل املركبة

  املنظمة املستلمةإيصال -٢١
املقطورات بترتيب وحالة جيدة ظاهرياً ما   /احلاويات/استلمت العدد املبني أعاله من الطرود     

 :مالحظات املنظمة املستلمة: مل يذكر على هذا املستند

 املركبة/ادة تعبئة احلاويةشه
أقر مبوجب هذا أن البضائع املبينة أعاله قد 

املركبة املبينة أعاله / يف احلاويةّمحلت/عبئت
 **طبقةناملوفقاً لألحكام 

تسـتوىف وتوقـع من قبل الشخص       
التحميل وذلك  /املسؤول عن التعبئة  

 املركبات/جلميع محوالت احلاويات
 )الناقل( اسم الشركة -٢٢

 )املذكرة( أعد هذه  الذي
  اسم الشركة-٢٠  السائقاسم

 صفة املعلنواسم  رقم تسجيل املركبة وصفة املعلن/اسم
 املكان والتاريخ التوقيع والتاريخ املكان والتاريخ
 توقيع املعلن توقيع السائق توقيع املعلن

 .١-٢-٤-٥انظر التنظيمية النموذجية ألغراض هذه الالئحة    **   
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 )تابع(نقل البضائع اخلطرة املتعدد الوسائط تمارة اسمنوذج 

 املرسل/ الشاحن-١  رقم مستند النقل -٢
   صفحة    من١ الصفحة -٣  رقم اإلحالة لدى الشاحن-٤
    رقم اإلحالة لدى وكيل الشحن -٥

 )٣م (متر مكعب   الوزن الصايف )كغم( اإلمجايلالوزن  عدد ونوع الطرود؛ وصف البضائع* عالمات الشحن  -١٤
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 ٥-٥الفصل 

 أحكام خاصة

  على إرسال املواد املعديةتنطبقأحكام خاصة  ١-٥-٥

 احليوانات احلية الفقارية أو  مال تستخدما مل تكن هناك وسيلة أخرى إلرسال مادة من املواد املعدية،     ١-١-٥-٥
 .حليوانات املصابة بالعدوى وفقاً للشروط اليت حتددها السلطة املختصةوتنقل ا. الالفقارية لنقل هذه املادة

  ومتييزهادخَّنةاملستندات املتعلقة بوحدات النقل امل ٢-٥-٥

  تاريخ إجراء عملية التدخني ونوع ومادة التدخنيدخَّنة تبني مستندات النقل املرافقة لوحدات النقل امل١-٢-٥-٥
مادة التدخني، مبا يف ذلك توجيهات بشأن طريقة التخلص من خملفات  ىعطتوباإلضافة إىل ذلك، . وكميتها

 .)يف حالة استخدامها(أجهزة التدخني 

راها مدخَّنة حبيث يعلى كل وحدة نقل  ٣-٢-٥-٥على النحو املبني يف وضع عالمة حتذير ت  ٢-٢-٥-٥
قل املدخَّنة إلزالة تركيزات غاز  وعندما تتم هتوية وحدة الن.بسهولة األشخاص الذين حياولون دخول الوحدة

 .عالمة التحذيرترتع التدخني الضارة، 

 مم ٣٠٠تكون عالمة التحذير اخلاصة بالوحدة املدخنة مستطيلة الشكل، ال يقل عرضها عن  ٣-٢-٥-٥
ف عن ووتكون العالمات باللون األسود على أرضية بيضاء، وال يقل ارتفاع احلر.  مم٢٥٠وال يقل ارتفاعها عن 

 .١-٥-٥وترد عالمة التحذير يف الشكل .  مم٢٥

  عالمة حتذير بشأن وحدات النقل املدخنة١-٥-٥الشكل 

.الالزم البيان التفصيليُيكتب *

 خطر
 

 

 مبادة خاضعة للتدخني هذه الوحدة  
 )ن*اسم مادة التدخي(  
 *      )التاريخ(      منذ يوم   
 )*       الساعة  (     الوقت   

 
 ممنوع الدخول

٢٥
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